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 المنتهى 
 األحكام  أدلة صحيح  من
 ومسائله الفقه أبواب علىمرتبا

 . األدلة في الصحيحين أو في أحدهما معظم •
يتم  في الصحيحين أو في أحدهما. الحديث  إذا لم يكن •

 التنصيص على حكم كل حديث في أوله . 

أئمة على أقوال أهل التحقيق من مبني ، تصحيح الحديث أو تضعيفه  •

صوصهم في حاشية  ن بذكر،  هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين

 . وذكر المراجع لذلك، كل حديث 

 جميع األحاديث مرقمة ترقيما تسلسليا. •

 
 األولى   لنسخةا

1442 

 ة ومنقحة مزيد  الثالثةالنسخة 

1443 
 جمع وترتيب وتخريج

 أ.د خالد بن مفلح آل حامد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وسبب تأليف هذا الكتاب  المقدمةأوال : 

 
الحمد هلل رب العالمين ،  والصالة والسالم على سيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  

 ،   بعدما أأجمعين ، 
 : يحسن ذكرها في هذا المقام تأليف هذا الكتاب لها قصة  بداية

في التوعية اإلسالمية للحج ، وفي أول  كنت ضمن المشاركين  ،  عشرين سنة  قبل نحو من  
مع ذكر بي في مسائل الحج ، جمعت فيه أهم مسائل الحج  استعنت بكتاب خاص  مشاركة لي  

خالطت شعوري  وال تسل عن مدى الثقة التي  أهم أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ،  
العلم   طلب  في  متقدمة  مرحلة  بلغت  قد  بأنني  الحصول    !حينذاك  وشك  رسالة وعلى  على 

 .   !!! قليل جدا معجب بنفسي وبما لدي من علمولك أن تقول بأنني ، الدكتوراه 
لي بانني كنت مجرد عامي يحمل  وبعد الممارسة العملية لتطبيق هذا العلم على الواقع تبين  

  ولك أن تقول بأنني كنت مثقفا ثقافة عامة في فقه الشريعة       !شهادة عالية في علوم الشريعة
 .   كثيرين مما ترى أو تسمع في هذا العصر!!!. وهو حال 
الحكم   هعندما استفتاني عن مسألة من المسائل ، فأعطيت،    رجل من العامةهذا  لقد كشف  

فقال :  ،  الذي أعرفه من أقوال أهل العلم بال تردد ، ثم فجعني بالسؤال الذي أسقطني أرضا  
وبماذا يمكن أن  .  . وددت أن األرض قد ابتلعتني  فلم أحر جوابا    ماهو الدليل على ما تقول ؟؟؟ 

 أجيب ؟ 
أقول  ل األئمة ؟ أم  اقوأأال يكفيك من ذكرته لك من    هذا ؟  تتحدث ياعن أي دليل    هل أقول له :
لم يعلمني أحد الدليل ، وإنما ، أو أقول له  ويا لها من فضيحة؟! ! ؟أعرف الدليل  له بأنني ال

  الجمهور وهو قول  المسائل بناء على أقوال أهل العلم ، فالراجح في هذه المسألة كذا    تعلمت 
أو  ،  وهو أقوى!أو هو قول للحنفية وبعض المالكية    ! ؛ ألنه قول الجمهور؟  وهو األرجح دليال

 .. هو اختيار الشيخ ابن باز . ألنه، أو وحسبك به اختيار شيخ اإلسالم بن تيميةأنه 
الدليل   أنني ال أعرف  وبصفة خاصة نصوص  .  من النصوص الشرعية  لقد أسقط في يدي 

 فالذي تعلمناه هو مسائل الخالف من غير تركيز على الدليل .  السنة .
فقد عرفت أنه ،    استيقظت من سبات عميقتلك السنة  ففي    .لهذا الكتاب  من هنا كانت البداية

كنت جاهال به  فإذا  سوى معرفة الدليل ،    وبين أي عامي من الناس  ،   طالب العلمال فرق بين  
ال يعرف ماهو    كماوكال  ،    عمل نفس العملت  ت. فالعامي يعمل ، وأن العامة وال فرق    فأنت من
   ! فما هو الفرق إذا؟!الدليل 

علم غزير جدا لمن حفظه ، فإن العبرة لقد علمت حينها أن كتاب بلوغ المرام على اختصاره  
للمسألة الفقهية ، أما معرفة الخالف   واستظهاره عند االستداللبمعرفة دليل الحكم وحفظه  

تزل عاميا ، وستبقى  فهو جهد ضائع لن تخرج به عن كونك لم  في المسائل الفقهية دون أدلتها  
    . مالم تتنبه كذلك

وأن أبدأ الجمع من حين عودتي  ،  ال يفوتني دليل من أدلة األحكام  فأخذت على نفسي عهدا أن  
 بل بدأت فورا في جمع كتب أدلة األحكام قبل عودتي من ذلك الحج المبارك.  من الحج . 

 .  ثم بدأت قصة هذا الكتاب 
،  في كل باب من أبواب الفقه  ، فكنت أريد كتابا مرتبا على مسائل الفقه     ولم يكن األمر سهال 

 قدر الجهد والطاقة . من أدلة األحكاموال أريد أن يفوتني شيء 

ولكن  على هذا النحو أيضا  قد رتبها مؤلفوها    كتب أدلة األحكام  من  الكثير  و
   :أمور كثيرة منها ها المشكل في
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 . األحاديث تحت كل باب من غير نظر في ترتيب المسائل أو األدلةأنها جمعت  •

تفرق أدلة األحكام في كتب متعددة ، وصعوبة الجمع بينها ، واختالف ترتيب األحاديث  •
 . ، وبأحاديث ال توجد في غيره، فكل كتاب يتميز بميزة ليست في اآلخر في كل كتاب

للبخاري أو مسلم أو غيره في أحيان كثيرة  في    والخطأ  وجود الوهم • ، وهذا نسبة الحديث 
ولن يسلم هذا    .  كما سترى  ووقع من أئمة هذا الشأن ، وليس هذا بمستغرب ،  الوهم يقع  

قليال جدا إن   يكون ي أرجو أن. ولكنالوقوع في الوهم فهو صفة بشرية  من  -كغيره -  الكتاب
متحريا في ذلك المصادر ،  مجرد النقل  في هذا الكتاب    شاء هللا ، والسبب في ذلك أن مهمتي

حتى يتسنى ألي قارئ ان يتثبت من النقل إذا ؛  مع ذكر المصدر بالجزء والصفحة  األصيلة  
 .ويصحح الخطأ إن وجد،  شاء 

فإنه • االختصار،  قد رامت  األحكام  أدلة  في  المؤلفات  األحكام وألن  أدلة  الكثير من  تذكر  لم  ا 
 . الصحيحة

وألن بعض المؤلفات في أدلة األحكام المشهورة اعتمدت على بعض األحاديث الضعيفة مع   •
 وجود ما يغني عنها في الصحيح  . 

لى حكم بعض األئمة في  ع، أو االعتماد  عدم معرفة الحكم على بعض األحاديث منها  ول •
، والشك أن هذا من القصور الذي ال يكاد التصحيح أو التضعيف من غير تحقيق لذلك  

فإن عدم معرفة الحكم الفصل على الكثير من   . يخلو منه كتاب من كتب أدلة األحكام  
دون الرجوع ألقوال أهل ،  أحاديث األحكام ، واالقتصار على تصحيح أو تضعيف المؤلف  

 .       له تأثير في ترجيح الحكم من عدمه . في ذلك قصور كبير التحقيق

 فتلك األسباب وغيرها كانت محفزا كبيرا لتأليف هذا الكتاب . 

مع مراجعة لقد استغرق جمعي لهذا الكتاب سنين طويلة تربو على العشر سنين  
 .   مستمرة بإضافة وتصحيح وتوضيح وإعادة ترتيب
ثم تبين لي الحاجة الماسة لمثل هذا وقد كان الهدف من الكتاب هو نفع نفسي خاصة ،  

،    -  على نحو ما  -مشابه له    الكتاب ، فإنني ال أعلم كتابا ألف على نحوه سوى كتاب واحد
ي أحمد العناء ، ولكنربما لم أتجشم  لفلو قدر لي معرفته قبل الشروع في تأليف هذا الكتاب  و

 .   في جمعهرفة ذلك إال بعد أن قطعت شوطا كبيرا ععدم مهللا على 

وليس له عنوان  -فيما أعلم  – في ذك الذي سبقني ال يعرف الكتابوالعجيب أن أحدا 
   وأقول : ماهذا ؟ يوضح المقصود من تأليفه ، وقد كنت أقلبه بين يدي  

اإلمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا رحمة واسعة ،  :  صاحب الكتاب هو  و
، ولم أكن   ، وقد رتبه على أبواب الفقه  ضمن مجموع مؤلفاته ، وهو أضخمها حجماوهو  

حقق قد    والكتاب.      من هذا الكتاب    ئيأعرف أنه كتاب في أدلة األحكام إال بعد قرب انتها 
 .تحقيقا باهتا !

من حيث شموله   ليس له نظير فيما أعلم في كتب أدلة األحكام  -رحمه هللا-كتاب الشيخ  و
  . إال هذا الكتاب الذي بين يديك وإحاطته لجميع أبواب الفقه 

  كتاب الشيخ   وسددت ما وجد في  .وأفدت منه كثيرا  على كتاب الشيخ  كتابي هذا  قد قابلت  ل
. 2   .  . فواته الكثير من األدلة في مختلف األبواب1  أمور منها :   من النقص المتمثل في 

. عدم صحة 3  الحكم على الكثير من األحاديث من حيث التصحيح أو التضعيف .بيان عدم 
األحاديث جملة تحت كل باب من غير تفصيل للعناوين أنه يذكر  .  4  النسبة لبعض األحاديث .  

في  بل  ،      والمسائل الكبرى في كل باب  كالشروط واألركان والواجبات والسنن ،    الفرعية
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جميع األحاديث جملة من دون تفصيل في ذلك ، وفي هذا صعوبة بالغة كتاب المناسك ذكر  
    بمسائلها.مناسبة ذكر تلك األحاديث وربطها معرفة من يريد على 

أن الشيخ رحمه هللا جمع هذا الكتاب من كتب كثيرة من   -   هر ليفيما ظ  -والسبب في ذلك  
فهو   ولم يكن تأليفه ابتداء من أجل النشر . ،  ألجل أن يفيد منه بصفة خاصة  ؛    أدلة األحكام

 قد جمع أحاديث كل باب تحته من غير عناية بالترتيب. 

ب  قدو الكتاب  قمت  اتالفي ذلك في هذا  الفقه  تقرأ كتابا في مسائل  لتي ، فأنت سوف 
غيره من كتب أدلة عن    -  بإذن هللا   - بأصح األدلة من السنة الثابتة ، ويغنيك  تعرفها  
ألنك ستراها    األحكام عليها  -؛  ،   -وزيادة  بل   ، الكتاب  هذا  في  يديك  بين  مجموعة 
مع المسائل الفقهية  في    -من السنة    -  األقوال  أدلةأهم    -في موضع واحد-ترى    فوسو

 . . وتضعيفاأتصحيحا  األدلةى تلك معرفة الحكم عل

 منهج التأليف في هذا الكتاب  ثانيا : 
 قد ألفت هذا الكتاب وفق المنهج التالي :  ل

الترتيب  • هذا  أخالف  وقد   ، الفقه  أبواب  على  ترتيبا موضوعيا  األحاديث  بترتيب  قمت 
 بالنظر إلى ارتباط بعض المسائل ببعض.

في بلوغ    -رحمه هللا– قمت بترتيب األحاديث في الكتاب وفق منهج الحافظ ابن حجر   •
من أجل بيان المسألة الخالفية بإفراد أدلة كل قول   ؛   المرام ، بذكر األحاديث المتعارضة

ذكر ب   ، ثم أثني    ةذات الداللة الواحدأو بذكر الحديث ، أو األحاديث    في موضع واحد .
 المعارضة لتلك الداللة.  أو األحاديث الحديث

عنونت لبعض األحاديث التي تتضمن موضوعا واحدا ، وقد أعنون للشروط ، وألدلة  •

وتلك العناوين بمثابة التراجم  ،  األقوال في بعض المسائل المهمة ، أو الدقيقة  
فكل حديث منها له ارتباط ومناسبة متعلقة بالترجمة   .  لما تحتها من أحاديث

 التي فوقه.  

الفرعية   فهرس الموضوعات شمل أهم األبواب والمسائل الكبرى ، دون بعض المسائل •
، ودون بعض العناوين التوضيحية . وقد تم ربط كل موضوع برقم الحديث الذي ابتدأ  

 به .

التنبه أن   • الكثير من المواضع تكون متعارضة  يجب  آنفا ، فأسرد   األحاديث في  كما ذكرت 
وقد أنبه على ذلك  ،  على معنى واحد ثم أذكر الحديث المعارض بعد ذلك   األحاديث التي تدل  

 . أحيانا 

، أو إلى الشاهد   قمت بإبراز بعض ألفاظ األحاديث للتنبيه على األحكام التي تضمنتها •
 .منها

،      لم أعتمد على الكتب المؤلفة في أدلة األحكام في نسبتها لألحاديث التي تضمنتها  •
- بل قمت بنقلها من الكتب األصيلة ، فعلى سبيل المثال : إذا نسب الحافظ ابن حجر

للبخاري أو لمسلم ، أو لغيرهما   -في بلوغ المرام أو في غيره  -الحديث  -رحمه هللا
نني أرجع إلى كتب الحديث األصيلة المنسوب إليها ، فإذا كانت النسبة للبخاري  ، فإ

، رجعت لكتاب البخاري نفسه ، فأنقل منه الحديث بحروفه ، وهكذا فعلت مع بقية  
أرجع فيها لألصول  فإنني    ،   هارأو من غي  األحاديث التي أنقلها من كتب أدلة األحكام

 المنقول عنها.  
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    .  ةليدر األصاالمص، فإنني أنقلها من   ةألفاظ األحاديث المعتمدوكذلك الشأن في  •

التزمت ذكر الحكم على األحاديث تصحيحا وتضعيفا ، بالنقل عن أهل التحقيق في هذا  •
العلم قديما وحديثا بشكل مختصر، وهذه األحكام نقلتها بنفسي من كتب مؤلفيها ، ولم  

 أعتمد على مصدر فرعي  . 

ألدلة في أبواب الفقه بما ثبت في الصحيحين ثم بما يتلوهما من كتب اجتهدت في ترتيب ا •
 الحديث المعروفة.    

ت الكتاب الذي خرج الحديث بلفظه ، وبعض الكتب التي خرجأبين في تخريج كل حديث  •
الملك عبدهللا رحمه وقد استعنت في ذلك بجامع خادم الحرمين    الحديث بمثله أو بنحوه

 ، والمكتبة الشاملة.  النبويهللا للحديث 

بالبخاري ولو كان اللفظ لمسلم  يتم البدء    فاألصل أنإذا كان الحديث في البخاري ومسلم   •
وإن كان الحديث متفقا عليه ، فيقال بلفظه ،    -منهما  -أذكر من خرج الحديث  ، ولكني  

 .  ، أو بلفظه في أحدهما خرجه بمثله

  تحقيقا  –  من الكتب المخدومة   -الصحيحين  في غير    -  يتم التركيز على تخريج الحديث •
وصحيح ابن    ، من حيث بيان الحكم على الحديث كسنن أبي داود ، ومسند أحمد      -

أن يوجد    :، مع ذكر بعض الكتب األخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك مثلحبان وغيرها  
ولو في غير هذه     ،  ذكر من خرجه  أفحينئذ  ،  ينبني عليه الحكم      لفظ في الحديث  
   الكتب المذكورة .

تخريج قد تتفق الكتب فيما سوى الصحيحين على ف  ،  لقد رمت االختصار قدر المستطاع •
في مثل    ال حاجة إليهتطويل    الحديث ، فاالستقصاء في ذكر الكتب التي خرجت الحديث  

، مع التركيز على تخريج األلفاظ    ، فالمهم هو بيان صحة الحديث من عدمه  هذا الكتاب
وبيان الحكم عليها من كالم أهل التحقيق من المتقدمين ومن  ،  التي تتعلق بها األحكام  

   .المتأخرين

أهم علماء هذا العصر في علم الحديث تحقيقا ومعرفة وبحثا هو الشيخ األلباني رحمه  •
، ولكني لم أقتصر   معرفة رأيه في األحاديث قدر الجهد والطاقة   هللا ، فاجتهدت على

 . عليه

 –   شعيب األرنؤوط  -1لقد كانت إفادتي من المحققين لكتب الحديث على النحو التالي :   •
أحمد شاكر  -2.   -رحمه هللا -بعد الشيخ األلباني  وهو العمدة في هذا الكتاب -رحمه هللا

سليم أسد . على   -4األعظمي على نحو أقل مما قبله .    -3على نحو أقل .   -رحمه هللا-
 عبد القادر األرنؤوط في أحاديث وآثار معدودة.   -5نحو نادر . 

ثم أثني  ،  أبدا بكالم األئمة المتقدمين    يعند الشروع في بيان الحكم على الحديث فإنن •
ثم شعيب األرنؤوط ،  بأحمد شاكر    :  مايكون الترتيب بين المتأخرينبالمتأخرين ، وغالبا  

أنني لم  :  وإذا لم أذكر أحدا من المتقدمين فغالبا مايكون السبب    .  وأختم برأي األلباني،  
   . بالتصحيح أو التضعيفصريح أقف لهم على حكم  

الحديث   • الحكم على  في  االعتماد  يكون  األحاديث  الكثير من  رأي  ،  في  بناء على 
، المتأخرين   األلباني    عموما  وجه  ،  والشيخ  على  األرنؤوط  شعيب  والشيخ 
   : سباب منهاالخصوص أل
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صريح لهم في بيان    مطلقا ، أو لعدم وجود رأي  للمتقدمين في حكمها  عدم وجود رأي -1
 . من غير تصحيح أو تضعيف  وإنما ينقلون عّمن خرجه، الحكم 

    .عدم وجود المراجع التي ذكرت رأيهم -2

وكثير منها لم  ،  بالجزء والصفحة  أن المتأخرين يذكرون آراء المتقدمين إن وجدت   -3
  تزل كتبا مخطوطة.

الذي ثبت من  بالبرهان  ،  الذي وقع فيه المتقدمون  تنبيه المتأخرين على الوهم أو الخطأ   -4

العكسأقرانهم   أو   ، ألحاديث ضعيفة  تصحيحهم  ذلك  ومن ضمن  أهم    من وهذا  .    ، 
يتبين لك من خالل  ،  ال يصححون أو يضعفون إال بعد تمحيص وبحث    وهم    .  األسباب

، وأعني    واختالفهممع توضيح آراء المتقدمين  ،  بحوثهم القيمة لكل حديث يتم الحكم عليه  
   .رحم هللا الجميع  نؤوط ، وأحمد شاكر  راأللباني ، واأل  -على وجه الخصوص  -بالمتأخرين  

بالتعليق على بعض األحاديث ببعض التوضيحات والتنبيهات المهمة ، نقلتها من  قمت   •
وغالبا ما يكون بين قوسين  ،    كتب أهل العلم ، وفي أحيان قليلة يكون التعليق من عندي

، وقد اذكر القائل وقد ال أذكره    بـ قلت ، وأختم بقولي "وهللا تعالى أعلم"  ) ( وقد أصدره  
أن موضوع الكتاب األساسي   -1:  ، وقد أذكر المرجع وقد ال أذكره ، والسبب في ذلك  

  - 3  .   أن تلك النقوالت تمت خالل فترة طويلة من الزمن    -2هو الحديث وبيان حكمه.  
عموما ، وعلى وجه الخصوص:  شرح    يمكن االستغناء عنها بالرجوع للشروحوألنه  

 .  فتح الباري البن حجر ، وشرح مسلم للنووي

حرصت على بيان رأي الشيخ ابن باز رحمه هللا في بعض المسائل وبعض األحاديث ،  •
 وبمكن الرجوع لتفاصيلها في كتاب االختيارات للشيخ وهو رسالتي في الدكتوراه .

ه بعضها ال مفر من ولكن ذكر  ،  قدر المستطاع  األحاديث الضعيفة  اجتهدت في عدم ذكر   •
 ألسباب متعددة منها: شهرة الحديث ، أو كونه عمدة لبعض األقوال ، ونحو ذلك.؛ 

التي تفيد معنى أوحكما جديدا  ، و لفاظها المختلفة  أتوسعت في ذكر بعض األحاديث ب •
 اليوجد في اللفظ األول ، خاصة ماجاء في البخاري ، أو في مسلم .

، وتفصيل كل حكم يحين في صدر كل حديث  الصح  ذكرت الحكم على كل حديث في غير •
 . موضح في حاشية الحديث

وجه االستدالل أو  افي أكثر من موضع الختالف مناسبة ذكرهتم تكرار بعض األحاديث   •
 . امنه

لقد اعتنيت عناية خاصة بكتاب الحج من حيث االستقصاء في ذكر أحاديثه ومسائله ،  •
السنوي زمنا طويال ، وقد كان سببا في تأليف هذا الكتاب لكوني قد عايشت هذا الحدث  

 ابتداء.

 مهمة  تنبيهاتثالثا :   •
كثير • أحيان  كاأللباني واألرنؤوط وغيره   ةفي  المحدثين  ) حديث    اميعبر بعض  بقولهم 

ولكن ،  فهذا يعني أن الحديث صحيح  عن بعض األحاديث رغم ضعف أسانيدها ،  صحيح(  
 أن  أوصحيح ،  إما من إسناد آخر    ،صحته لم تأت من هذا اإلسناد ، وإنما أتت من غيره  

، فالحديث صحيح بخالف مالو قال أحدهم " إسناده صحيح"      أخرى يصح بها .  اله طرق
 . لذاته
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، فإن  األلباني رحمه هللا يعبر عن بعض األحاديث التي لها إسناد حسن بقوله " صحيح"   •
صوصا هو أدنى درجات الصحيح ، وبناء على  خالحسن عند المحدثين عموما واأللباني  

ليس كل ماقال عنه أنه صحيح يعني أن إسناده صحيح ، إال مانص عليه بقوله " ذلك ف
التعبير" صحيح" على الحديث الحسن ، وعلى الحديث  إسناده صحيح" ، فهو يطلق هذا  

لغيره ونحو ذلك ، فال بد من قراءة تعليقه على إسناد الحديث حتى  لذاته ، أو  الصحيح  
 يتبين لك المقصود . 

 قد يكون إسناد بعض األحاديث صحيحا ولكنه يكون شاذا من جهة اللفظ أو المعنى . •

، عن جده    هحاديث عمرو بن شعيب عن أبياتفق كل من األلباني واألرنؤوط على أن أ •
 فال ترتقي فوق رتبة الحديث الحسن.،  أسانيدها إذا صحت

أنه حسن   عندهما  يكاد يتفق الشيخان على مصطلح "حسن صحيح" بأن المقصود به •
وقد صرح الشيخ األلباني بذلك حيث قال   ،  لذاته بهذا اإلسناد ، ولكنه صحيح لغيره  

/ك(: ))وإذا قلت حسن صحيح جامعا بين الوصفين فإني  1"صحيح سنن ابن ماجه" )  
أعني أن إسناده حسن لذاته صحيح لغيره((. أفاده عصام موسى هادي في "الروض 

ولم أقف على نص لألرنؤوط  يقول عن     ( .167الداني في الفوائد الحديثية" )ص  
حديث صحيح وهذا إسناد  "ه حسن صحيح ، ولكنه في كثير من األحاديث يقول  حديث أن
. وهي غالبا ما تكون في األحاديث    "صحيح لغيره وهذا إسناد حسن"، أو يقول    "حسن

 التي يحكم األلباني عليها بأنها "حسن صحيح" . 

من خالل تجربتي في تخريج أحاديث هذا الكتاب ، فقد تبين لي أن هناك منافسة شديدة   •
فهو يتتبع آراءه وينتقدها   –هما هللا  رحم  –من قبل الشيخ شعيب األرنؤوط للشيخ األلباني  

والمجال   .    . والحق يقال بأن اإلمام األلباني محدث العصر بال نزاع   متى وجد سبيال لذلك
فهو المحقق   -رحمه هللا  -للمقارنة بين الرجلين ، وال يغض ذلك من قدر الشيخ شعيب  

العجيب  و  .  يأتي بعد األلباني رتبةلكنه  ، ولكتب السنة تحقيقا متقنا يندر مثله من غيره  
 لكن هذه المنافسة كانت مفيدة جدا من وجوه:.  و من ألبانيا أصال أن كليهما

. بعض األحكام التي يقررها األلباني لبعض األحاديث )تصحيحا أو تضعيفا( يتضح خطأها 1  
 لكونه شديد التتبع ألحكام الشيخ األلباني .   ؛بتنبيه من األرنؤوط 

ومن خالل استقرائي لذلك : تبين لي أن االعتراضات على التصحيح أو التضعيف من قبل 
 . رحم هللا الجميعالشيخ شعيب كانت وجيهة في بعضها ، ولم تكن كذلك في البعض اآلخر  

.   إذا اتفق الشيخان على حكم الحديث تصحيحا أو تحسينا أو تضعيفا  ، فتكون أكثر 2 

وهو اختلفا في الحكم ، فاألمر يحتاج إلى وقفة لتأمل سبب الخالف ،  اطمئنانا ، ولكن إذا  
، فأقوم بتوضيح مأخذ التصحيح أو التضعيف ما أخذته بعين االعتبار في هذا الكتاب  

لكل منهما ثم أرجح الراجح منهما فيما يظهر لي من خالل اختيار حكم الحديث تصحيحا أو 
لو صحح األلباني الحديث ، وضعفه األرنؤوط وبين تضعيفا أو غير ذلك.  فعلى سبيل المثال  

رده على سبب  ، ووجه  التصحيح  في  األلباني  نظر  أذكر وجهة  فإنني   ، التضعيف  سبب 
على  االعتراض  وضعف  دليله  لقوة  األلباني  قول  يرجح  كثيرة  أحيان  ففي   ، التضعيف 

ار األرنؤوط فأرجح اختي؛  التصحيح ، وفي أحيان أخرى يظهر لي أن سبب التضعيف أقوى  
وهكذا لو صح اإلسناد عند األرنؤوط وضعفه األلباني فإنني أذكر الوجهتين بأبرز    أو غيره .

    دليل لكل منهما ثم يتم الترجيح بحسب قوة المرجح .
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ألحد   ا.  كثير من أسباب  الخالف بينهما مبني على خالف األئمة قبلهم ،  وقد يميل أحدهم3
 القولين  .

فقد يصحح الحديث ،  أن حكمهم على الحديث يختلف من كتاب آلخر  :  انا  . يشكل علي أحي4
ويضعف نفس الحديث في كتاب آخر أو العكس ، ومن أسباب ذلك : أ. اختالف ،  في كتاب  

 السند  ب. تغير الرأي .
تصريحه في مواضع كثيرة عن تراجعه عن   ،    تميز بشكل جلي   -رحمه هللا  -والشيخ األلباني

مما جعل األمر أسهل بالنسبة لي في هذا الكتاب ، واجتهدت   ؛  أو عن التضعيف  ،  التصحيح  
 . التي وقفت عليها  في توضيح رأيه المعتمد والتنبيه لبعض تراجعاته

في   فقد يترددفلم يكن بمثل هذا الوضوح ،  ،    -رحمه هللا  -  وأما الشيخ شعيب األرنؤوط
،  أو التضعيف  ،  التصحيح  أو التضعيف في بعض األحاديث ، واصطالحاته في التصحيح  

 غير مطردة في مواضع كثيرة   .    

 مصطلحات الكتاب  رابعا :  •
قوله فيهما المقصود: في البخاري ومسلم . ، والتعبير تارة يكون بهذا ،  وتارة بقولي:   •

 ومسلم( ) في الصحيحين( ، أو ) البخاري 

وقوله )صحيح( فهو الحديث الذي صحح األئمة إسناده فهو صحيح لذاته. وهذا التصحيح   •
أكثره من المتفق على تصحيحه ، وبعضه قد يكون مختلفا فيه ، وما ذكرته عند االختالف  
بكونه صحيحا ، فهو الذي ترجح عندي بعد النظر في أقوال األئمة وأدلتهم . وقد حرصت  

سببه وأهم دليل لكل قول ، ومن قال به في حاشية كل حديث يكون على ذكر الخالف و
 فيه خالف .

وقوله )حسن . صحيح لغيره( فهو الحديث الذي ثبت له إسناد حسن لذاته ، وهو صحيح  •
 لغيره حيث جاءت صحته من دليل صحيح ، أو أدلة أخرى صحيحة جاءت بمعناه. 

ولكن صحته جاءت من أدلة أخرى قوله )صحيح لغيره( هو الحديث الضعيف اإلسناد ،   •
 بمعناه. 

وقوله )صحيح بطرقه وشواهده( فهو الحديث الذي جاءت صحته من تعدد طرقه ، وتعدد   •
شواهده من أحاديث أخر تدل على معناه أو بعض معانيه، أو وجود شاهد له من حديث  

 آخر بمعناه .

 وقوله ) صحيح بطرقه( هو الحديث الذي جاءت صحته من تعدد طرقه.  •

 وقوله)حسن( هو الحديث الذي ثبت له إسناد حسن لذاته. •

وقوله )حسن لغيره( هو الحديث الضعيف اإلسناد ولكن تحسينه جاء من دليل آخر بمعناه  •
 ثبت بإسناد حسن .

• ( الكتاب  أحاديث  ذكرهتم  بعضها  ،    حديثا  6401مجموع  مواضع    إعادة  في 
في أبواب ة  متعددلكونها تتضمن أوجه استدالل لمسائل  ؛  من الكتاب    مختلفة
 مقسمة على النحو التالي:وهي    . مختلفة
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على النحو وأعدادها  درجات األحاديث في هذا الكتاب من حيث الحكم   •
 :  وهو تقدير مقارب وليس مطابقا ، التالي

 حديثا(   4250)   ما كان في البخاري ومسلم أو في أحدهماالدرجة األولى :  •

 حديثا(  1000)                 في غير الصحيحين صحيح :     الدرجة الثانية •

   حديثا(   115)                         صحيح لغيرهحسن. :   الدرجة الثالثة  •

 حديثا(     17)                      الدرجة الرابعة  : صحيح بطرقه وشواهدة •

 أحاديث(    6)                             الدرجة الخامسة  صحيح بطرقه      •

 (  حديثا  145)                                : صحيح لغيره  السادسةالدرجة  •

 (  حديثا 400)                                          حسن :   السابعةالدرجة  •

 (   حديثا    62)                                    حسن لغيره: الثامنة  الدرجة  •

 حديثا(  400)                                            ضعيف: التاسعةالدرجة  •

 .  صابعألوهذا معدود على ا   موضوع : العاشرةالدرجة  •

: بعض األحاديث واآلثار التي لم أقف على حكمها وهي    الحادية عشرةالدرجة   •
 قليلة جدا. 

 مصادر الكتاب  خامسا :  •

 . ، ومصادر اآلثار عن الصحابة المعروفة السنة جميع مصادر  •

 مؤلفات ابن حجر رحمه هللا .   •

 مؤلفات النووي رحمه هللا .  •

 .  مؤلفات األلباني رحمه هللا •

والذي أشرت له في مقدمة هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أدلة األحكام  •
 .الكتاب

 كتب السنة بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط ، والشيخ أحمد شاكر وغيرهما   •

 شروح السنة .  •

البن حجر وابن الملقن ، وابن دقيق العيد ، وابن الخراط ،   كتب التخريج المعروفة •
 والزيلعي  وغيرهم .  

   ومنها: معظم مؤلفات أدلة األحكام •

 عمدة األحكام  •

 خالصة األحكام  •

 بلوغ المرام  •

 منتقى األخبار  •

 المحرر في الحديث •

 اإللمام بأحاديث األحكام •
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جامع خادم الحرمين   -1وقد استعنت في تخريج أحاديث الكتاب ببرنامجين هما :   •
المكتبة الشاملة في أحدث   - 2الشريفين الملك عبدهللا رحمه هللا للسنة النبوية .   

 إصدار لها . 

وفه بنفسي من غير مشاركة من أحد في لقد كتبت هذا الكتاب وجمعت حروفي الختام :  

أو غير ذلك ، على مدى سنين   ،    أو ترقيمه،  أو طباعته ، أو تبويبه  ،  وفهرسته  ،  ترتيبه  
طويلة ، وقد بذلت وسعي في إخراجه على أفضل وجه ممكن . ولكن هيهات هيهات أن يخلو 
من القصور البشري ، فيأبى هللا أن يخلو كتاب من الخطأ والنقص والقصور سوى كتابه 

 الكريم.  

أو الخلل فهو  فما في هذا الكتاب من الصواب فهو بفضل هللا وحده . وما فيه من الخطأ   •
 وهللا ورسوله منه بريئان .، مني ومن الشيطان 

)المنتهى من صحيح أدلة األحكام مرتبا على أبواب الفقه ومسائله( وقد أسميته  •
، أن ينفع به ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ،  ، رب العرش العظيم أسأل هللا العظيم 

 . إنه سميع قريب مجيب الدعوات 

 :المزيدة والمنقحة  جديدة في هذه النسخةالتعديالت الأهم  •
  وتم تصحيح الكثير من األخطاء  ، بهذه النسخة ، والثانية  تم تعديل النسخة األولى .1

  . الطباعية وغيرها

، ثم أضفت  األولىعلى النسخة    (270إضافة أكثر من مائتين وسبعين حديثا )تمت    .2
في أبواب متفرقة أكثرها  ( على النسخة الثانية  130  )حديثا    وثالثين  المائةمايقارب  

   .من الصحيحين أو أحدهما

فهرس الموضوعات  الفرعية في الكتاب ، وكذلك في  م إضافة الكثير من العناويين  ت .3
.   

تم وضع الفهرس العام لموضوعات الكتاب في أوله ، وأضفت عددا من الفهارس   .4
اإلضافية في ثنايا الكتاب وهي: ) فهرس كتاب الطهارة ، وفهرس كتاب الصالة ،  
وفهرس كتاب الزكاة والصوم ، وفهرس لكتاب الحج والهدي واألضاحي والعقيقة  

ة أبواب الفقه حتى كتاب  ، وفهرس لكتب المعامالت وفقه األسرة ، وفهرس لبقي
 .  العتق ، وفهرس الكتاب الجامع 

 حاكمة على النسخ التي قبلها وناسخة لما فيها . هذه النسخة  . 5
عشر  األحد  يوممساء   شهر    الثالث  القعدةمن  وأربعين    ثالث  عاممن  ،    ذي 

في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصالة ،    وأربعمائة وألف للهجرة النبوية

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين      . وأزكى التسليم
  

 للمالحظات والمقترحات

 K05032919@hotmail .com البريد االكتروني

  0503291910جوال :  
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الشامل فهرس الموضوعات  
 رقم الحديث الموضوع 

 اإلخالص  باب في
 النية وإحضار  

 1 ابتداء من الحديث رقم

 34 ابتداء من الحديث رقم اإلخالص أمر خفي

مسألة:  المتابعة شرط القبول في  
أحكام الدنيا واإلخالص والمتابعة  

في أحكام  معا شرط للقبول
 اآلخرة 

 38 ابتداء من الحديث رقم

وجوب اإلخالص في  
 طلب العلم 

 42 ابتداء من الحديث رقم

  الطهارة كتاب 

 45 ابتداء من الحديث رقم باب المياه 

 55 ابتداء من الحديث رقم الماء الطاهر الطهور 

 65 ابتداء من الحديث رقم باب اآلنية 

 75 ابتداء من الحديث رقم دباغ الجلود

 89 ابتداء من الحديث رقم جلود السباع 

  باب االستنجاء وآداب الخالء

 93 ابتداء من الحديث رقم آداب الدخول والخروج

حكم استقبال القبلة أو  
 استدبارها 

 110 ابتداء من الحديث رقم

 114 ابتداء من الحديث رقم آداب االستجمار

 120 ابتداء من الحديث رقم االستنجاء بالماء 

 125 ابتداء من الحديث رقم حكم البول في إناء 

 127 ابتداء من الحديث رقم حكم البول قائما 

 131 ابتداء من الحديث رقم وجوب التنزه من البول 

  باب السواك وسنن الوضوء 

 136 ابتداء من الحديث رقم فضل السواك

 147 ابتداء من الحديث رقم الطيب والكحلالترجل و حكم

 156 ابتداء من الحديث رقم حكم التسمية عند الوضوء 

 162 ابتداء من الحديث رقم حكم التيامن 

 165 ابتداء من الحديث رقم سنن الفطرةباب في 

 168 ابتداء من الحديث رقم حكم الختان للرجال والنساء 

 177 ابتداء من الحديث رقم إعفاء اللحية وقص الشارب

 192 ابتداء من الحديث رقم صبغ الشعر 

 203 ابتداء من الحديث رقم  حكم القزع

 207 ابتداء من الحديث رقم نتف الشيب  حكم
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 212 ابتداء من الحديث رقم حكم وصل الشعر

 220 ابتداء من الحديث رقم فروض الوضوء وبيان فضله

هل يجوز تقديم غسل الوجه 
 على المضمضة واالستنشاق؟ 

 227 ابتداء من الحديث رقم

 234 ابتداء من الحديث رقم االستنشاق والتخليل 

 241 ابتداء من الحديث رقم مسح األذنين 

 249 ابتداء من الحديث رقم المواالةشرط 

 254 ابتداء من الحديث رقم إطالة الغرة في الوضوء 

  باب المسح على الخفين 

 256 ابتداء من الحديث رقم ما يجوز المسح عليه 

 268 ابتداء من الحديث رقم شرط لبسهما على طهارة

مدة المسح )القول األول أنه  
 مؤقت( 

  271 ابتداء من الحديث رقم

 275 ابتداء من الحديث رقم القول الثاني أنه غير مؤقت

 277 ابتداء من الحديث رقم صفة المسح 

  باب نواقض الوضوء 

 280 ابتداء من الحديث رقم الحدث األصغر

 282 ابتداء من الحديث رقم الخارج من السبيلين 

 287 ابتداء من الحديث رقم المذي

  الخارج من غيرهما 

 290 ابتداء من الحديث رقم القيء وخروج الدم 

 296 ابتداء من الحديث رقم زوال العقل حتى بالنوم 

 310 ابتداء من الحديث رقم مس الفرج

 314 ابتداء من الحديث رقم لمس المرأة

 324 ابتداء من الحديث رقم حكم مصافحة المرأة

 329 ابتداء من الحديث رقم غسل الميت 

 331 ابتداء من الحديث رقم اإلبللحوم 

 343 ابتداء من الحديث رقم الحدث الدائم

هل تمنع الحائض من قراء ة 
وهل يراد بالنجاسة   القرآن؟

 الكفر؟ 

 348 ابتداء من الحديث رقم

 357 ابتداء من الحديث رقم متى يسن الوضوء؟ 

 باب الغسل 
 الحدث األكبر

 

 360 ابتداء من الحديث رقم خروج المني

 364 ابتداء من الحديث رقم التقاء الختانين 

 372 ابتداء من الحديث رقم من أحكام الجنب 

حكم دخول الحائض والجنب  
للمسجد، وهل المصلى 

 كالمسجد؟ 

 382 ابتداء من الحديث رقم

 394 ابتداء من الحديث رقم الغسل لإلسالم 
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 396 ابتداء من الحديث رقم الغسل من الحيض والنفاس

  األغسال المستحبة 

. وهل هو  غسل الجمعة
 واجب؟ 

 399 ابتداء من الحديث رقم

 409 ابتداء من الحديث رقم الغسل لإلغماء 

 410 ابتداء من الحديث رقم الغسل من غسل الميت 

 413 ابتداء من الحديث رقم الغسل لإلحرام ، ولدخول مكة 

 415 ابتداء من الحديث رقم غسل المستحاضة لكل صالة

صفة الغسل . وهل يجب 
 الجمع بين الوضوء والغسل ؟ 

 416 ابتداء من الحديث رقم

 427 ابتداء من الحديث رقم من آداب الغسل 

حكم دخول النساء لالغتسال  
 في الحمامات العامة 

 433 ابتداء من الحديث رقم

هل يشترط نقض رأس المرأة 
 للغسل؟ 

 437 ابتداء من الحديث رقم

 442 ابتداء من الحديث رقم المواالة في الغسلشرط 

 444 ابتداء من الحديث رقم باب التيمم 

 447 ابتداء من الحديث رقم صفته 

 454 ابتداء من الحديث رقم هل التيمم مبيح أم رافع؟ 

إذا حضر الماء بطل التيمم إذا 
 كان قبل أداء الصالة

 456 ابتداء من الحديث رقم

 461 ابتداء من الحديث رقم الحدث األكبر التيمم من 

التيمم مع وجود الماء  
 للمرض أو لخوف الضرر

 463 ابتداء من الحديث رقم

  باب إزالة النجاسة 

 465 ابتداء من الحديث رقم طهارة البقعة 

 473 ابتداء من الحديث رقم حكم الصالة بين السواري

 475 الحديث رقمابتداء من  حكم الصالة على السجاد

 479 ابتداء من الحديث رقم شرط خلو البقعة من القبور

  طهارة الثوب 

 488 ابتداء من الحديث رقم هل هو نجس؟ ، و المني 

 494 ابتداء من الحديث رقم بول الجارية والغالم 

إذا أصاب الثوب الحيض أو 
 أذى غيره 

 496 ابتداء من الحديث رقم

 506 ابتداء من الحديث رقم رطوبة فرج المرأة 

 508 ابتداء من الحديث رقم األصل طهارة الحيوانات 

 528 ابتداء من الحديث رقم باب الحيض 

 530 ابتداء من الحديث رقم ؟   الحامل  هل تحيض

 532 ابتداء من الحديث رقم مباشرة الحائض ومخالطتها

  541 ابتداء من الحديث رقم حكم جماعها وكفارته 

  أحكام المستحاضة من 
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 546 ابتداء من الحديث رقم كيف تتطهر؟ 

المستحاضة المعتادة هل ترد 
 لتمييزها؟ 

 554 ابتداء من الحديث رقم

المستحاضة التي العادة لها  
 وال تمييز 

 562 ابتداء من الحديث رقم

 563 ابتداء من الحديث رقم الطهر ات عالم

 570 ابتداء من الحديث رقم مدة النفاس 

  كتاب الصالة 

 571 ابتداء من الحديث رقم باب حكم الصالة 

 589 ابتداء من الحديث رقم باب فضل الصالة 

  شروط الصالة قبلها: 

  أوال شروط الوجوب 

 600 ابتداء من الحديث رقم شرط اإلسالم

 601 ابتداء من الحديث رقم شرط التكليف 

 613 ابتداء من الحديث رقم عدم الحيض والنفاس 

  ثانيا : شروط الصحة 

 614 ابتداء من الحديث رقم شرط الوقت

)الظهر   أوقات الصلوات
والعصر والمغرب والعشاء  

 ر(والفج

 623 ابتداء من الحديث رقم

 647 ابتداء من الحديث رقم أدلة عامة األوقات 

 652 ابتداء من الحديث رقم أوقات النهي 

 662 رقمابتداء من الحديث  ذوات األسباب 

هل يوم الجمعة مستثنى من  
 وقت النهي في وقت الزوال ؟ 

 697 ابتداء من الحديث رقم

 706 ابتداء من الحديث رقم باب اآلذان/فضل اآلذان

حكم اآلذان في الحضر  
 والسفر

 710 ابتداء من الحديث رقم

اآلذان في السفر وبعد خروج 
 الوقت 

 715 ابتداء من الحديث رقم

الجمع آذان واحد في حالة 
 وإقامة لكل صالة 

 721 ابتداء من الحديث رقم

 729 ابتداء من الحديث رقم اآلذان في حالة المطر

 734 ابتداء من الحديث رقم صفة المؤذن 

 727 ابتداء من الحديث رقم صفة اآلذان

قول المؤذن "الصالة خير 
من النوم" تقال في آذان 
 الفجر األول فقط .  ؟! 

 740 ابتداء من الحديث رقم

 743 ابتداء من الحديث رقم الترجيع في اآلذان

 751 ابتداء من الحديث رقم من الذي يقيم؟ 
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، وكم    الفجر الكاذب والصادق
مقدار مابين األذان األول 

 ؟   والثاني 

 758 ابتداء من الحديث رقم

 770 ابتداء من الحديث رقم أذكار اآلذان 

  العورة شرط ستر 

 782 ابتداء من الحديث رقم عورة الرجل خارج الصالة

 792 ابتداء من الحديث رقم عورة الرجل في الصالة 

 798 ابتداء من الحديث رقم من السرة إلى الركبة 

 806 ابتداء من الحديث رقم حكم الصالة في السراويل

 811 ابتداء من الحديث رقم عورة المرأة خارج الصالة

 830 ابتداء من الحديث رقم عورة المرأة في الصالة 

  شرط النية 

 833 ابتداء من الحديث رقم تصح صالة المأموم مطلقا

 839 ابتداء من الحديث رقم اختالف النية في اإلمامة 

 845 ابتداء من الحديث رقم شرط استقبال القبلة 

يسقط هذا الشرط في الخوف 
والحضر والنافلة في السفر 
 على قول

 849 ابتداء من الحديث رقم

 857 ابتداء من الحديث رقم شرط الترتيب بين الصلوات 

  النواهي في الصالة

 861 ابتداء من الحديث رقم الكالم في الصالة

ة ذالمستثنى من ذلك: االستعا
 من الشيطان ، ونحوه 

 866 ابتداء من الحديث رقم

 876 الحديث رقمابتداء من  الكالم باإلشارة 

وجوب السجود على األعضاء  
السبعة ، والنهي عن كفت الثوب  

 والشعر

 880 ابتداء من الحديث رقم

 786 ابتداء من الحديث رقم الحركة في الصالة

ورفع البصر في   عن االلتفات
 الصالة

 896 ابتداء من الحديث رقم

الهيئات المنهي عنها في 
 الصالة

 901 رقمابتداء من الحديث 

 909 ابتداء من الحديث رقم حكم اإلقعاء في الصالة

 913 ابتداء من الحديث رقم حكم التثاؤب في الصالة

 917 ابتداء من الحديث رقم تشبيك األصابع 

 921 ابتداء من الحديث رقم باب سترة المصلي 

 931 ابتداء من الحديث رقم ما يقطع الصالة

  باب في المساجد

الدخول والخروج من  دعاء 
 المسجد

 948 ابتداء من الحديث رقم
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باب في فضل المساجد  
 وبنائها 

 954 ابتداء من الحديث رقم

 964 ابتداء من الحديث رقم زخرفة المساجدحكم 

تنزيه المساجد من القذر ،  
 ومن اللهو والبيع والشراء

 973 ابتداء من الحديث رقم

فضل بعد المسافة عن  
 المسجد

 989 ابتداء من الحديث رقم

 992 ابتداء من الحديث رقم صالة المرأة في المسجد 

بم تدرك الصالة؟ وكيف  
 يسعى إليها؟ 

 1003 ابتداء من الحديث رقم

للصالة  المأمومون متى يقوم
 ؟ 

 1015 ابتداء من الحديث رقم

 1021 ابتداء من الحديث رقم حكم التنفل بعد إقامة الصالة

 1024 ابتداء من الحديث رقم المريض والعاجزصالة 

  أركان الصالة وواجباتها 

 1036 ابتداء من الحديث رقم القيام مع القدرةركن 

 1038 ابتداء من الحديث رقم تكبيرة اإلحرام ركن 

 1046 ابتداء من الحديث رقم مواضع رفع اليدين 

هل يرفع يديه في الهوي 
 للسجود والرفع منه؟ 

 1056 ابتداء من الحديث رقم

وضع اليدين  أثناء القيام في 
 اليمنى على اليسرى الصالة

 1066 ابتداء من الحديث رقم

 1070 ابتداء من الحديث رقم هلى تكون على الصدر ؟ 

 1075 ابتداء من الحديث رقم من المنسوخ في وضع اليدين 

باب في االستفتاح في 
 الفريضة والنافلة 

 1078 الحديث رقمابتداء من 

دعاء االستفتاح في صالة 
 الليل 

 1086 ابتداء من الحديث رقم

. وهل هي   باب في البسملة
 من الفاتحة ؟ 

 1090 ابتداء من الحديث رقم

، وحكم  قراءة الفاتحة ركن
 ءة المأموم لها. قرا

 1102 ابتداء من الحديث رقم

 1116 ابتداء من الحديث رقم إذا لم يحفظ الفاتحة 

 1119 ابتداء من الحديث رقم تأمين اإلمام والمأموم 

 1127 ابتداء من الحديث رقم قراءة سورة مع الفاتحة 

هل تشرع الزيادة عليها في 
في الثالثية   جميع الركعات

 ؟ والرباعية 

 1131 ابتداء من الحديث رقم

ما يقرأ في الصلوات السرية 
 والجهرية 

 1138 ابتداء من الحديث رقم

 1155 ابتداء من الحديث رقم التخفيف على المأمومين ندب 
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من صلى الفجر في جماعة  
 فهو في ذمة هللا 

 1166 ابتداء من الحديث رقم

الركن الرابع والخامس  
) الركوع  والسادس والسابع

والرفع منه ، والسجود  
 والجلوس بين السجدتين 

 

 1168 ابتداء من الحديث رقم صفة الركوع والسجود 

كيفية القيام من الركوع  
 والسجود

 1188 ابتداء من الحديث رقم

أذكار الركوع والرفع منه ،  
 والسجود والرفع منه 

 1198 ابتداء من الحديث رقم

والجلوس   التورك واالفتراش
،   للتشهدين والدعاء بالسبابة
 وصفة التحليق باألصابع 

 1218 ابتداء من الحديث رقم

 1235 ابتداء من الحديث رقم جلسة االستراحة

 1242 ابتداء من الحديث رقم ركن الطمأنينة 

   فصل في الحث على الخشوع
والنهي عن جميع ما يشغل 

 ا عنه

 1256 ابتداء من الحديث رقم

 1266 ابتداء من الحديث رقم أين ينظر أثناء الصالة؟ 

 1275 ابتداء من الحديث رقم ركن التشهد

 1282 ابتداء من الحديث رقم النبي صفة الصالة على 

في  هل يصلي على النبي 
 التشهد األول؟ 

 1288 ابتداء من الحديث رقم

 1291 ابتداء من الحديث رقم فضل الصالة على النبي

اإلكثار من الصالة عليه في  
 يوم الجمعة 

 1301 ابتداء من الحديث رقم

 1302 ابتداء من الحديث رقم من أدعية التشهد

، وحكم  ركن التسليم وصفته
 " زيادة "وبركاته
 في التسليميتن 

 1310 ابتداء من الحديث رقم

باب األذكار في أدبار 
 الصلوات 

 1331 ابتداء من الحديث رقم

هل يشرع الدعاء بعد السالم 
 من الصالة؟ 

 1337 ابتداء من الحديث رقم

مشروعية رفع الصوت بالذكر 
 في أدبار الصلوات

 1342 الحديث رقمابتداء من 

عدد التسبيح والتهليل  
 والتكبير في أدبار الصلوات 

 1343 ابتداء من الحديث رقم

 1353 ابتداء من الحديث رقم عقد التسبيح باألنامل 

 1356 ابتداء من الحديث رقم صفة الصالة
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 1359 ابتداء من الحديث رقم متى يواجه المأمومين ؟ 

 1372 الحديث رقمابتداء من  جلسة الشروق 

. وهل هو  التالوة سجود
 صالة؟

 1375 ابتداء من الحديث رقم

 1380 ابتداء من الحديث رقم عدد السجدات

 1388 ابتداء من الحديث رقم أذكار سجود التالوة

لتالوة في الصالة لالسجود  
 السرية 

 1391 ابتداء من الحديث رقم

 1392 ابتداء من الحديث رقم سجود الشكر

 1399 ابتداء من الحديث رقم باب سجود السهو 

أحوال سجود السهو بعد 
 السالم وقبله 

 1400 ابتداء من الحديث رقم

هل يشرع التشهد بعد سجود 
 السهو؟ 

 1412ابتداء من الحديث رقم 

  باب صالة التطوع 

،    الفروض والحقوق أوال
 حسب اإلطاقة وأهمية النوافل

 1414 ابتداء من الحديث رقم

 1422 ابتداء من الحديث رقم باب في السنن الرواتب 

 1439 ابتداء من الحديث رقم راتبة الجمعة 

 1444 ابتداء من الحديث رقم التحول عن مكان الفريضة

،  ركعتي الفجر ومايقرأ فيهما 
 االضطجاع بعدهاحكم و

 1448 ابتداء من الحديث رقم

 1457 ابتداء من الحديث رقم صالة الليل 

أفضل أوقات القيام الثلث  
 اآلخر

 1468 ابتداء من الحديث رقم

 1471 ابتداء من الحديث رقم ركعتا االفتتاح لصالة الليل

 1473 ابتداء من الحديث رقم أهمية النوافل في البيوت 

باب في الوتر وحكمه ووقته 
 وصفاته ، وما يقرأ فيه 

 1478 ابتداء من الحديث رقم

 1478ابتداء من الحديث رقم  كان فرضا ثم نسخ 

 1485ابتداء من الحديث رقم  ليس بواجب  الوتر

 1489ابتداء من الحديث رقم  وقت الوتر 

 1497ابتداء من الحديث رقم  صفات الوتر

في حديث األربع ركعات 
عائشة رضي هللا عنه ليست  

 متصلة بسالم واحد

 
 

 1502ابتداء من الحديث رقم 

القنوت وحكمه   في باب
 وموضعه 

 1534 ابتداء من الحديث رقم

هل األفضل كثرة السجود أم 
 طول القيام؟ 

 1534 ابتداء من الحديث رقم
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 1540 ابتداء من الحديث رقم متى يشرع دعاء القنوت؟ 

 القنوت في الفرائض دعاء 
 

 1530 ابتداء من الحديث رقم

 القنوت قبل الركوع دعاء هل
 أم بعده ؟

 1554 ابتداء من الحديث رقم

 1558 ابتداء من الحديث رقم دعاء القنوت صفة 

 1563 ابتداء من الحديث رقم القنوت في الوتر

   عن الختمة في رمضان 

 1568 ابتداء من الحديث رقم قيام رمضان باب في 

صالة الضحى ، وقتها وعدد 
 ركعاتها 

 1580 ابتداء من الحديث رقم

صالة التسابيح والرغائب ،  
 وليلة النصف من شعبان 

 1597 ابتداء من الحديث رقم

 1600 ابتداء من الحديث رقم صالة الحاجة

 1601 ابتداء من الحديث رقم صالة التوبة 

جواز النافلة في جماعة  
 أحيانا 

 1588 ابتداء من الحديث رقم

 1605 ابتداء من الحديث رقم صالة الجماعة 

صالة الجماعة  على من تجب 
 حضرها ، حتى على من صلى

 1620 ابتداء من الحديث رقم

 1626 ابتداء من الحديث رقم أعذار ترك الجماعة 

  أبواب في اإلمامة 

 1652 ابتداء من الحديث رقم من تصح إمامته 

إمامة النساء للنساء. وهل  
 تصح إمامتهن للرجال؟ 

 1655 ابتداء من الحديث رقم

 1665 ابتداء من الحديث رقم إمامة المريض 

 1675 ابتداء من الحديث رقم إمامة المتيمم 

إمامة الصبي والمولى  
 والرقيق

 1676 ابتداء من الحديث رقم

 1683 ابتداء من الحديث رقم إمامة المسافر

 1687 ابتداء من الحديث رقم ؟   من األحق باإلمامة

 1693 ابتداء من الحديث رقم إمامة المفضول للفاضل 

 1696 ابتداء من الحديث رقم وجوب االقتداء باإلمام 

 1705 ابتداء من الحديث رقم هل يشترط اتصال الصفوف؟ 

 1714 ابتداء من الحديث رقم أحكام تسوية الصفوف 

سد الخلل في الصفوف ، وإقامة  
 الصف

 1722 ابتداء من الحديث رقم

األحالم أن يلي اإلمام أولو 
 والنهى 

 1725 ابتداء من الحديث رقم

 1730 ابتداء من الحديث رقم فضل الصف األول
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انتظار اإلمام في الركوع 
 للمأموم 

 1740 ابتداء من الحديث رقم

 1741 ابتداء من الحديث رقم موقف المأمومين من اإلمام 

 1750 ابتداء من الحديث رقم صالة المنفرد خلف الصف

 1757 ابتداء من الحديث رقم الفتح على اإلمام في 

  صالة المسافر

 1762 ابتداء من الحديث رقم متى يأخذ برخص السفر؟ 

 1766 ابتداء من الحديث رقم اإلتمام في السفر خالف السنة 

 1772 ابتداء من الحديث رقم القصر في منى

 1776 ابتداء من الحديث رقم القصر مع األمن 

السفر الذي يجوزفيه قدر 
 ، وهل يحد بمسافة؟  القصر

 1784 ابتداء من الحديث رقم

الجمع بين الصالتين في 
السفرتقديما وتأخيرا ،  

 والجمع في السفر حال اإلقامة

 1793 ابتداء من الحديث رقم

 1809 ابتداء من الحديث رقم الجمع في الحضر

 1814 ابتداء من الحديث رقم ترك النوافل في السفر

  كتاب الجمعة

 1816 ابتداء من الحديث رقم فضلها

 1822 ابتداء من الحديث رقم يحرم تخصيصها بعبادة

 1828 ابتداء من الحديث رقم تسمية يوم الجمعة عيدا

 1831 ابتداء من الحديث رقم وقت ساعة اإلجابة 

 1838 ابتداء من الحديث رقم دليل وجوبها 

فضل التبكير إلى صالة 
 الجمعة 

 1846 ابتداء من الحديث رقم

 1849 ابتداء من الحديث رقم من سبق فهو أحق 

 1853 ابتداء من الحديث رقم ب على المسافر؟جهل ت

 1860 ابتداء من الحديث رقم صحة الجمعة في القرى

 1862 ابتداء من الحديث رقم العدد الذي تنعقد به 

 1863 ابتداء من الحديث رقم وقتها

 1869 ابتداء من الحديث رقم اآلذان لصالة الجمعة 

سالم اإلمام على المأمومين  
 والجلوس قبل بدء الخطبة 

 1871 ابتداء من الحديث رقم

 1873 ابتداء من الحديث رقم اتخاذ المنبر 

من شروط الخطبة: خطبتان ،  
والقيام، والحمد والثناء، 

 والصالة على النبي

 1876 ابتداء من الحديث رقم

حكم نطويل الخطبة وصفة  
 الخطيب 

 1878 ابتداء من الحديث رقم

 1896 ابتداء من الحديث رقم قوله أستغفر هللا لي ولكم
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 1897 ابتداء من الحديث رقم وجوب القراءة في الخطبة 

جواز كالم اإلمام في خطبته،  
 وكذا المأموم عند الحاجة

 1902 ابتداء من الحديث رقم

وإنصات المأموم   الغسل لها ،
 ولبس أحسن الثياب  ، 

 1905 ابتداء من الحديث رقم

 1917 ابتداء من الحديث رقم مايقرأ فيها 

اجتماع الجمعة والعيد. وهل  
 تسقط الجمعة بصالة العيد؟

 1922 ابتداء من الحديث رقم

  1928 ابتداء من الحديث رقم صالة العيدين وحكمها 

إقامة ،  ال يؤذن لها وليس لها 
 وليس لها راتبة 

 1932 ابتداء من الحديث رقم

 1935 ابتداء من الحديث رقم يقرأ فيها ، جهرا

: ) مخالفة   من سننها 
التطريق ، وأن تكون في 

قبل الصالة مصلى ، ويطعم 
في يوم الفطر ، وهل يمسك 
 في األضحى حتى برجع؟

 1937 ابتداء من الحديث رقم

 1948 ابتداء من الحديث رقم العيدالتكبيرات في صالة 

 1953 ابتداء من الحديث رقم الصالة قبل الخطبة

هل تكون على منبر؟ وحكم 
 البقاء الستماعها 

 1959 ابتداء من الحديث رقم

 1962 ابتداء من الحديث رقم إذا لم يعلم بالخبر إال مـتأخرا

 1965 ابتداء من الحديث رقم التكبير المطلق والمقيد 

 1977 ابتداء من الحديث رقم صيغة التكبير 

 1980 ابتداء من الحديث رقم فضل العشر

 1984 ابتداء من الحديث رقم صالة االستسقاء 

 1986 ابتداء من الحديث رقم هل يخطب لها على منبر 

هل الخطبة بعد الصالة أم 
 قبلها؟ 

 1988 ابتداء من الحديث رقم

 1995 الحديث رقمابتداء من  من أدعية االستسقاء 

 1997 ابتداء من الحديث رقم مايقول عند نزول المطر 

 2001 ابتداء من الحديث رقم مايقول عند هبوب الرياح

صالة الكسوف حكمها  
، والخالف في عدد  وصفتها

 ركعاتها 

 2008 ابتداء من الحديث رقم

مسألة هل تشرع صالة  
الكسوف لغير الكسوف  

 والخسوف؟ 

 2027 الحديث رقمابتداء من 
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مشروعية الخطبة بعدها  
والحث على الصالة والصدقة 

 واالستغفار

 2028 ابتداء من الحديث رقم

صالة المسألة هل تشرع 
 ؟الجزئي لكسوف والخسوفل

 2036 ابتداء من الحديث رقم

 2037 ابتداء من الحديث رقم صالة الخوف ، صورها 

  كتاب الجنائز 

 2052 ابتداء من الحديث رقم استحباب ذكر الموت 

)فتنة  عذاب القبر ونعيمه
 القبر( 

 2058 ابتداء من الحديث رقم

 2070 ابتداء من الحديث رقم هل ضمة القبر من عذابه ؟ 

 2074 ابتداء من الحديث رقم الحث على المبادرة باألعمال 

 2082 ابتداء من الحديث رقم عن طول العمر 

 2087 ابتداء من الحديث رقم حد األمل وحد األجل 

باب في الصبر، فضله،  
وأجره، والفرق بين بالء  

 المؤمن والفاجر

 2091 ابتداء من الحديث رقم

 2112 ابتداء من الحديث رقم عن الطاعون 

البالء على قدر  عن الحمى ، و
 اإليمان 

 2116 ابتداء من الحديث رقم

مايقال عند رؤية المبتلى ،  
الموت ، وموت  وحكم تمني 

 الفجأة

 2123 ابتداء من الحديث رقم

الموت راحة المؤمن وشقاء  
 الكافر

 2135 ابتداء من الحديث رقم

 2142 ابتداء من الحديث رقم باب في عيادة المريض 

 2152 ابتداء من الحديث رقم جواز عيادة الكافر 

 2154 ابتداء من الحديث رقم توجيه الميت للقبلة 

المحتضر وإغماض  تلقين 
 عينيه 

 2158 ابتداء من الحديث رقم

تعجيل الدفن وقضاء دين 
 الميت 

 2168 ابتداء من الحديث رقم

وجوب تغسيل الميت ،  
 وصفته 

 2175 ابتداء من الحديث رقم

وتطييبه سوى المحرم تكفينه 
 وتحريم النظر لعورته ، 

 2186 ابتداء من الحديث رقم

من أحق بغسل الميت من 
غسل الزوجة  أقاربه ؟ و

 .  زوجها والعكس

 2194 ابتداء من الحديث رقم
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مسألة : إذا تعذر غسل الميت  
! 

 

كتم مايراه من الميت وفضل 
 تكفينه وغسله 

 2196 ابتداء من الحديث رقم

 2199 ابتداء من الحديث رقم حكم الكفن وصفته 

 2207 ابتداء من الحديث رقم حمل الجنازة

رؤية الجنازة . القيام عند 
 وهل هو منسوخ؟ 

 2211 ابتداء من الحديث رقم

 2219 ابتداء من الحديث رقم هل يمشي أمامها أم خلفها؟ 

باب الصالة على الميت ،  
 وفضل اتباعه ، وفضلها 

 2224 ابتداء من الحديث رقم

 2232 ابتداء من الحديث رقم هل يصلى على الشهيد 

 2237 ابتداء من الحديث رقم الصالة على الميت الغائب 

الصالة على الميت في 
 المسجد والمصلى 

 2243 ابتداء من الحديث رقم

 2247 ابتداء من الحديث رقم حكم الصالة والدفن في الليل 

موقف اإلمام من الجنازة 
 للرجل والمرأة

 2256 ابتداء من الحديث رقم

عدد التكبيرات ، وحكم رفع 
 اليدين

 2261 الحديث رقمابتداء من 

رفع اليدين في التكبير على 
 الجنازة

 2266 ابتداء من الحديث رقم

 2267 ابتداء من الحديث رقم مايقرأ في صالة الجنازة

مشروعية الدعاء بعد التكبيرة 
 األخيرة 

 2271 ابتداء من الحديث رقم

بعض األدعية في صالة  
 الجنازة

 2272 ابتداء من الحديث رقم

هل  التسليم من صالة الجنازة
هو تسليمة واحدة ؟ أم  

 اثنتان؟ 

 2278 ابتداء من الحديث رقم

 2283 ابتداء من الحديث رقم نهاية وقت الصالة بعد الدفن

 2288 ابتداء من الحديث رقم الصالة على الطفل والسقط

 2294 ابتداء من الحديث رقم فضل كثرة المصلين

حد الصالة على من مات في 
 أو نحوه

 2299 ابتداء من الحديث رقم

،  الدفن في اللحد والشق
 واللحد أفضل .

 2305 ابتداء من الحديث رقم

ليس للجنب أن ينزل القبر، 
واألولى أن يكون النازل في 

 قبر المرأة محرمها.

 2312 ابتداء من الحديث رقم
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بسط الثوب عند دفن يهل 
 المرأة ؟

 2315 ابتداء من الحديث رقم

كيف يتم إدخاله القبر ؟ وماذا 
 يقول؟ وكيف يحثى التراب؟ 

 2317ابتداء من الحديث رقم 

 2324 ابتداء من الحديث رقم دليل تغطية وجه الميت 

 2326 ابتداء من الحديث رقم مايقال عند قبره بعد دفنه

 2328 ابتداء من الحديث رقم من مات في البحر

بلد حكم نقل الميت ليدفن في 
 آخر 

 2330 ابتداء من الحديث رقم

حكم تسنيم  ، واألمر بتسويتها  
 ،  القبر ورشه 

 2334 ابتداء من الحديث رقم

 2347 ابتداء من الحديث رقم حكم زيارة القبور للنساء 

 2360 ابتداء من الحديث رقم حكم زيارة أماكن المعذبين

 2366 ابتداء من الحديث رقم مايقال عند زيارة القبور 

 2370 ابتداء من الحديث رقم الموعظة عند القبر

 2372 ابتداء من الحديث رقم النهي عن سب األموات 

 2375 ابتداء من الحديث رقم التعزية وما يقال في العزاء

 2379 ابتداء من الحديث رقم صنع الطعام ألهل الميت 

 2381 ابتداء من الحديث رقم إهداء الثواب للميت 

 2385 ابتداء من الحديث رقم النعي والنياحة ، وحكم البكاء 

 2401 ابتداء من الحديث رقم هل يعذب الميت ببكاء أهله؟ 
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 كتاب الزكاة 
 باب في وجوبها 

 2407 ابتداء من الحديث رقم

 2420 ابتداء من الحديث رقم شروطها

 2439 ابتداء من الحديث رقم زكاة بهيمة األنعام 

 2445 ابتداء من الحديث رقم الخارج من األرضزكاة 

 2457 ابتداء من الحديث رقم الركاز والمعدن

 2463 ابتداء من الحديث رقم زكاة عروض التجارة

 2464 ابتداء من الحديث رقم زكاة الذهب والفضة 

 2480 ابتداء من الحديث رقم زكاة الدين

 2484 ابتداء من الحديث رقم نقل الزكاة

 2491 ابتداء من الحديث رقم دفع القيمة في الزكاة 

 2494 ابتداء من الحديث رقم زكاة العسل

 2499 ابتداء من الحديث رقم زكاة الفطر

 2505 ابتداء من الحديث رقم تعجيل الزكاة

 2508 ابتداء من الحديث رقم أهل الزكاة وحكم دفعها للزوج

 اليجوز دفعها آلل محمد 
، وال   صلى هللا عليه وسلم

 لغني ،أو قوي مكتسب 

 2511 ابتداء من الحديث رقم

 2526 ابتداء من الحديث رقم صدقة التطوع

 2541 ابتداء من الحديث رقم ذم البخل

 2545 ابتداء من الحديث رقم طمع ابن آدم 

 2552 ابتداء من الحديث رقم الغنى والقناعة 

 2558 ابتداء من الحديث رقم الصدقة بغير المال فضل 

ذم السؤال لغير حاجة ،  
 وجوازه للحاجة

 2573 ابتداء من الحديث رقم

 2581 ابتداء من الحديث رقم ضوابط األخذ  والعطاء

  كتاب الصوم 

فضائل رمضان والصيام 
 والقيام 

 2592 ابتداء من الحديث رقم

 2601 الحديث رقمابتداء من  صوم عاشوراء 

 2605 ابتداء من الحديث رقم الصيام  شروط وجوب

 2609 ابتداء من الحديث رقم صوم يوم الشك 

 2617 ابتداء من الحديث رقم اشتراط النية 

 2322 ابتداء من الحديث رقم من  سنن الصوم 

 2633 ابتداء من الحديث رقم حكم الوصال 

 2635 الحديث رقمابتداء من  أجر تفطير الصائم

 2636 ابتداء من الحديث رقم باب مفسدات الصوم 

 2649 ابتداء من الحديث رقم أحكام الصوم في السفر

 2660 ابتداء من الحديث رقم الحامل والمرضع صوم 

 2671 ابتداء من الحديث رقم الجماع ومقدماته 
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 2681 ابتداء من الحديث رقم الغسل للجنابة قبل الفجر 

أفطرظانا بقاء الليل  من 
 أوالنهار 

 2685 ابتداء من الحديث رقم

 2692 ابتداء من الحديث رقم صوم التطوع 

هل األفضل في صيام ثالثة  
 أيام أن تكون أيام البيض؟ 

 2698 ابتداء من الحديث رقم

 2707 ابتداء من الحديث رقم المنهي عنه من الصيام 

 2708 ابتداء من الحديث رقم أيام العيد 

 2712 ابتداء من الحديث رقم يوم الجمعة ، يوم السبت 

 2719 ابتداء من الحديث رقم النصف من شعبان 

 2729 ابتداء من الحديث رقم باب االعتكاف 

 2742 ابتداء من الحديث رقم فضل ليلة القدر ووقتها 

 2756 ابتداء من الحديث رقم يوم عاشوراء  صوم فضل

 2773 ابتداء من الحديث رقم من أحكام القضاء 

أو اإلطعام  الصوم عن الميت
 ؟ 

 2788 ابتداء من الحديث رقم

  كتاب الحج 

 2804 ابتداء من الحديث رقم فضله

  شروط الحج

 2819 ابتداء من الحديث رقم شرط اإلسالم واإلخالص

 2822 ابتداء من الحديث رقم شرط التكليف 

 2825 الحديث رقمابتداء من  شرط االستطاعة

، وحكم  شرط المحرم للمرأة
 بها  ةالخلو

 2828 ابتداء من الحديث رقم

 2844 ابتداء من الحديث رقم حكمه بعد توفر الشروط

 2855 ابتداء من الحديث رقم وجوب العمرة 

 2867 ابتداء من الحديث رقم حكم تكرار العمرة 

 2874 ابتداء من الحديث رقم من أحكام النيابة 

  أركان الحج 

  ركن  اإلحرام/باب المواقيت

 2880 ابتداء من الحديث رقم الميقات المكاني 

مسألة: من أين يحرم المكي 
 بالعمرة ؟ 

 2889 ابتداء من الحديث رقم

 2890 ابتداء من الحديث رقم حكم دخول الحرم دون إحرام 

 2898 ابتداء من الحديث رقم الميقات الزماني 

 2903 ابتداء من الحديث رقم لإلحرام  االغتسالسنة 

  سنةاإلحرام  ووجوهه 

 2907 ابتداء من الحديث رقم ؟  متى أهل النبي 

 2918 ابتداء من الحديث رقم ؟  بماذا أهل النبي 

 2938 ابتداء من الحديث رقم باب االشتراط 
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 2948 ابتداء من الحديث رقم باب اإلحصار وحكم قضاءه

 2957 ابتداء من الحديث رقم الفوات وحكم قضاءهباب 

 2967 ابتداء من الحديث رقم التلبية وصيغها ومتى تقطع

هل   لثواب الصالة  المضاعفة
 تشمل الحرم؟ 

 2984 ابتداء من الحديث رقم

التمتع يطلق على القارن 
 والمتمتع بالعمرة إلى الحج.

 2992 ابتداء من الحديث رقم

يسق حكم الفسخ لمن لم 
 الهدي

 2995 ابتداء من الحديث رقم

 3023 ابتداء من الحديث رقم القارن يكفيه سعي واحد

من هم حاضروا المسجد 
 الحرام؟

 3026 ابتداء من الحديث رقم

 3029 ابتداء من الحديث رقم المتمتع هل يلزمه سعيان ؟ 

متى يشرع الصيام لمن لم 
 يجد الهدي؟

 3042 ابتداء من الحديث رقم

 3045 ابتداء من الحديث رقم محضورات اإلحرام

 3104 ابتداء من الحديث رقم مايجوز قتله في الحل والحرم

 3109 ابتداء من الحديث رقم لماذا سميت فواسق؟ 

 3123 ابتداء من الحديث رقم من أحكام الحرم

ن أين يحرم وم .   يوم التروية
 المكي ومن في حكمه بالحج؟ 

 3135 الحديث رقمابتداء من 

مسألة :المبيت في منى ليلة  
 التاسع. 

 3140 ابتداء من الحديث رقم

 3146 ابتداء من الحديث رقم ركن الوقوف بعرفة

 3149 ابتداء من الحديث رقم فضل عرفة

 شروط صحة الوقوف بعرفة
 )المكان ، والزمان( 

 3155 ابتداء من الحديث رقم

 3159 الحديث رقمابتداء من  صوم يوم عرفة

 3166 ابتداء من الحديث رقم دعاء عرفة

 3173 ابتداء من الحديث رقم وقت الدفع من عرفة وصفته 

. وهل هو   المبيت في مزدلفة
 ركن؟

 3180 ابتداء من الحديث رقم

الجمع بين المغرب والعشاء  
في مزدلفة بأذانين وأقامتين  

 أم بأذان واحد؟

 3185 ابتداء من الحديث رقم

متى يجوز ألهل الرخصة 
 الدفع من مزدلفة 

 3191 ابتداء من الحديث رقم

 3201 ابتداء من الحديث رقم متى يفيض من مزدلفة 

 3202 ابتداء من الحديث رقم المقصود بالمشعر الحرام

 3204 ابتداء من الحديث رقم التحلل األول والثاني 

 3214 الحديث رقمابتداء من  يوم النحر يوم الحج األكبر
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 3216 ابتداء من الحديث رقم الترتيب في أعمال يوم النحر

  مسألة: أين صلى النبي  
 الظهر يوم النحر؟ 

 3222 ابتداء من الحديث رقم

 3225 ابتداء من الحديث رقم مسألة القصر لحجاج مكة

حكم الترتيب في أعمال يوم 
 النحر

 3228 ابتداء من الحديث رقم

تقديم السعي على  حكم 
 الطواف

 3239 ابتداء من الحديث رقم

 3240 ابتداء من الحديث رقم متى يلقط الحصى ؟ 

 3245 ابتداء من الحديث رقم الحكمة من الرمي وكيفيته 

 3254 ابتداء من الحديث رقم بداية وقت الرمي للعقبة 

 3257 ابتداء من الحديث رقم بداية الرمي لبقية الجمار

نهاية جمع الرمي ، وحكم 
 وقت الرمي للجمار

 3265 ابتداء من الحديث رقم

 3274 ابتداء من الحديث رقم عدد الحصيات

مسألة جمع الرمي تقديما 
 وتأخيرا

 3280 ابتداء من الحديث رقم

 3282 ابتداء من الحديث رقم وقت الذبح 

حكم من ذبح الهدي  :مسألة 
 قبل يوم النحر! 

 

 3287 ابتداء من الحديث رقم حكم صيام أيام التشريق 

 3292 ابتداء من الحديث رقم مكان الذبح 

 3295 ابتداء من الحديث رقم حدود منى

الحلق والتقصير للحج  
 والعمرة

 3298 ابتداء من الحديث رقم

 3317 ابتداء من الحديث رقم المبيت في منى 

 3320 ابتداء من الحديث رقم أهل الرخصة في ترك المبيت 

مسألة : أدلة وجوب الدم على 
 من ترك واجبا 

 3322 ابتداء من الحديث رقم

مسألة :حكم من ترك المبيت  
 في منى

 

 3324 ابتداء من الحديث رقم متى ينفر المتعجل والمتأخر؟

في حجة  خطب النبي 
 الوداع

 3327 ابتداء من الحديث رقم

 3342 ابتداء من الحديث رقم ركن الطواف بالبيت 

 3350 ابتداء من الحديث رقم شرط الطهارة للطواف

  والمواالة شرط الوقت والعدد

الرمل للقدوم والدعاء بين 
 الركنيين 

 3356 ابتداء من الحديث رقم

 3365 ابتداء من الحديث رقم التطوع بالطواف 

 3368 ابتداء من الحديث رقم الركنيناالضطباع واستالم 
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اليشرع الرمل أو استالم 
 الحجر أو السعي للنساء.

 3383  ابتداء من الحديث رقم

 3386 ابتداء من الحديث رقم مراتب استالم الحجر 

 2398 ابتداء من الحديث رقم ركعتي الطواف

مسألة : من نسي ركعتي 
 الطواف ؟ 

 

 3404 الحديث رقمابتداء من  الطواف راكبا

 3409 ابتداء من الحديث رقم حكم تأخير طواف اإلفاضة

 3413 ابتداء من الحديث رقم هل الحجر من البيت؟ 

 3420 ابتداء من الحديث رقم الصالة في الكعبة

 3423 ابتداء من الحديث رقم عن زمزم

 3433 ابتداء من الحديث رقم ركن السعي

 3447 ابتداء من الحديث رقم الطهارة للسعيحكم 

،  ) المواالة ومنها: شروطه
 (والحد

 

 3454 ابتداء من الحديث رقم كونه سبعة أطواف

 3456 ابتداء من الحديث رقم صفته 

  واجبات الحج 

 3461 ابتداء من الحديث رقم طواف الوداع

متى طافت أم سلمة  رضي 
 هللا عنها للوداع ؟ 

 3470 ابتداء من الحديث رقم

هل طافت عائشة رضي هللا  
 عنها للوداع بعد عمرتها؟ 

 3472 ابتداء من الحديث رقم

 3478 ابتداء من الحديث رقم هل يلزم الوداع للمعتمر؟ 

 3481 ابتداء من الحديث رقم حج البيت في آخر الزمان 

فضل المدينة وأحكام 
 حرمها

 3488 ابتداء من الحديث رقم

 3512 ابتداء من الحديث رقم الزمان المدينة في آخر 

 3518 ابتداء من الحديث رقم فضل زيارة المساجد الثالثة 

 3521 ابتداء من الحديث رقم فضل مسجد قباء

أي المساجد في المدينة أسس 
 على التقوى؟ 

 3526 ابتداء من الحديث رقم

 3529 ابتداء من الحديث رقم الروضة الشريفة 

وماجاء في  عن بيت المقدس
 فضله

 3537 ابتداء من الحديث رقم

  باب الهدي واألضاحي

 3547 ابتداء من الحديث رقم حكمها 

 3553 ابتداء من الحديث رقم ما تجزئ عنه البقرة والبدنة

مسألة : هل يجوز االشتراك 
 في األضحية؟
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 3561 ابتداء من الحديث رقم شرط السن

 3566 ابتداء من الحديث رقم شرط السالمة من العيوب 

 3571 ابتداء من الحديث رقم شرط الوقت

 3576 ابتداء من الحديث رقم نهاية الوقت 

 3591 ابتداء من الحديث رقم صفة الذبح والنحر

  سألة الذبح في الليل م

 3598 ابتداء من الحديث رقم حكم إخصاء الحيوان 

 3606 الحديث رقمابتداء من  إذا تعين الهدي أو األضحية

 3622 ابتداء من الحديث رقم األضاحي

 3530 ابتداء من الحديث رقم مايمنع منه المضحي 

 3637 ابتداء من الحديث رقم باب العقيقة 

الغالم شاة أو شاتين ،  
 والجارية شاة 

 3648 ابتداء من الحديث رقم

 3653 ابتداء من الحديث رقم وقت التسمية للمولود 

 3661 ابتداء من الحديث رقم والعتيرةالفرع 

 3668 ابتداء من الحديث رقم باب في األسماء 

 3671 ابتداء من الحديث رقم المنهي عنه من األسماء 

مسألة : منع أسماء التزكية  
 للنفس واألمر بتغييرها 

 3678 ابتداء من الحديث رقم

 3688 ابتداء من الحديث رقم المسميات تتأثر باألسماء 

 كتاب الجهاد 
 فضله

 3691 ابتداء من الحديث رقم

 3707 ابتداء من الحديث رقم الجنة تحت ضالل السيوف

 3710 ابتداء من الحديث رقم الشهادة التكفر الدين

 3717 ابتداء من الحديث رقم حكم الجهاد

ن  حرمة تساء المجاهدي
 كحرمة األمهات 

 3720 ابتداء من الحديث رقم

 3721 ابتداء من الحديث رقم بالمال ، وبالنية الجهاد 

 3730 ابتداء من الحديث رقم شروط الجهاد

   من أحكام الحرب 

ومعنى قوله  الكذب والتورية 
 الحرب خدعة

 3749 ابتداء من الحديث رقم

قتل أبي رافع وابن األشرف 
 هل فيه مخالفة للعهد؟ 

 3759 ابتداء من الحديث رقم

 3764 ابتداء من الحديث رقم العهدوجوب الحفاظ على 

 3768 ابتداء من الحديث رقم قتل أهل الذمة  تحريم

 3772 ابتداء من الحديث رقم للقاتل توبة ؟ هل 

 3781 ابتداء من الحديث رقم دين الوفاء والصدق 

حكم قتل الصبيان والنساء  
 والشيوخ 

 3786 ابتداء من الحديث رقم
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 3793 ابتداء من الحديث رقم أفضل وقت لبدء القتال 

 3796 ابتداء من الحديث رقم عن الغنائم 

 3806 ابتداء من الحديث رقم ؟  من هو الشهيد

حكم مشاركة النساء في 
 الحرب

 3815 ابتداء من الحديث رقم

 3821 ابتداء من الحديث رقم مسألة االستعانة بالكفار

 3828 الحديث رقمابتداء من  الوالء والبراء في حق الكافر

 3837 ابتداء من الحديث رقم حكم التعامل مع المعاهد 

 3858 ابتداء من الحديث رقم صلح الحديبية 

 3870 ابتداء من الحديث رقم بعث الجواسيس 

حكم بقاء المشركين في  
 جزيرة العرب

 3874 ابتداء من الحديث رقم

حكم العمليات االنتحارية 
 "االستشهادية" 

 3880 ابتداء من الحديث رقم

 3893 ابتداء من الحديث رقم غزوة تبوك

  كتاب البيوع 

 3896 ابتداء من الحديث رقم في الورع

 3906 ابتداء من الحديث رقم األمانة في آخر الزمان

 3909 ابتداء من الحديث رقم ذم الحلف في البيع والشراء

فضل السماحة في البيع  
 والشراء 

 3913 ابتداء من الحديث رقم

 3920 ابتداء من الحديث رقم عن البيع والتجارة واألسواق 

 3930 ابتداء من الحديث رقم شروط البيع 

 3948 ابتداء من الحديث رقم من بيوع الغرر 

 3952 ابتداء من الحديث رقم ضراب الفحل

 3966 ابتداء من الحديث رقم الشروط في العقود

 3990 ابتداء من الحديث رقم الخيارات 

 4001 ابتداء من الحديث رقم البيوع المنهي عنها 

 4017 ابتداء من الحديث رقم الميسر 

 4018 ابتداء من الحديث رقم الرد بالعيب 

 4020 ابتداء من الحديث رقم ، وحكم االحتكار التسعير

 4025 ابتداء من الحديث رقم الربا والصرف

الربوية في األصناف العلة 
 الستة 

 4035 ابتداء من الحديث رقم

 4043 ابتداء من الحديث رقم باب في الصرف 

 4054 ابتداء من الحديث رقم إذا ختلفت هذه األصناف 

قول ابن عباس رضي هللا  
عنهما  في الصرف وربا 

 الفضل

 4059 ابتداء من الحديث رقم

 4068 الحديث رقمابتداء من  ألفاظ حديث فضالة 
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 4072 ابتداء من الحديث رقم بيع الحيوان بالحيوان 

  بيوع الثمار

 4080 ابتداء من الحديث رقم شرط بدوالصالح

 4087 ابتداء من الحديث رقم وضع الجوائح 

المزابنة والمحاقلة  
 والمخاضرة

 4092 ابتداء من الحديث رقم

 4102 ابتداء من الحديث رقم العرايا

 4108 ابتداء من الحديث رقم االستصناع 

 4113 ابتداء من الحديث رقم السلم 

 4118 ابتداء من الحديث رقم القرض 

 4128 ابتداء من الحديث رقم الرهن

 4132 ابتداء من الحديث رقم التفليس 

 4143 ابتداء من الحديث رقم الحجر 

 4152 ابتداء من الحديث رقم الحوالة والضمان 

 4162 ابتداء من الحديث رقم الشركة

 4172 ابتداء من الحديث رقم القراض 

 4176 ابتداء من الحديث رقم اإلجارة كتاب 

 4190 ابتداء من الحديث رقم اإلجارة على القرب

 4198 ابتداء من الحديث رقم الشروط في عقد اإلجارة 

المزارعة والمساقاة  
 والمخابرة

 4203 ابتداء من الحديث رقم

 4217 ابتداء من الحديث رقم الوكالة 

 4227 ابتداء من الحديث رقم (وقف النفاذبيع الفضولي)

 4229 ابتداء من الحديث رقم الصلح باب 

 4245 ابتداء من الحديث رقم العارية باب 

 4256 ابتداء من الحديث رقم الغصب باب 

 4269 ابتداء من الحديث رقم الشفعة باب 

 4278 ابتداء من الحديث رقم الموات إحياء باب 

 4284 ابتداء من الحديث رقم عن الحمى 

 4293 ابتداء من الحديث رقم عن اإلقطاع

 4299 ابتداء من الحديث رقم اللقطة باب 

 4323 ابتداء من الحديث رقم الوديعة باب 

 4326 ابتداء من الحديث رقم الوصايا باب 

 4340 رقمابتداء من الحديث  الوقف باب 

 4357 ابتداء من الحديث رقم الهبة والعطية باب 

 4374 ابتداء من الحديث رقم وجوب العدل في العطية 

 4379 ابتداء من الحديث رقم العمرى والرقبى

 4384 ابتداء من الحديث رقم هبة المرأة

 4401 ابتداء من الحديث رقم حكم الرجوع في الهبة

 4405 ابتداء من الحديث رقم من له الرجوع عن هبته 
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 4412 ابتداء من الحديث رقم شرط قبض الهبة 

 4414 ابتداء من الحديث رقم الشفاعة والرشوة

 4423 ابتداء من الحديث رقم من أخذ حقه من ظالمه 
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  كتاب الفرائض 

 4430 ابتداء من الحديث رقم ال وصية لوارث 

الوصية والدين تقدمان على 
 التركة

 4434 ابتداء من الحديث رقم

اليرث القاتل ،وال المسلم 
 الكافر

 4445 ابتداء من الحديث رقم

 4455 ابتداء من الحديث رقم األخوات مع البنات عصبات 

 4456 ابتداء من الحديث رقم الكاللة 

  قواعد في الحجب 

  كتاب النكاح 

 4466 ابتداء من الحديث رقم مشروعيته 

 4473 ابتداء من الحديث رقم والزوجة صفات الزوج 

 4486 ابتداء من الحديث رقم الخطبة من آداب 

 4503 ابتداء من الحديث رقم )الصيغة(  شروط النكاح

شرط الولي والشهود وإعالن 
 النكاح 

 4508 ابتداء من الحديث رقم

 4521 ابتداء من الحديث رقم شرط الرضا

 4527 ابتداء من الحديث رقم نكاح الشغار 

 4533 ابتداء من الحديث رقم باب الصداق 

 4545 ابتداء من الحديث رقم شرط الكفاءة 

 4558 ابتداء من الحديث رقم الشروط في النكاح

 4563 ابتداء من الحديث رقم باب الوليمة 

 4572 ابتداء من الحديث رقم حول الغناء 

 4578 ابتداء من الحديث رقم ما جاء من الرخصة من اللهو 

 4603 ابتداء من الحديث رقم الرقص )اللعب(  حول

باب عشرة النساء وآداب  
 الجماع 

 4607 ابتداء من الحديث رقم

ما وردعن ابن بطالن  تحقيق 
عمر رضي هللا عنهما في 

 إتيان الدبر؟! 

 4622 ابتداء من الحديث رقم

 4626 ابتداء من الحديث رقم حقوق الزوج 

هل تجب خدمة الزوجة  
 زوجها؟ ل

 4641 ابتداء من الحديث رقم

 4644 ابتداء من الحديث رقم حقوق الزوجة 

 4664 ابتداء من الحديث رقم كيف يكون الهجر؟ 

 4668 ابتداء من الحديث رقم عن الضرب 

 4678 ابتداء من الحديث رقم العزل حكم

 4686 ابتداء من الحديث رقم باب القسم 

خصائص فاطمة رضي من 
 عنها هللا 

 4699 ابتداء من الحديث رقم
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فضل خديجة وعائشة رضي 
 هللا عنهما 

 4701 ابتداء من الحديث رقم

 4722 ابتداء من الحديث رقم عيوب النكاح 

 4732 ابتداء من الحديث رقم المحرمات  من النكاح 

 4738 ابتداء من الحديث رقم نكاح المتعة 

 4747 ابتداء من الحديث رقم نكاح التحليل 

  مسألة : النكاح في العدة 

 4754 ابتداء من الحديث رقم اإليالء باب 

 4758 ابتداء من الحديث رقم الظهار باب 

 1761 ابتداء من الحديث رقم الكفارة

 4771 ابتداء من الحديث رقم باب الخلع 

 4778 ابتداء من الحديث رقم الطالق  كتاب

في الوقت   الطالق البدعي
 والعدد

 4781 ابتداء من الحديث رقم

 4790 ابتداء من الحديث رقم عدد الطالق

طالق الهازل والموسوس 
 والغضبان والمكره

 4795 ابتداء من الحديث رقم

 4805 ابتداء من الحديث رقم الكناية في الطالق 

 4809 ابتداء من الحديث رقم متعة الطالق 

 4811 الحديث رقمابتداء من  باب الرجعة 

 4813 ابتداء من الحديث رقم باب اللعان 

 4830 ابتداء من الحديث رقم عن الغيرة

 4839 ابتداء من الحديث رقم باب في النسب 

نسبة ابن الزنا ألبيه إذا  
 استلحقه 

 4851 ابتداء من الحديث رقم

  العدد  كتاب

 4861 ابتداء من الحديث رقم عدة الخلع

 4867 ابتداء من الحديث رقم المطلقة البائن عدة 

 4876 ابتداء من الحديث رقم عدة الوفاة للحامل 

 4881 ابتداء من الحديث رقم عدة الوفاة للحائل

 4885 ابتداء من الحديث رقم صفة اإلحداد 

ل يجب اإلحداد على همسألة: 
طالق أو وطء  المعتدة من 

 شبهة أو زنى؟ 

 

العدة بالحيض أم  هل 
 ؟ )األطهار(بالقروء 

 4894 ابتداء من الحديث رقم

عدة من ارتفع حيضها وهي  
 شابة 

 4909 ابتداء من الحديث رقم

 4911 ابتداء من الحديث رقم عدة المستحاضة مسألة  

 4912 ابتداء من الحديث رقم عدة المفقود
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  الرضاع  كتاب

 4915 ابتداء من الحديث رقم حد الرضعة المحرمة

 4925 ابتداء من الحديث رقم الكبيررضاع 

 4927 ابتداء من الحديث رقم لبن الفحل 

 4934 ابتداء من الحديث رقم أثر الرضاع في النكاح

 4938 ابتداء من الحديث رقم باب النفقات 

 4950 ابتداء من الحديث رقم هل  للمتوفى عنها نفقة؟ 

 4953 ابتداء من الحديث رقم أولويات النفقة 

 4960 ابتداء من الحديث رقم الحضانة باب 
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     كتاب الجنايات 

 4966 ابتداء من الحديث رقم قتل النفس من أكبر الكبائر

، واألولى أن   3772ابتداء من رقم  تقدمت للقاتل توبة؟ هل 
 تكون هنا ولكن... 

 4985 ابتداء من الحديث رقم قتل المسلم بالكافر

 4988 الحديث رقمابتداء من  سراية الجناية 

القصاص والدية فيمادون 
 النفس 

 4989 ابتداء من الحديث رقم

 4991 ابتداء من الحديث رقم المباشر والمتسبب 

 4993 ابتداء من الحديث رقم قتل الغيلة 

  باب الديات 

 5004 ابتداء من الحديث رقم دية قتل شبه العمد

 5018 الحديث رقمابتداء من  مقدار الدية المغلضة وغيرها 

 5022 ابتداء من الحديث رقم في العاقلة

 5028 ابتداء من الحديث رقم دية األصابع والجراح 

 5034 ابتداء من الحديث رقم باب دعوى القسامة 

  كفارة القتل مسألة : 

 5041 ابتداء من الحديث رقم باب قتل المرتد

 5044 ابتداء من الحديث رقم القتل اليكون باإلحراق 

  كتاب الحدود 

 5049 ابتداء من الحديث رقم حد الزنا

 5055 ابتداء من الحديث رقم صفة الشهادة على الزنا 

قصة ماعز والغامدية رضي 
 هللا عنهما 

 5060 ابتداء من الحديث رقم

 5074 ابتداء من الحديث رقم لدرء الحدود الشرع يتشوف 

 5076 ابتداء من الحديث رقم حد اللواط

 5078 ابتداء من الحديث رقم حد من نكح محرما 

 5082 ابتداء من الحديث رقم حد القذف

 5086 ابتداء من الحديث رقم حد السرقة 

 5094 ابتداء من الحديث رقم إذا بلغ الحد السلطان وجب

 5098 ابتداء من الحديث رقم شرط الحرز للقطع

 5107 رقمابتداء من الحديث  حد الشارب وبيان المسكر

 5113 ابتداء من الحديث رقم الحد أربعون أم ثمانون ؟ 

 5118 ابتداء من الحديث رقم تعريفه( )حد المسكر

 5131 ابتداء من الحديث رقم عن النبيذ 

 5139 ابتداء من الحديث رقم باب التعزير

 5144 ابتداء من الحديث رقم التعزير بالحبس 

 5155 الحديث رقمابتداء من  حكم الصائل 

 5162 ابتداء من الحديث رقم باب السبق والرمي 

 5166 ابتداء من الحديث رقم عن الرهان 
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  كتاب األطعمة 

إظهار النعمة من غير إسراف 
 وال مخيلة. 

 5173 ابتداء من الحديث رقم

) التسمية ،   من آداب الطعام
واألكل باليمين ، ولعق  

األصابع، وعدم عيب الطعام ،  
واالجتماع عليه ، والدعوة 

   ، وهيئات األكل  للمضيف

 5178 ابتداء من الحديث رقم

 5213 ابتداء من الحديث رقم من آداب الشرب 

األكل والشرب قائما ومخالفة  
 الفعل القول. 

 5224 ابتداء من الحديث رقم

 5231 ابتداء من الحديث رقم األيمن فاأليمن ، أو األكبر؟

 5240 ابتداء من الحديث رقم اإلناء تغطية 

 5247 ابتداء من الحديث رقم أحكام األطعمة

 5249 ابتداء من الحديث رقم المنهي عن أكله 

 5258 ابتداء من الحديث رقم المنهي عن قتله 

حكم أكل لحوم الخيل وحمار 
الوحش والجراد واألرانب  
 والدجاج الضبع والضب 

 5262 ابتداء من الحديث رقم

     باب الصيد 

، وحكم  بحكم اقتناء الكل 
 بيعه 

 5276 ابتداء من الحديث رقم

 5289 ابتداء من الحديث رقم في الصيد  حكم التسمية

 5293 ابتداء من الحديث رقم أداة الذبح

 5299 ابتداء من الحديث رقم الرفق بالحيوان 

 5308 ابتداء من الحديث رقم الرفق بالطيور 

 5310 ابتداء من الحديث رقم بالذكرتأثر الجذع 

  كتاب األيمان والنذور

 5311 ابتداء من الحديث رقم الحلف بغير هللا تحريم 

من حلف على يمين رأى 
 غيرها خيرا منها 

 5329 ابتداء من الحديث رقم

 5336 ابتداء من الحديث رقم حكم االستثناء في اليمين

 5341 الحديث رقمابتداء من  اعتبار النية في اليمين 

 5345 ابتداء من الحديث رقم باب النذور 

 5350 ابتداء من الحديث رقم كفارة النذر

 5365 ابتداء من الحديث رقم قضاء النذر

  كتاب القضاء 

 5374 ابتداء من الحديث رقم ال تسأل الوالية 

 5388 ابتداء من الحديث رقم عظم مسؤولية القضاء 

 5395 ابتداء من الحديث رقم كيف تقضي ؟ 
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 5403 ابتداء من الحديث رقم التغليظ في اليمين 

 5414 ابتداء من الحديث رقم من أقضية الرسول 

 5424 ابتداء من الحديث رقم في مجلس القضاء 

 5431 ابتداء من الحديث رقم من شروط القضاء 

 5432 ابتداء من الحديث رقم باب الشهادات 

 5435 ابتداء من الحديث رقم شهادته من تقبل 

 5438 ابتداء من الحديث رقم باب اإلقرار

 5444 ابتداء من الحديث رقم اإلقرار حجة قاصرة 

 5446 ابتداء من الحديث رقم كتاب العتق 
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  الكتاب الجامع 

 5459 ابتداء من الحديث رقم كتاب العلم 

 5475 ابتداء من الحديث رقم وجوب تبليغ العلم 

 5491 ابتداء من الحديث رقم حفظ العلم  علىالمعاهدة 

 5511 ابتداء من الحديث رقم حكم كتمان العلم 

 5515 ابتداء من الحديث رقم جواز الكتمان للمصلحة 

 5524 ابتداء من الحديث رقم باب في فضل القرآن

 5537 ابتداء من الحديث رقم منازل القراء 

 5543 ابتداء من الحديث رقم وجوب تعاهد القرآن 

التحذيرمن التأويل الفاسد 
 واالختالف في القرآن

 5549 ابتداء من الحديث رقم

الترتيب بين اآليات  مسألة : 
في السور توقيفي. فهل هو  

 كذلك بين  السور ؟ 

 5559 ابتداء من الحديث رقم

الجمع بين السور في ركعة 
 واحدة ، والمفصل من القرآن.

 5560 ابتداء من الحديث رقم

 5565 ابتداء من الحديث رقم في كم يختم القرآن ؟ 

 5575 ابتداء من الحديث رقم أفضل القراء

البد من العمل به وإن لم 
 تقرأه

 5580 ابتداء من الحديث رقم

 5586 ابتداء من الحديث رقم تحسين الصوت بالقرآن 

  فضائل بعض السور

الكرسي وخاتمة  الفاتحة وآية 
 البقرة

 5599 ابتداء من الحديث رقم

 5606 ابتداء من الحديث رقم سورة الكهف واإلخالص 

 5612 ابتداء من الحديث رقم المعوذات وسورة تبارك

 5616 ابتداء من الحديث رقم سور متفرقة

  كتاب األذكار 

 5621 ابتداء من الحديث رقم باب في األذكار المطلقة 

 5633 ابتداء من الحديث رقم مجالس الذكرفضل 

  باب في األذكار المقيدة 

 5637 ابتداء من الحديث رقم من أذكار المساء والصباح

من الحصون التي تحفظك في 
 الزمان والمكان. 

 5648 ابتداء من الحديث رقم

 5654 ابتداء من الحديث رقم باب في أذكار النوم وآدابه 

للمنزل  أذكار الدخول 
 والخروج منه 

 5671 ابتداء من الحديث رقم

  آداب الدعاء وشروطه 

 ىالثناء على هللا والصالة عل
 نبيه صلى هللا عليه وسلم

 5680 ابتداء من الحديث رقم
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العزم في المسألة وإعظام 
 الرغبة 

 5683 ابتداء من الحديث رقم

 5690 ابتداء من الحديث رقم رفع اليدين

 5701 ابتداء من الحديث رقم وعدم االستعجالاإللحاح 

 5709 ابتداء من الحديث رقم عدم االعتداء في الدعاء 

 5714 ابتداء من الحديث رقم إطابة المطعم والمشرب 

 5717 ابتداء من الحديث رقم من األدعية المنهي عنها

 5719 ابتداء من الحديث رقم من األدعية النبوية 

البالء ، ويندب  ال يشرع تمني 
 سؤال هللا العافية 

 5737 ابتداء من الحديث رقم

 5744 ابتداء من الحديث رقم دعاء الكرب 

  الرقية كتاب 

 5750 ابتداء من الحديث رقم مشروعية طلب الدواء 

النهي عن التداوي  
 بالمحرمات 

 5756 ابتداء من الحديث رقم

 5760 رقمابتداء من الحديث  مشروعية الرقية وطلبها

 5771 ابتداء من الحديث رقم هل طلب الرقية ينافي التوكل؟ 

العين حق . وكيفية  
 االستغسال 

 5776 ابتداء من الحديث رقم

 5783 ابتداء من الحديث رقم الرقية بالفاتحة والمعوذات 

 5789 ابتداء من الحديث رقم وحكم النشرة باب في السحر

 5798 ابتداء من الحديث رقم العالج الوقائي من السحر

 5804 ابتداء من الحديث رقم رقية القروح والجروح

 5805 ابتداء من الحديث رقم بماذا يدعو للمريض 

 5817 ابتداء من الحديث رقم ال يكره المريض على الطعام

  رقية عسر الوالدة 

 5818 ابتداء من الحديث رقم من األدوية النبوية 

 5830 ابتداء من الحديث رقم السفر  كتاب

 5844 ابتداء من الحديث رقم أذكار السفر

النقيعة) وليمة المسافر إذا 
 قدم من سفره(

 5853 ابتداء من الحديث رقم

  باب في التصوير 

تحرير محل النزاع في 
 التصوير الحديث 

 

 5856 ابتداء من الحديث رقم أدلة التحريم على اإلطالق 

المالئكة البيت الذي ال تدخل 
 فيه صورة

 5869 ابتداء من الحديث رقم

 5874 ابتداء من الحديث رقم المستثنى من التصوير 

باب في برالوالدين وصلة 
 األرحام

 5880 ابتداء من الحديث رقم
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 5889 ابتداء من الحديث رقم أولويات البر 

 5900 ابتداء من الحديث رقم بر الوالدين بعد الموت 

 5909 ابتداء من الحديث رقم تحريم العقوق وقطيعة الرحم

 5918 ابتداء من الحديث رقم باب في حقوق الجار 

 ليسجوالالصالح   الجليس
 السوء 

 5927 ابتداء من الحديث رقم

  كتاب اللباس 

 5932 ابتداء من الحديث رقم باب في المباح منه 

 5934 ابتداء من الحديث رقم أفضل الثياب 

  باب فيما يحرم من اللباس

تشبه الرجال بالنساء أو 
 العكس

 5942 ابتداء من الحديث رقم

 5948 ابتداء من الحديث رقم التشبه بالكفار 

 5953 ابتداء من الحديث رقم لباس الحرير

 5960 ابتداء من الحديث رقم المباح من الحرير

 5971 ابتداء من الحديث رقم لباس الشهرة 

 5974 ابتداء من الحديث رقم اإلسبال

 5987 ابتداء من الحديث رقم اإلسبال في الصالة

 5989 ابتداء من الحديث رقم من آداب اللباس 

 6002 ابتداء من الحديث رقم عن إظهار النعمة 

  أبواب متفرقة

باب في آداب الجلوس  
 والمجلس ، وكفارته 

 6008 ابتداء من الحديث رقم

 6036 ابتداء من الحديث رقم الرؤيا باب في 

أنواع الرؤيا وما يقول الرائي 
 إذا رأى ما يسر أو يحزن

 5953 ابتداء من الحديث رقم

 6055 ابتداء من الحديث رقم الكذب في الرؤيا عقوبة 

  باب في آداب السالم 

 6059 ابتداء من الحديث رقم فضل السالم

 6066 الحديث رقمابتداء من  آداب ابتداء السالم 

 6078 ابتداء من الحديث رقم كيفية السالم 

فحة ، وحكم السالم بالمصا
 التقبيل في السالم 

 6083 ابتداء من الحديث رقم

 6097 ابتداء من الحديث رقم باب في آداب اإلستئذان 

 6106 ابتداء من الحديث رقم أحكام التثاؤب 

 6112 ابتداء من الحديث رقم أحكام العطاس

  باب في المحبة 

 6120 ابتداء من الحديث رقم عن الحب في هللا 

 6130 ابتداء من الحديث رقم محبة الرسول 
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  بيان شدة حرص النبي  
 على أمته 

 6134 ابتداء من الحديث رقم

باب في اإلحسان للضعفاء ،  
وفضل القيام على تربية 
البنات واألخوات ، وكفالة 

 اليتيم . 

 6141 الحديث رقمابتداء من 

 6152 ابتداء من الحديث رقم باب في الكبر والتواضع 

 6158 ابتداء من الحديث رقم هوان الدنيا على هللا 

 6163 ابتداء من الحديث رقم باب في ذم الظلم 

 6171 ابتداء من الحديث رقم باب في حسن الخلق 

 6184 ابتداء من الحديث رقم باب في الرفق واألناة 

 6190 ابتداء من الحديث رقم أحكام اللعن 

 6202 ابتداء من الحديث رقم باب في الغضب وعالجه 

 6210 ابتداء من الحديث رقم باب في الحياء 

 6217 ابتداء من الحديث رقم باب في إكرام الضيف 

 3232 ابتداء من الحديث رقم باب في آفات اللسان 

  باب في الغيبة 

ومثالها  ضابط الغيبة 
 وعقوبتها 

 6251 ابتداء من الحديث رقم

المداراة والمداهنة وغيبة 
 الفاسق 

 6258 ابتداء من الحديث رقم

 6264 ابتداء من الحديث رقم النميمة 

 6269 ابتداء من الحديث رقم باب في الدعوة إلى هللا 

درجات تغيير المنكر وبيان 
 حكمه وأثره وكيفيته 

 6275 ابتداء من الحديث رقم

 6288 ابتداء من الحديث رقم باب في ذم المدح المطلق 

 6291 ابتداء من الحديث رقم باب في المزاح 

اإليغال  و اآلقتصاد في العبادة 
 فيها برفق

 6301 ابتداء من الحديث رقم

 6309 ابتداء من الحديث رقم المؤمن بين إقبال وإدبار 

 6314 ابتداء من الحديث رقم المتنطعون 

 6318 ابتداء من الحديث رقم باب في الشعر 

 6330 ابتداء من الحديث رقم خوف الباب في 

 6338 ابتداء من الحديث رقم الرجاء باب في 

 6347 ابتداء من الحديث رقم الرحمة باب في 

الخوف  الجمع بينباب في 
 والرجاء 

 6367 ابتداء من الحديث رقم

 6374 الحديث رقمابتداء من  العبرة بالخواتيم 

 6381 ابتداء من الحديث رقم باب في االستغفار 

 6386 ابتداء من الحديث رقم باب في التوبة 
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 . حضار النيةاستباب في اإلخالص و •

 األعمال بالنيات •
ِلك ل ِ   ِبالن ِيَّاِت َوإِنََّماإِنََّما اْْلَْعَمال  "َيق ول     رسول للا   قَاَل َسِمْعت   ْبَن الخطاب عن عمر فيهما -1

ِ َوَرس وِلِه َوَمْن َكاَنْت هِ  ِ َوَرس وِلِه فَِهْجَرت ه  إِلَى َّللاَّ ْجَرت ه   اْمِرٍئ َما َنَوى فََمْن َكاَنْت ِهْجَرت ه  إِلَى َّللاَّ

َها ج   )1 ("فَِهْجَرت ه  إِلَى َماَهاَجَر إِلَْيهِ  لد ْنَيا ي ِصيب َها أَْو اْمَرأَةٍ َيتََزوَّ

و َجْيٌش اْلَكْعَبةَ فَإِذَا َكان وا ِبَبْيَداَء      رسول للا  قَالَْت قَالَ   رضي للا عنها  عائشة   عن   وفيهما -2 َيْغز 
ِلِهْم َوآِخِرِهمْ  ِ َكْيَف ي ْخَسف  ِبأَوَّ ِلِهْم َوآِخِرِهْم قَالَْت ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ  َوفِيِهْم  ِمْن اْْلَْرِض ي ْخَسف  ِبأَوَّ

ِلهِ  ْم قَاَل ي ْخَسف  ِبأَوَّ ْم َوَمْن لَْيَس ِمْنه     وفي لفظ لمسلم،      "    ْم َوآِخِرِهْم ث مَّ ي ْبعَث وَن َعلَى ِنيَّاتِِهمْ أَْسَواق ه 
ْستَْبِصر  َواْلَمْجب ور  َوا  " ِ إِنَّ الطَِّريَق قَْد َيْجَمع  النَّاَس قَاَل َنعَْم فِيِهْم اْلم  ْبن  السَِّبيِل  فَق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ

 )2("وَن َمَصاِدَر َشتَّى َيْبعَث ه ْم َّللاَّ  َعلَى ِنيَّاِتِهمْ يَْهِلك وَن َمْهلًَكا َواِحًدا َوَيْصد ر  

عنها  عن عائشة  وفيهما -3 للنبي  رضي للا  تَأْك ل   "قالت  اَل  َوأَْنَت  بَِريَرةَ  َعلَى  ِبِه  َق  د ِ ت ص  لَْحٌم 

َدقَةَ قَاَل ه َو َعلَْيَها َصَدقَةٌ َولََنا َهِديَّةٌ   )3("الصَّ

فقال )     على عائشة     رسول للا   قالت: دخل  رضي للا عنها  األنصاريةعن أم عطية    فيهماو -4
هل عندكم شيء ( . فقالت ال إال شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة 

ال إال أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم  "    وفي لفظ لمسلما"    فقال ) إنها قد بلغت محله

 .)4("إنها قد بلغت محلها بها إليها قال

دخل عليها فقال: هل من طعام ؟ قالت ال وللا    أن    "رضي للا عنها  جويريةعن    وفي مسلم -5
فقد بلغت    ه ي ب يا رسول للا ما عندنا طعام إال عظم من شاة أعطيته موالتي من الصدقة فقال قر

 )5("محلها

 )6("فَقَاَل لََك َما َنَوْيَت َيا يَزيد َولََك َما أََخْذَت َيا َمعن  "أَنَّ َمعن ْبَن يَزيد في البخاري -6

ِ إاِلَّ    :"قَالَ     النبي  أَنَّ   عن َسْعِد ْبِن أَبِي وقاص  وفيهما -7 إِنََّك لَْن ت ْنِفَق َنفَقَةً تَْبتَِغي بَِها َوْجهَ َّللاَّ

 )7("أ ِجْرَت َعلَْيَها َحتَّى َما تَْجعَل  فِي فَِم اْمَرأَِتكَ 

َوِرك ْم  "رسول للا    قَاَل قَالَ   عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -8 َ اَل َيْنظ ر  إِلَى ص  َوأَْمَواِلك ْم َولَِكْن  إِنَّ َّللاَّ

 )8("َيْنظ ر  إِلَى ق ل وِبك ْم َوأَْعَماِلك مْ 

 
( ) كتاب اإليمان ، باب ما جاء أن األعمال بالنية ( )بهذا اللفظ( ، 54( برقم: )20/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(

 َوَسلََّم إنما اأْلعمال بالنية ( )بمثله.( ( ) كتاب اإلمارة ، باب قوله َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1907( برقم: )48/    6)ومسلم في "صحيحه" )
ب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ( )بهذا  ( ) كتاب الصوم ، با1901( برقم: )26/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

صرها ، باب الترغيب ِفي قيام رمضان  ( ) كتاب صالة المسافرين وق 759( برقم: )176/    2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 وهو التراويح ( )بمثله مختصرا.(

( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى 1493( برقم: )128/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )3(
( ) كتاب الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي َصلَّى  1075( برقم: )120/    3هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ولبني هاشم ( )بنحوه مختصرا.( 
()كتاب الزكاة ، باب قدر كم يعطى من الزكاة ( )بهذا اللفظ( ،)ومسلم  1446(برقم:)115/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(

 ( ) كتاب الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ولبني هاشم ( )بنحوه.(1076(برقم: )120/  3في "صحيحه")
( ) كتاب الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  1073( برقم: ) 119/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 ولبني هاشم ( )بهذا اللفظ( . 
 ()كتاب الزكاة ، باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر()بهذا اللفظ(  1422(برقم:)111/    2رجه البخاري في"صحيحه")أخ  –  )6(
( ) كتاب اإليمان ، باب ما جاء أن األعمال بالنية ( )بهذا اللفظ(  56( برقم: )20/    1رجه البخاري في "صحيحه" )أخ  –  )7(

 ( ) كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ( )بمثله مطوال.(1628( برقم: )71/  5"صحيحه" ) ،ومسلم في
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله  2564( برقم: )11/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 ( )بهذا اللفظ( . واحتقاره
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فهو في سبيل    " من قاتل لتكون كلمة للا هي العليا  :وفيه  في الجهاد أبي موسى    عن  وفيهما -9

 )1("للا 

 )2(" اليريد إال الصالة" حديث أبي هريرة وفيهما -10

ْن َكاَن    النبي   َسِمْعت  "رضي للا عنهما قال:  بن عمر  فيهما عن -11 َيق ول  اْنَطلََق ثاََلثَة  َرْهٍط ِممَّ
فَقَال وا   قَْبلَك ْم َحتَّى أََوْوا اْلَمِبيَت إِلَى َغاٍر فََدَخل وه  فَاْنَحَدَرْت َصْخَرةٌ ِمْن اْلجبل فََسدَّْت َعلَْيِهْم اْلغَارَ 

ْخَرةِ إاِلَّ   مَّ َكاَن ِلي  إِنَّه  اَل ي ْنِجيك ْم ِمْن َهِذِه الصَّ ْم اللَّه  ٌل ِمْنه  َ ِبَصاِلحِ أَْعَماِلك ْم فَقَاَل َرج  أَْن تَْدع وا َّللاَّ
أرح  مأََبَواِن َشْيَخاِن َكِبيَراِن َوك ْنت  اَل أَْغِبق  قَْبلهما أَْهاًل َواَل َمااًل فََنأَى ِبي فِي َطلَِب َشْيٍء َيْوًما فَلَ 

َما َنائَِمْيِن َوَكِرْهت  أَْن أَْغبَِق قَْبلهما أَْهاًل أَْو َمااًل فَلَِبْثت  َواْلقََدح  فََحلَْبت  لهما َغب وقَه مَ عليهما   ا فََوَجْدت ه 
مَّ   َما اللَّه  َما َحتَّى بََرَق اْلفَْجر  فَاْستَْيقََظا فََشِرَبا َغب وقَه  إِْن ُكْنُت فَعَْلُت ذَِلَك  َعلَى َيَديَّ أَْنتَِظر  اْسِتيقَاَظه 

وَج قَاَل    اَء َوْجِهكَ اْبتِغَ  ر  ْخَرةِ فَاْنفََرَجْت َشْيئًا اَل َيْستَِطيع وَن اْلخ  ْج عنا َما َنْحن  فِيِه ِمْن َهِذِه الصَّ فَفَر ِ
مَّ َكاَنْت ِلي ِبْنت  َعم ٍ َكاَنْت أََحبَّ النَّاِس إِلَيَّ فَأََرْدت َها عن َنْفِسَها فَاْمتََنعَ النبي ْت  َوقَاَل اْْلَخر  اللَّه 

ِنيَن فََجاَءْتنِي فَأَْعَطْيت َها ِعْشِريَن َوِمائَةَ ِديَناٍر َعلَى أَْن ت خَ  ْت بَِها َسَنةٌ ِمْن الس ِ ل َِي َبْيِني  ِمن ِي َحتَّى أَلَمَّ
ْجت  ِمْن  َوَبْيَن َنْفِسَها فَفَعَلَْت َحتَّى إِذَا قََدْرت  َعلَْيَها قَالَْت اَل أ ِحلُّ لََك أَْن تَف ضَّ اْلَخاتََم إِ  الَّ ِبَحق ِِه فَتََحرَّ

مَّ  ق وعِ َعلَْيَها فَاْنَصَرْفت  عنها َوِهَي أََحبُّ النَّاِس إِلَيَّ َوتََرْكت  الذََّهَب الَِّذي أَْعَطْيت َها اللَّه  إِْن ك ْنت     اْلو 
ْخرَ   فَعَْلُت اْبتِغَاَء َوْجِهكَ  ْج عنا َما َنْحن  فِيِه فَاْنفََرَجْت الصَّ وَج  فَاْفر  ر  ْم اَل َيْستَِطيع وَن اْلخ  ة  َغْيَر أَنَّه 

ٍل َواِحٍد تََرَك  ِمْنَها قَاَل النبي  ْم أَْجَره ْم َغْيَر َرج  مَّ إِن ِي اْستَأَْجْرت  أ َجَراَء فَأَْعَطْيت ه  َوقَاَل الثَّاِلث  اللَّه 
ْرت  أَْجَره  َحتَّى َكث َرْت ِمْنه  اْْلَ  ِ أَد ِ إِلَيَّ الَِّذي لَه  َوذََهَب فَثَمَّ ْمَوال  فََجاَءنِي بَْعَد ِحيٍن فَقَاَل َيا َعْبَد َّللاَّ

 ِ قِيِق فَقَاَل َيا َعْبَد َّللاَّ بِِل َواْلَبقَِر َواْلغََنِم َوالرَّ  اَل تَْستَْهِزئ   أَْجِري فَق ْلت  لَه  ك لُّ َما تََرى ِمْن أَْجِرَك ِمْن اْْلِ
أَْستَهْ  إِن ِي اَل  فَق ْلت   مَّ  بِي  اللَّه  َشْيئًا  ِمْنه   ْك  َيتْر  فَلَْم  فَاْستَاقَه   فَأََخذَه  ك لَّه   ِبَك  فَعَْلُت ذَِلَك  ِزئ   ُكْنُت  فَِإْن 

وا  اْبتِغَاَء َوْجِهكَ  ْخَرة  فََخَرج  ْج عنا َما َنْحن  فِيِه فَاْنفََرَجْت الصَّ  )3(" ْمش ونَ يفَاْفر 

  

 
جالسا()بهذا اللفظ( () كتاب العلم ، باب من سأل وهو قائم عالما  123( برقم:)36/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 ِفي سبيل هللا( )بمعناه.(  ()كتاب اإلمارة ، باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو1904(برقم:)46/  6،)ومسلم في"صحيحه")
()بهذا اللفظ( ، ومسلم  ()كتاب الصالة ، باب الصالة في مسجد السوق477(برقم:)103/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(

 ر الصالة ( )بمثله.( ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وانتظا649( برقم: )128/    2في"صحيحه")
( ) كتاب اإلجارة ، باب من استأجر أجيرا فترك األجير أجره (  2272( برقم: )91/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب الرقاق ، باب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصالح  2743( برقم: ) 89/    8)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
   وه.(اأْلعمال ( )بنح
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:    فيهماو -12 َعْنهُ  َرِضَي هللاُ  السَّاِعِدّيِ  َسْعٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  للِا  َعْن  َرس وَل  ه َو    أَنَّ  اْلتَقَى 
للِا   َرس ول   َماَل  ا  فَلَمَّ فَاْقتَتَل وا  ْشِرك وَن  َوفِي    َواْلم  َعْسَكِرِهْم  إِلَى  وَن  اْْلَخر  َوَماَل  َعْسَكِرِه  إِلَى 

لٌ   أَْصَحاِب َرس وِل للِا   ْم َشاذَّةً َواَل فَاذَّةً إاِلَّ اتَّبَعََها َيْضِرب َها ِبَسْيِفِه فَقَاَل : َما أَْجَزأَ َرج   اَل َيَدع  لَه 
ٌل ِمَن اْلقَْوِم :    ِمنَّا اْلَيْوَم أََحٌد َكَما أَْجَزأَ ف اَلٌن فَقَاَل َرس ول  للِا   : أََما إِنَّه  ِمْن أَْهِل النَّاِر . فَقَاَل َرج 

ل     أََنا ج  ِرَح الرَّ َصاِحب ه  قَاَل : فََخَرَج َمعَه  ك لََّما َوقََف َوقََف َمعَه  َوإِذَا أَْسَرَع أَْسَرَع َمعَه  قَاَل : فَج 
ْرًحا َشِديًدا فَاْستَْعَجَل اْلَمْوَت فََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه ِباْْلَْرِض َوذ َباَبه  َبْيَن ثَْدَيْيِه ث مَّ تََحاَمَل عَ  ْيِفِه  لَى سَ ج 

ل  إِلَى َرس وِل للِا   ج  فَقَاَل : أَْشَهد  أَنََّك َرس ول  للِا قَاَل : َوَما ذَاَك" . قَاَل :   فَقَتََل َنْفَسه  فََخَرَج الرَّ
ل  الَِّذي ذََكْرَت آِنفًا أَنَّه  ِمْن أَْهِل النَّاِر فَأَْعَظَم النَّاس  ذَِلَك فَق ْلت  : أََنا لَك ْم ِبهِ  ج   فََخَرْجت  فِي َطلَِبِه  الرَّ

ْرًحا َشِديًدا فَاْستَْعَجَل اْلَمْوَت فََوَضَع َنْصَل َسْيِفِه فِي اْْلَْرِض َوذ َباَبه  َبْيَن ثَْدَيْيِه ث   ِرَح ج  مَّ تََحاَمَل  ث مَّ ج 
َل لَيَْعَمل    َعلَْيِه فَقَتََل َنْفَسه  فَقَاَل َرس ول  للِا   ج  َعَمَل أَْهِل اْلَجنَِّة فِيَما َيْبد و ِللنَّاِس    ِعْنَد ذَِلَك إِنَّ الرَّ

َل لَيَْعَمل  َعَمَل أَْهِل النَّاِر فِيَما َيْبد و ِللنَّاِس َوه َو ِمْن أَْهِل ا ج   )1(" . ْلَجنَّةِ َوه َو ِمْن أَْهِل النَّاِر َوإِنَّ الرَّ
ِ  أَبِي ِمْسعُوٍد األَْنَصاِرّيِ عن    فيهماو -13 ْسِلم  َنفَقَةً َعلَى أَْهِلهِ   إِذَا  ،قَاَل:، َعِن النَِّبي    ،   أَْنفََق اْلم 

 )2("َكاَنْت لَه  َصَدقَةً   ، َوه َو َيْحتَِسب َها

ث مَّ  وفيه"  ذكرالحديث  ثم  بعث أبي موسى وأتبعه بمعاذ  أن النبي    عن أبي بردة  فيهماو -14
ا  أََحد ه َما:فَقَاَل    قَِياَم اللَّْيلِ   تَذَاَكَرا و فِي َنْوَمتِي َما  ،  فَأَق وم  َوأََنام    أََنا  أَمَّ و   َوأَْرج  وفي  "فِي قَْوَمتِي   أَْرج 

 )3("أحتسب قومتي  فأحتسب نومتي كما:"لفظ للبخاري

فِي َغَزاةٍ فَقَاَل إِنَّ ِباْلَمِديَنِة لَِرَجااًل َما ِسْرت ْم    ك نَّا َمَع النبي   :"قَالَ   عن جابر  مسلموفي   -15
اْلَمَرض    ْم  َحَبَسه  َمعَك ْم  َكان وا  إاِلَّ  َواِدًيا  قََطْعت ْم  َواَل  لفظ  "  َمِسيًرا  فِي    "    له  وفي  َشِرك وك ْم  إاِلَّ 

    )4("اْْلَْجرِ 

أنس   البخاريفي  و -16 النبي      عن  فَقَاَل  أن  اْلَمِديَنِة  ِمْن  فََدَنا  تَب وَك  َغْزَوةِ  ِمْن  إِنَّ "َرَجَع 
 ِ َوه ْم ِباْلَمِديَنِة    ِباْلَمِديَنِة أَْقَواًما َما ِسْرت ْم َمِسيًرا َواَل قََطْعت ْم َواِدًيا إاِلَّ َكان وا َمعَك ْم قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ

 .    )5("اْلع ْذر    قَاَل َوه ْم ِباْلَمِديَنِة َحَبَسه مْ 

إِنَّ أَْقَواًما ِباْلَمِديَنِة َخْلفََنا َما َسلَْكَنا ِشْعًبا َواَل َواِدًيا إاِلَّ َوه ْم    "عن أنس  لبخاريللفظ  في  و -17
ْم اْلع ْذر    )6(" َمعنا فِيِه َحَبَسه 

إِذَا َمِرَض اْلعَْبد  أَْو َسافََر     رسول للا    ِمَراًرا َيق ول  قَالَ عن أبي موسى  في البخاريو -18
ِقيًما صحيحا  )7("ك ِتَب لَه  ِمْثل  َما َكاَن يَْعَمل  م 

َل فَلَِقَيِني أَب و بَْكَرةَ فَقَاَل أَْيَن ت ِريد     عن اأْلَْحنَِف بن قيس  وفيهما -19 ج  َر َهذَا الرَّ قَاَل ذََهْبت  ِْلَْنص 
َل قَاَل اْرِجْع فَإِن ِي َسِمْعت   ج  َيق ول  إِذَا اْلتَقَى المسلماِن ِبَسْيفَْيِهَما   رسول للا    ق ْلت  أَْنص ر  َهذَا الرَّ

 
)بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ال يقول فالن شهيد (  2898( برقم: )37/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

نفسه بشيء ( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل  112( برقم: )74/    1،ومسلم في "صحيحه" ) 
 عذب به ِفي النار ( )بمثله.( 

فضل النفقة على األهل ( )بهذا اللفظ( . ( ) كتاب النفقات ، باب  5351( برقم: )62/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
صدقة على اأْلقربين والزوج واألوالد ( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة وال1002( برقم: )81/    3ومسلم في "صحيحه" )

 والوالدين ( )بمثله.( 
كتاب المغازي ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل ( )  4341( برقم: )161/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )3(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ِفي اأْلمر بالتيسير 1732( برقم: )141/  5حجة الوداع ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 وترك التنفير ( )بنحوه مختصرا.(

( ) كتاب اإلمارة ، باب ثواب من حبسه َعْن الغزو مرض أو عذر  1911( برقم: )49/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) –  )4(
 آخر ( )بهذا اللفظ( 

أخرجه مسلم  عن أنس رضي هللا عنه ، و( ) كتاب المغازي ، باب (  4423( برقم: )8/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 عن جابر ( ) كتاب اإلمارة ، باب ثواب من حبسه َعْن الغزو مرض أو عذر آخر ( 1911( برقم: )49/  6"صحيحه" ) في 

 ()كتاب الجهاد والسير ، باب من حبسه العذر عن الغزو()بهذا اللفظ( 2839(برقم:)26/    4جه البخاري في"صحيحه")أخر  –  )6(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل  2996( برقم: )57/    4ه البخاري في "صحيحه" )أخرج  –  )7(

 )بهذا اللفظ( . في اإلقامة ( 
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ِ َهذَا اْلقَاتِل  فََما َبال  اْلَمْقت وِل قَاَل إِنَّه  َكاَن َحِريًصا فَاْلقَاتِل  َواْلَمْقت ول  فِي النَّا ِر فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
 )")1""المقصود بالرجل هو عليإنه قد أراد قتل صاحبه"ولفظ مسلم" َعلَى قَتِْل َصاِحِبهِ 

اًل َسأََل النبي  عن أنس  وفيهما  -20 ِ قَاَل َما أَْعَدْدَت لََها قَاَل    أَنَّ َرج  َمتَى السَّاَعة  َيا َرس وَل َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  قَاَل أَْنَت َمعَ   َمْن  َما أَْعَدْدت  لََها ِمْن َكِثيِر َصاَلةٍ َواَل َصْوٍم َواَل َصَدقٍَة َولَِكن ِي أ ِحبُّ َّللاَّ

فَمَ   أَْحَبْبتَ  النبي قَاَل أنس  ِبقَْوِل  فََرَحَنا  ِبَشْيٍء  فَِرْحَنا  أ ِحبُّ ا  فَأََنا  قَاَل أنس  أَْحَبْبَت  أَْنَت َمَع َمْن 
ب ِي إِيَّاه مْ  النبي ْم ِبح  و أَْن أَك وَن َمعَه   )2( "َوإِْن لَْم أَْعَمْل بِِمثِْل أَْعَماِلِهمْ  َوأََبا َبْكٍر َوع َمَر َوأَْرج 

إِذَا أََراَد َعْبِدي أَْن َيْعَمَل    "َيق ول  َّللاَّ    :قَالَ     رسول للا   أَنَّ   أَبِي هريرةعن    وفي البخاري -21
فَاْكت ب وَها لَه     َوإِْن تََرَكَها ِمْن أَْجِليفَإِْن َعِملََها فَاْكت ب وَها ِبِمْثِلَها    َحتَّى يَْعَملََهاَسي ِئَةً فَاَل تَْكت ب وَها َعلَْيِه  

أَْمثَاِلَها َوإِذَا أََراَد أَْن يَْعَمَل حسنةً فَلَْم َيْعَمْلَها فَاْكت ب وَها لَه  حسنةً فَإِْن َعِملََها فَاْكت ب وَها لَه  ِبعَْشِر  حسنةً  
 )3("إِلَى َسْبعِ ِمائَِة ِضْعفٍ 

إِذَا تََحدََّث  "قَاَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ      رسول للا   قَالَ قال :    هريرة  يأَبُ   عن   مسلملفظ لوفي    -22
أَْمثَاِلَها َوإِذَا   َعْبِدي ِبأَْن َيْعَمَل حسنةً فَأََنا أَْكت ب َها لَه  حسنةً َما لَْم يَْعَمْل فَإِذَا َعِملََها فَأََنا أَْكت ب َها ِبعَْشرِ 

َها لَه  مَ  قَالَْت  فَأََنا أَْكت ب َها لَه  بِِمْثِلَها َوقَاَل  ا لَْم يَْعَمْلَها فَإِذَا َعِملََهاتََحدََّث ِبأَْن يَْعَمَل َسي ِئَةً فَأََنا أَْغِفر 
ِ ذَاَك َعْبد َك ي ِريد  أَْن َيْعَمَل َسي ِئَةً َوه َو أَْبَصر  ِبِه فَقَاَل اْرق ب وه  فَإِْن َعِملََها   فَاْكت ب وَها لَه  اْلَماَلئَِكة  َرب 

ايَ بِِمْثِلَها َوإِْن تََرَكَها فَاْكت ب وَها لَه  حسنةً    )4("إِنََّما تََرَكَها ِمْن َجرَّ

فَك لُّ حسنٍة َيْعَمل َها ت ْكتَب  بِعَْشِر    إِذَا أَحسن أََحد ك ْم إِْساَلَمه      رسول للا  قَالَ :"    وفيهما عنه -23
دليل على أن  )   )5(  "أَْمثَاِلَها إِلَى َسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف َوك لُّ َسي ِئٍَة َيْعَمل َها ت ْكتَب  ِبِمْثِلَها َحتَّى َيْلقَى َّللاََّ 

 " إسالمه فليس بمعصوم من الوقوع في المعصيةالمسلم وإن حسن 

:    أَنَّه  َسِمَع َرس وَل للِا    :"    َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ وفي البخاري عن أبي   -24 إِذَا أَْسلََم اْلعَْبُد  َيق ول 
، اْلَحَسَنة  ِبعَْشِر    اْلِقَصاصُ فََحُسَن إِْساَلُمهُ يَُكفُِّر هللاُ َعْنهُ ُكلَّ َسيِّئٍَة َكاَن َزلَفََها ، َوَكاَن بَْعَد ذَِلَك  
   )6(".أَْمثَاِلَها إِلَى َسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف ، َوالسَّي ِئَة  بِِمْثِلَها إاِلَّ أَْن َيتََجاَوَز للا  َعْنَها .

فِيَما يَْرِوي عن َرب ِِه تََباَرَك َوتَعَالَى قَاَل إِنَّ    عن  رضي للا عنهما    عن ابن عباس  فيهما -25
َ َكتََب اْلحسناِت َوالسَّي ِئَاِت ث مَّ َبيََّن ذَِلَك فََمْن َهمَّ ِبحسنٍة فَلَْم َيْعَمْلَها َكتََبَها َّللاَّ  عنَده    حسنةً َكاِملَةً  َّللاَّ

 َوَجلَّ عنَده  َعْشَر حسناٍت إِلَى َسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف إِلَى أَْضعَاٍف  َوإِْن َهمَّ بَِها فَعَِملََها َكتَبََها َّللاَّ  َعزَّ 
َوإِْن َهمَّ ِبَها فَعَِملََها َكاِملَةً  َكتَبََها َّللاَّ  َسي ِئَةً    َكِثيَرةٍ َوإِْن َهمَّ ِبَسي ِئٍَة فَلَْم يَْعَمْلَها َكتَبََها َّللاَّ  عنَده  حسنةً 

  )7(" َواِحَدةً 

ِ إاِلَّ َهاِلٌك   وَ " أفي لفظ وزاد مسلم -26  )8("َمَحاَها َّللاَّ  َواَل َيْهِلك  َعلَى َّللاَّ

 
( ) كتاب اإليمان ، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 31( برقم: )15/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) الساعة ، باب إذا تواجه 2888برقم: )(  170/    8بينهما ( )بهذا  الفتن وأشراط  ( ) كتاب 
 المسلمان بسيفيهما ( )بلفظه مختصرا.(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي 3688( برقم: )12/    5في "صحيحه" )  أخرجه البخاري  –  )2(
( ) كتاب البر والصلة  2639( برقم: )42/    8عنه ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) حفص القرشي العدوي رضي هللا  

 بنحوه مختصرا.( واآلداب ، باب المرء مع من أحب ( )
أن يبدلوا كالم   ( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى يريدون7501( برقم: )144/    9خرجه البخاري في "صحيحه" )أ  –  )3(

بحسنة كتبت وإذا هم  ( ) كتاب اإليمان ، باب إذا هم العبد  129( برقم: ) 82/    1هللا ( )بهذا اللفظ( . ومسلم في "صحيحه"  )
 بسيئة لم تكتب ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب اإليمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم  129( برقم: )82/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )4(
 تكتب ( )بهذا اللفظ( 

مسلم في  ، و  (نحوهحسن إسالم المرء ( )ب( ) كتاب اإليمان ، باب  42( برقم: )17/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 ( ) كتاب اإليمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ( )بهذا اللفظ( . 129( برقم: )82/  1"صحيحه" ) 

 ( ) كتاب اإليمان ، باب حسن إسالم المرء ( )بهذا اللفظ( 14( برقم: )17/  1حيحه" )أخرجه البخاري في "ص– )6(
( ) كتاب الرقاق ، باب من هم بحسنة أو بسيئة ( )بهذا اللفظ( 6491( برقم: ) 103/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(

 ( ) كتاب اإليمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ( )بمثله.( 131( برقم: ) 83/    1. ومسلم في"صحيحه" )
( ) كتاب اإليمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم  131( برقم: )83/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 تكتب ( )بهذا اللفظ( . 
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َوَمْن َهمَّ ِبحسنٍة فَلَْم يَْعَمْلَها  " قَاَل    أَنَّ النبي   عن ُخَرْيِم ْبِن فَاتٍِك اأْلََسِدّيِ وْلحمد  .   )حسن(  -27
َوَحَرَص َعلَْيَها ك ِتَبْت لَه  حسنةً َوَمْن َهمَّ ِبَسي ِئٍَة لَْم ت ْكتَْب َعلَْيِه َوَمْن  فَعَِلَم َّللاَّ  أَنَّه  قَْد أَْشعََرَها قَْلَبه   

َنفَقَةً فِي    َعِملََها ك ِتَبْت َواِحَدةً َولَْم ت َضاَعْف َعلَْيِه َوَمْن َعِمَل حسنةً َكاَنْت لَه  بِعَْشِر أَْمثَاِلَها َوَمْن أَْنفَقَ 
ِ َكاَنتْ   )1("لَه  ِبَسْبعِ ِمائَِة ِضْعفٍ  َسِبيِل َّللاَّ

لغيره(حسن.  ) -28 أبي  .  صحيح  اأْلَنََّماِري  عن  َسِمَع    َكْبَشةَ  َعلَْيِهنَّ  أَنَّه   أ ْقِسم   ثاََلثَةٌ  َيق ول  
ث ك ْم َحِديثًا فَاْحفَظ وه  قَاَل َما َنقََص َمال  َعْبٍد ِمْن َصَدقٍَة َواَل ظ ِلَم َعْبٌد َمْظلََمةً فََصبََر َعلَ  ْيَها إاِلَّ  َوأ َحد ِ

ا   ث ك ْم َحِديثًا     َعلَْيِه باب فَْقرٍ َواَل فَتََح َعْبٌد باب َمْسأَلٍَة إاِلَّ فَتََح َّللاَّ  َزاَده  َّللاَّ  ِعزًّ أَْو َكِلَمةً َنْحَوَها َوأ َحد ِ
َو َيتَِّقي فِيِه َربَّ  ْنَيا ِْلَْربَعَِة َنفٍَر َعْبٍد َرَزقَه  َّللاَّ  َمااًل َوِعْلًما فَه  ه  َوَيِصل  فِيِه َرِحَمه   فَاْحفَظ وه  قَاَل إِنََّما الدُّ

ِ فِيِه َحقًّا َو َصاِدق  الن ِيَِّة َيق ول     َوَيْعلَم  ّلِِلَّ ْقه  َمااًل فَه  فََهذَا ِبأَْفَضِل اْلَمَناِزِل َوَعْبٍد َرَزقَه  َّللاَّ  ِعْلًما َولَْم يَْرز 
ه َما َسَواٌء َوَعْبٍد َرَزقَه  َّللاَّ  َمااًل وَ  َو ِبِنيَِّتِه فَأَْجر  ْقه  ِعْلًما   لَمْ لَْو أَنَّ ِلي َمااًل لَعَِمْلت  بِعََمِل ف اَلٍن فَه  يَْرز 
ِ فِي  َو َيْخبِط  فِي َماِلِه ِبغَْيِر ِعْلٍم اَل َيتَِّقي فِيِه َربَّه  َواَل َيِصل  فِيِه َرِحَمه  َواَل َيْعلَم  ّلِِلَّ ِه َحقًّا فََهذَا ِبأَْخَبِث  فَه 

َو َيق ول   ْقه  َّللاَّ  َمااًل َواَل ِعْلًما فَه  َو    َماالً   ِلي  لَْو أَنَّ   اْلَمَناِزِل َوَعْبٍد لَْم يَْرز  لَعَِمْلت  فِيِه بِعََمِل ف اَلٍن فَه 
ه َما َسَواءٌ       )2( "" ِبِنيَِّتِه فَِوْزر 

ِ أ قَاتِل  أَْو أ ْسِلم     َيق ول  أَتَى النبي    البراء  عن  هماوفي -29 قَنٌَّع ِباْلَحِديِد فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ٌل م  َرج 
 )3("َعِمَل قَِلياًل َوأ ِجَر َكِثيًرا":  رسول للا  قَاَل أَْسِلْم ث مَّ قَاتِْل فَأَْسلََم ث مَّ قَاتََل فَق تَِل فَقَالَ 

اًل ِمْن اْْلَْعَراِب َجاَء إِلَى النبي عن َشدَّاِد ْبِن اْلَهاِد  .    )صحيح( -30 فَآَمَن ِبِه َواتََّبعَه  ث مَّ    أَنَّ َرج 
َغِنَم النبي  قَاَل أ َهاِجر  َمعََك فَأَْوَصى ِبِه النبي  ا َكاَنْت َغْزَوةٌ  َسْبًيا فَقََسَم    َبْعَض أَْصَحاِبِه فَلَمَّ

ا َجاَء َدفَع وه  إِلَْيِه فَقَاَل َما َهذَا قَال وا  َوقََسَم لَه  فَأَْعَطى أَ  ْصَحاَبه  َما قََسَم لَه  َوَكاَن يَْرَعى َظْهَره ْم فَلَمَّ
فَقَاَل َما َهذَا قَاَل قََسْمت ه  لََك قَاَل َما َعلَى َهذَا  فَأََخذَه  فََجاَء ِبِه إِلَى النبي   قِْسٌم قََسَمه  لََك النبي

َل اْلَجنَّةَ فَقَااتَّبَْعت َك َولَ  وَت فَأَْدخ  َل  ِكن ِي اتَّبَْعت َك َعلَى أَْن أ ْرَمى إِلَى َهاه َنا َوأََشاَر إِلَى َحْلِقِه ِبَسْهٍم فَأَم 
ِبِه النبي ِ فَأ تَِي  َ َيْصد ْقَك فَلَِبث وا قَِلياًل ث مَّ نََهض وا فِي قِتَاِل اْلعَد و  َصاَبه   ي ْحَمل  قَْد أَ   إِْن تَْصد ْق َّللاَّ

َ فََصَدقَه  ث مَّ َكفََّنه  النبي َسْهٌم َحْيث  أََشاَر فَقَاَل النبي بَِّة    أَه َو ه َو قَال وا نَعَْم قَاَل َصَدَق َّللاَّ فِي ج 
َهاجِ   النبي مَّ َهذَا َعْبد َك َخَرَج م  ًرا فِي َسِبيِلَك ث مَّ قَدََّمه  فََصلَّى َعلَْيِه فََكاَن فِيَما َظَهَر ِمْن َصاَلِتِه اللَّه 

 )4("فَق تَِل َشِهيًدا أََنا َشِهيٌد َعلَى ذَِلكَ 

قاال أتينا على رجل من أهل  رضي للا عنهما    عن أبي قتادة وأبي الدهماءو.    )صحيح( -31
شيئا قال نعم سمعته يقول : إنك لن تدع شيئا هلل عز      رسول للا   البادية فقلنا هل سمعت من

 
( برقم: 504/    10ابن حبان في "صحيحه" )؛و  ( )بهذا اللفظ( .19340( برقم: )4371/    8"مسنده" )أحمد في  أخرجه      –  )1(
وقال :"حسن"  قال    ( )بنحوه مختصرا.(1625( برقم: )267/    3( )بمثله مختصرا.( ، والترمذي في "جامعه" )4647)

 »إسناده حسن، من أجل عم الربيع، وهو يَُسْير بن ُعَمْيلة،«  ط الرسالة(: 383/ 31»مسند أحمد« )األرنؤوط في 
( ) أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ، باب ما  2325برقم: )(  153/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

وأحمد  ، ( )بنحوه مختصرا.( 4228( برقم: )306/  5ظ( . وابن ماجه في "سننه" )جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ( )بهذا اللف
ط   562/  29»مسند أحمد« )قال الترمذي : حسن صحيح . قال األرنؤوط في     (  18309( برقم: )4078/    7في "مسنده" )

مختلف فيه، فقد ضعفه البخاري وأبو حاتم والنسائي وابن حبان وابن  -األسيديوهو  -الرسالة(:»حديث حسن، يونس بن خباب
معين في أكثر رواياته، وقال ابن شاهين في "الثقات " قال عثمان بن أبي شيبة: يونس بن خباب ثقة صدوق، وقال الساجي: 

ثقة وكان يشتم عثمان، وقال أبو داود:  صدوق في الحديث تكلموا فيه من جهة رأيه السوء، وقال ابن معين في رواية عنه: كان
قد رأيت أحاديث شعبة عنه مستقيمة، وليست الرافضة كذلك، وقال ابن عدي: وأحاديثه مع غلوه تكتب. وصحح الترمذي حديثه 

 "صحيح لغيره"  «869» (:520/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« ). وقال األلباني في  وباقي رجال الحديث ثقات.=« هذا.
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب عمل صالح قبل القتال ( )بهذا 2808( برقم: )20/    4خرجه البخاري في "صحيحه" )أ  –  )3(

 ( ) كتاب اإلمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ( )بنحوه.( 1900( برقم: )44/  6سلم في "صحيحه"  )اللفظ( . وم
( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الشهداء ( )بهذا اللفظ(  1/    1952( برقم: )404/    1"المجتبى" )أخرجه النسائي في    –  )4(

( ) كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم ، ذكر شداد بن الهاد رضي 6589( برقم: )595/    3"مستدركه" )،الحاكم في  
»أحكام الجنائز« . وقال في    «1336»برقم    (:117/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )صححه األلباني في    مثله.(  هللا عنه ( )ب

لم يخرج له شيئا، وال ضير، فإنه صحابي   وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد...(:»61/  1)
(: إنه تابعي! فوهم واضح 565/  5تبعا للنووي في " المجموع " ) (37/ 3معروف، وأما قول الشوكاني في " نيل االوطار " )

 فال يغتر به.«
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 50  الصفحة
 

وجل اال بدلك للا به ما هو خير لك منه" وفي لفظ " إنك لن تدع شيئا اتقاء للا جل وعز أال  
 )1(أعطاك للا خيرا منه"

يقول)من كانت الدنيا نيته فرق    سمعت رسول للا  قال:زيد بن ثابتعن  .    )صحيح(  -32
للا عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إال ما كتب له ومن كانت اْلخرة نيته  

   )2("جمع للا له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة
ل وًسا َمَع َرس وِل للِا    أنس بن مالك    عن. و   )ضعيف( -33 فَقَاَل : يَْطل ع  َعلَْيك م     قَاَل : ك نَّا ج 

وِئِه ، قَْد تَعَلََّق   ض  ٌل ِمَن اْْلَْنَصاِر تَْنظ ف  ِلْحَيت ه  ِمْن و  ٌل ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة ، فََطلََع َرج  َنْعلَْيِه  اْْلَن َرج 
ا َكاَن اْلغَد   َماِل ، فَلَمَّ ةِ اْْل ولَى ،     قَاَل النَِّبيُّ  فِي َيِدِه الش ِ ل  ِمثَْل اْلَمرَّ ج  ِمْثَل ذَِلَك ، فََطلََع ذَِلَك الرَّ
ا َكاَن اْلَيْوم  الثَّاِلث  قَاَل النَّبِيُّ   ل  َعلَى ِمْثِل َحالَِتِه اْْل ولَى    فَلَمَّ ج  ِمْثَل َمقَالَِتِه أَْيًضا ، فََطلََع ذَِلَك الرَّ

ا قَاَم النَّ  َل    بِيُّ  ، فَلَمَّ تَِبعَه  َعْبد  للِا ْبن  َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص فَقَاَل : إِن ِي اَلَحْيت  أَِبي فَأَْقَسْمت  أَْن اَل أَْدخ 
د   اَن َعبْ َعلَْيِه ثاََلثًا ، فَإِْن َرأَْيَت أَْن ت ْؤِوَيِني إِلَْيَك َحتَّى تَْمِضَي فَعَْلَت ؟ قَاَل : نَعَْم . قَاَل أَنٌَس : فَكَ 

ث  أَنَّه  َباَت َمعَه  ِتْلَك الثَّاَلَث اللََّياِل ، فَلَْم يََره  َيق وم  ِمَن اللَّْيِل َشْيئًا َغْيَر أَنَّ  ه  إِذَا تَعَارَّ َوتَقَلََّب  للِا ي َحد ِ
د  للِا : َغْيَر أَن ِي لَْم أَْسَمْعه   قَاَل َعبْ   َعلَى فَِراِشِه ذََكَر للَا َعزَّ َوَجلَّ َوَكبََّر َحتَّى تَق وَم َصاَلة  اْلفَْجِر . 

ا َمَضِت الثَّاَلث  َوِكْدت  أَْن أَْحتَِقَر َعَملَه  ، ق ْلت  : َيا َعْبَد للِا ، لَْم َيك   ْن َبْيِني  َيق ول  إاِلَّ َخْيًرا ، فَلَمَّ
اٍت : يَْطل ع  َعلَْيك م   َيق    َوَبْيَن أَبِي َغَضٌب َواَل ِهْجَرةٌ ، َولَِكن ِي َسِمْعت  َرس وَل للِا   ول  لََك ثاََلَث َمرَّ

اِت ، فَأََرْدت  أَْن آِوَي إِلَْيَك ِْلَْنظ َر مَ  ٌل ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة ، فََطلَْعَت أَْنَت الثَّاَلَث اْلَمرَّ ا َعَمل َك  اْْلَن َرج 
؟ قَاَل : َما ه َو إاِلَّ   ِذي َبلََغ ِبَك َما قَاَل َرس ول  للِا  فَأَْقتَِدَي ِبِه ، فَلَْم أََرَك تَْعَمل  َكِبيَر َعَمٍل ، فََما الَّ 

ا َولَّْيت  َدَعانِي فَقَاَل : َما ه َو إاِلَّ َما َرأَْيَت َغْيَر أَن ِي اَل أَِجد  فِي َنْفسِ  ي ِْلََحٍد  َما َرأَْيَت ، قَاَل : فَلَمَّ
ْسِلِميَن ِغشًّا َواَل أَْحس د  أََحًدا عَ  لَى َخْيٍر أَْعَطاه  للا  َعزَّ َوَجلَّ إِيَّاه  ، فَقَاَل َعْبد  للِا : َهِذِه الَِّذي ِمَن اْلم 
 )3(" َبلَغَْت ِبَك ، َوِهَي الَِّتي اَل ن ِطيق  .  

 . اإلخالص أمر خفي •

البخاري -34 ُعتْبَةَ عن    في  ْبَن   ِ َسِمْعت     َعْبَد َّللاَّ ْبَن الخطابقَاَل  َكان وا   ُعَمَر  أ َناًسا  إِنَّ  َيق ول  
ذ ك ْم اْْلَن ِبَما َظَهَر لََنا      رسول للا   ي ْؤَخذ وَن ِباْلَوْحيِ فِي َعْهدِ  َوإِنَّ اْلَوْحَي قَْد اْنقََطَع َوإِنََّما َنأْخ 

 
( برقم: 391/    10النسائي في "الكبرى" )  و( )بهذا اللفظ( ،23543( برقم: )5474/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(
( ) كتاب الزهد  3312( برقم: )727/    13ورده ابن حجر في "المطالب العالية" )وأ  ،  ( ) كتاب الرقائق ، ( )بنحوه.(  11810)

الورع والتقوى ( )بنح  ، باب فضل  األلباني في    وه.(والرقائق  . وقال  إسناده صحيح"  األرنؤوط :"  قال  األحاديث .  »سلسلة 
 »وسنده صحيح على شرط مسلم.« (:62/ 1الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

( ) كتاب الرقائق ، ذكر وصف الغنى الذي وصفناه قبل ( )بهذا 680( برقم: ) 454/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه"  )  –  )2(
والترمذي   ،    (  3660( برقم: )360/    3وأبو داود في "سننه" )،  (  5816( برقم: )363/    5اللفظ( ،والنسائي في "الكبرى" )

/   1وابن ماجه في "سننه" ) ،( 235( برقم: )302/  1والدارمي في "مسنده" ) ، ( 2656( برقم: )393/  4في "جامعه" )
»صحيح الترغيب والترهيب« . حسنه الترمذي ، قال األرنؤوط :"إسناده صحيح" . وصححه األلباني في     (  230( برقم: )156

فقهها وفوائدها« )، وقال في    «90»برقم    (:147/  1) الصحيحة وشيء من  األحاديث  إسناد  ...(:634/  2»سلسلة  »وهذا 
 صحيح رجاله ثقات كما قال في " الزوائد ".«

( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ( ،الضياء  12894( برقم: )2685/  5أحمد في "مسنده" )  أخرجه – )3(
المختارة" ) الهيثمي في  (  2619( برقم: )186/    7المقدسي في "األحاديث  قال  الفوائد:،  الزوائد ومنبع  ( 78/    8)  مجمع 

"، وقال المحقق األرنؤوط :" إسناده على  رجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي البزار إال أن سياق الحديث البن لهيعة:"
بإسناد   رواه أحمد  قال صاحب الترغيب :"   (:247/  2»ضعيف الترغيب والترهيب« )شرط الشيخين" . وضعفه األلباني في  

قلت: هو كما قال، لوال أنه منقطع بين الزهري وأنس، بينهما رجل لم يسم   :" فتعقبه األلباني بقوله  على شرط البخاري ومسلم

(:، وهذه 2/  198(، ثم الناجي، وقال )395/  1كما قال الحافظ حمزة الكناني على ما ذكره الحافظ المزي في "تحفة األشراف" )
المؤلف". ثم أفاد أن النسائي إنما رواه في "اليوم والليلة" ال في "السنن" على العادة المتكررة في الكتاب، العلة لم يتنبه لها  

(، ومن طريقه جماعة منهم أحمد: قال: أخبرنا معمر 20559/  287/  11قلت: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" )     فتنبه".
/ 3هر الصحة، وعليه جرى المؤلف والعراقي في "تخريج اإلحياء" ) عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك. وهذا إسناد ظا

(: "ورواه ابن المبارك 265/ 5(، وجرينا على ذلك برهة من الزمن، حتى تبينت العلة، فقال البيهقي في "الشعب" عقبه )187
من ال أتهم عن أنس.  عن معمر فقال: عن معمر، عن الزهري، عن أنس. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: حدثني

ولذلك قال الحافظ عقبه في "النكت الظراف   (.109/  1.، وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري"، وانظر "أعالم النبالء" )
 "فقد ظهر أنه معلول". على األطراف":
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إِلَْيَنا   َولَْيَس  ْبَناه   َوقَرَّ أَِمنَّاه   َخْيًرا  لََنا  أَْظَهَر  فََمْن  أَْعَماِلك ْم  فِي  ِمْن  ي َحاِسب ه   َّللاَّ   َشْيٌء  َسِريَرِتِه  ِمْن 

ْقه  َوإِْن قَاَل إِنَّ َسِريَرتَه  حسنةٌ   )1("َسِريَرِتِه َوَمْن أَْظَهَر لََنا س وًءا لَْم َنأَْمْنه  َولَْم ن َصد ِ

والذي نفسي بيده ال يكلم أحد في سبيل    :"   رسول للا  قال: قال      عن أبي هريرة  وفيهما -35

 )2("إال جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك وهللا أعلم بمن يكلم في سبيلهللا 

أ ْعِطيََها  َمْن َطلََب الشََّهاَدةَ َصاِدقًا      رسول للا   قَاَل قَالَ     أنس ْبِن َماِلكٍ عن    وفي مسلم -36
 )3("ت ِصْبه  َولَْو لَْم 

َ الشََّهاَدةَ ِبِصْدٍق َبلَّغَه  َّللاَّ  َمَناِزَل    قَاَل َمْن َسأَلَ  أَنَّ النبي  سهل ْبِن ُحنَْيفٍ   عن  وفي مسلم -37 َّللاَّ
الشَُّهَداِء َوإِْن َماَت َعلَى فَِراِشِه 

)4( 

المتابعة شرط القبول في أحكام الدنيا واإلخالص والمتابعة معا شرط للقبول في    :  مسألة •
ِ   َكان َلَك مۡ  ۡلَّقَد  وقوله تعالى: "    ،    اآلخرة َ َوٱلۡ َحَسَنة ل َِمن َكان َيَرۡ   َوةٌ أ  سۡ فِي َرس ول ِٱّلِلَّ واْٱّلِلَّ َم  َيۡو ج 

َ َكِثيراٱْۡلأ   [ 21]اْلحزاب:  ِخَر َوذََكَرٱّلِلَّ

قال: " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه    رضي للا عنها عن النبي    عن عائشة  وفيهما -38
  )5(فهو رد" 

" من عمل عمال ليس    قال:  عنها أن النبي    والبخاري تعليقا مجزوما به،    وفي لفظ مسلم -39
 )6(عليه أمرنا فهو رد"

 )7(قال: " من رغب عن سنتي فليس مني"  عن النبي  عن أنس وفيهما -40

فى أمر فتنزه عنه ناس من    قالت رخص رسول للا    رضي للا عنها  عن عائشة  وفيهما -41
فغضب حتى بان الغضب فى وجهه ثم قال » ما بال أقوام يرغبون    الناس فبلغ ذلك النبى  

 .)8(«  ألنا أعلمهم باهلل وأشدهم له خشيةعما رخص لى فيه فوللا 

 وجوب اإلخالص في طلب العلم  •

:    :"  عن أبي هريرة  في مسلم -42 َل النَّاِس  َسِمْعت  َرس وَل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيق ول  إِنَّ أَوَّ
فَه  ِنعََمه  فَعََرفََها ، قَاَل: فََما َعِمْلَت فِيَها؟  يُْقَضى يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعلَْيِه   ٌل اْست ْشِهَد فَأ ِتَي ِبِه فَعَرَّ ، َرج 
ت ْشِهْدت  ، قَاَل: َكذَْبَت ، َولَِكنََّك قَاتَْلَت ِْلَْن ي قَاَل َجِريٌء فَقَْد قِيَل ، ث مَّ أ ِمَر قَاَل: قَاتَْلت  فِيَك َحتَّى اسْ 

ٌل تَعَلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمه  َوقََرأَ اْلق ْرآَن ، فَ  فَه  ِبِه فَس ِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أ ْلِقَي فِي النَّاِر ، َوَرج  أ تَِي ِبِه فَعَرَّ
قَاَل: َكذَْبَت    عََمه  فَعََرفََها ، قَاَل: فََما َعِمْلَت فِيَها؟ قَاَل: تَعَلَّْمت  اْلِعْلَم َوَعلَّْمت ه  ، َوقََرأْت  فِيَك اْلق ْرآَن ،ِن 

، ث مَّ أ ِمَر ِبِه فَس ِحَب  ، َولَِكنََّك تَعَلَّْمَت اْلِعْلَم ِلي قَاَل َعاِلٌم ، َوقََرأَْت اْلق ْرآَن ِلي قَاَل ه َو قَاِرٌئ فَقَْد قِيَل  
ٌل َوسََّع للا  َعلَْيِه َوأَْعَطاه  ِمْن أَْصَناِف اْلَماِل ك ل ِِه ، فَ  أ تَِي ِبِه َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أ ْلِقَي فِي النَّاِر ، َوَرج 

فَه  نِعََمه  فَعََرفََها ، قَاَل: فََما َعِمْلَت فِيَها؟ قَاَل: َما تََرْكت  ِمنْ  َسِبيٍل ت ِحبُّ أَْن ي ْنفََق فِيَها إاِلَّ أَْنفَْقت     فَعَرَّ
 

 ( ) كتاب الشهادات ، باب الشهداء العدول ()بهذا اللفظ(. 2641( برقم: )169/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب اإلجارة ، باب من استأجر أجيرا فترك األجير أجره (  2272( برقم: )91/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الرقاق ، باب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصالح 2743( برقم: )89/    8)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 اأْلعمال ( )بنحوه.( 

( ) كتاب اإلمارة ، باب استحباب طلب الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى  1908( برقم: )48/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب اإلمارة ، باب استحباب طلب الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى  1909( برقم: )48/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 2697( برقم: ) 184/    3البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )5(
( ) كتاب اأْلقضية ، باب نقض اأْلحكام الباطلة ورد  1718( برقم: )132/    5مردود ( )بهذا اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" ) 

 محدثات اأْلمور ( )بمثله.(
/   5ومسلم في "صحيحه" )  ،  ( ) كتاب البيوع ، باب النجش ( 2142( برقم: )69/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 ( ) كتاب اأْلقضية ، باب نقض اأْلحكام الباطلة ورد محدثات اأْلمور ( )بهذا اللفظ( . 1718( برقم: )132
( ) كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ( )بهذا اللفظ( . ومسلم 5063( برقم: )2/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(

 ( ) كتاب النكاح ، ( )بمعناه مختصرا.( 1401( برقم: )129/  4في "صحيحه" ) 
()كتاب األدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب()بهذا اللفظ( ،ومسلم 6101(برقم:)26/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(

 ( بنحوه( ) كتاب الفضائل ، باب علمه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم باهلل تَعَالَى وشدة خشيته ( )2356(برقم: ) 90/  7في"صحيحه")
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ْجِهِه ث مَّ  فِيَها لََك ، قَاَل: َكذَْبَت ، َولَِكنََّك فَعَْلَت ِلي قَاَل ه َو َجَواٌد فَقَْد قِيَل ، ث مَّ أ ِمَر ِبِه فَس ِحَب َعلَى وَ 
 )1("أ ْلِقَي فِي النَّاِر . 

أولئك الثالثة أول خلق للا تسعر بهم النار   يا أبا هريرة:" وفي لفظ عند ابن حبان.    )صحيح( -43
  )2(" يوم القيامة

ِ َعزَّ    قَاَل  عن أَبِي هريرة  و.  صحيح لغيره(حسن .  ) -44 ا ي ْبتَغَى ِبِه َوْجه  َّللاَّ َمْن تَعَلََّم ِعْلًما ِممَّ
ْنَيا لَْم َيِجْد َعْرَف اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة َيع ه  إاِلَّ ِلي ِصيَب ِبِه َعَرًضا ِمْن الدُّ     )3("ني ِريَحَهاَوَجلَّ اَل َيتَعَلَّم 

  

 
( ) كتاب اإلمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (  1905( برقم: )47  /  6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

»إسناده صحيح. الوليد بن أبي الوليد، من رجال مسلم،   (:137/  2)»صحيح ابن حبان«  . قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ( .
، وذكره المؤلف 3/243ونقل توثيقه عن أبي زرعة، ووثقه اإلمام الذهبي في "الكاشف":    20،  9/19وترجمه ابن أبي حاتم:  

 له ثقات.« ، وقد وهم الحافظ في "التقريب" فوصفه بقوله: لين الحديث، وباقي رجا7/552و 5/494في "الثقات" 
 (: 137/  2»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(408( برقم: )135/    2ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(

ونقل توثيقه عن أبي زرعة، ووثقه  20، 9/19»إسناده صحيح. الوليد بن أبي الوليد، من رجال مسلم، وترجمه ابن أبي حاتم: 
، وقد وهم الحافظ في "التقريب" فوصفه 7/552و  5/494، وذكره المؤلف في "الثقات"  3/243  اإلمام الذهبي في "الكاشف": 

 «1713» (:352/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني في بقوله: لين الحديث، وباقي رجاله ثقات.«
اللفظ( ،)والحاكم في "مستدركه" )78( برقم: ) 279/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3( ( برقم: 85/    1( ))بهذا 
وأحمد   ، ،  (  252( برقم: )169/    1وابن ماجه في "سننه" )  ،  (  3664( برقم: )361/    3(  ، وأبو داود في "سننه" )287)

»المجموع شرح  . قال النووي في      ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بلفظه.(8573( برقم: )1777/    2في "مسنده" )
 ت أحمد شاكر(:  319/  8»مسند أحمد« ). وقال أحمد شاكر في    »رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح«  (:23/  1المهذب« )

»إسناده حسن إن شاء هللا، فليح بن سليمان   (:169/  1ط« )»سنن ابن ماجه ت األرنؤو. وقال األرنؤوط في    »إسناده صحيح،«
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  ، وقال في    قد انتقى له البخاري أحاديث في الفضائل والرقائق، وباقي رجاله ثقات.«  -وإن تكلم فيه-
عات والشواهد، وباقي رجاله ثقات. وإن تُكلِّم فيه، يعتبر به في المتاب  -وهو ابن سليمان-»حديث صحيح لغيره، فليح    (:505/  5)

له.«  الحديث مصححاً  هذا  اإلشبيلي عن  الحق  عبد  في    وقد سكت  األلباني  قال   .( والترهيب«  الترغيب   (:153/  1»صحيح 
 " صحيح لغيره"  «105»
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 كتاب الطهارة الموضوعات ل فهرس
 رقم الحديث الموضوع 

  كتاب الطهارة 

 45ابتداء من الحديث رقم  باب المياه 

 55ابتداء من الحديث رقم  الماء الطاهر الطهور 

 65ابتداء من الحديث رقم  باب اآلنية 

 75ابتداء من الحديث رقم  دباغ الجلود

 89ابتداء من الحديث رقم  جلود السباع 

  الخالءباب االستنجاء وآداب 

 93ابتداء من الحديث رقم  آداب الدخول والخروج

حكم استقبال القبلة أو  
 استدبارها 

 110ابتداء من الحديث رقم 

 114 ابتداء من الحديث رقم آداب االستجمار

 120ابتداء من الحديث رقم  االستنجاء بالماء 

 125 ابتداء من الحديث رقم حكم البول في إناء 

 127ابتداء من الحديث رقم  قائما حكم البول 

 131ابتداء من الحديث رقم  وجوب التنزه من البول 

  باب السواك وسنن الوضوء 

 136ابتداء من الحديث رقم  فضل السواك

 147ابتداء من الحديث رقم  حكم الترجل والطيب والكحل

 156ابتداء من الحديث رقم  حكم التسمية عند الوضوء 

 162ابتداء من الحديث رقم  التيامن حكم 

 165ابتداء من الحديث رقم  باب في سنن الفطرة

 168ابتداء من الحديث رقم  حكم الختان للرجال والنساء 

 177ابتداء من الحديث رقم  إعفاء اللحية وقص الشارب

 192ابتداء من الحديث رقم  صبغ الشعر 

 203ابتداء من الحديث رقم  حكم القزع 

 207ابتداء من الحديث رقم  حكم نتف الشيب 

 212ابتداء من الحديث رقم  حكم وصل الشعر

 220ابتداء من الحديث رقم  فروض الوضوء وبيان فضله

هل يجوز تقديم غسل الوجه 
 على المضمضة واالستنشاق؟ 

 227ابتداء من الحديث رقم 

 234ابتداء من الحديث رقم  االستنشاق والتخليل 

 241ابتداء من الحديث رقم  األذنين مسح 

 249ابتداء من الحديث رقم  شرط المواالة

 254ابتداء من الحديث رقم  إطالة الغرة في الوضوء 

  باب المسح على الخفين 

 256ابتداء من الحديث رقم  ما يجوز المسح عليه 

 268ابتداء من الحديث رقم  شرط لبسهما على طهارة



54   | 

 54  الصفحة
 

)القول األول أنه  مدة المسح 
 مؤقت( 

  271ابتداء من الحديث رقم 

 275ابتداء من الحديث رقم  القول الثاني أنه غير مؤقت

 277ابتداء من الحديث رقم  صفة المسح 

  باب نواقض الوضوء 

 280ابتداء من الحديث رقم  الحدث األصغر

 282ابتداء من الحديث رقم  الخارج من السبيلين 

 287ابتداء من الحديث رقم  المذي

  الخارج من غيرهما 

 290ابتداء من الحديث رقم  القيء وخروج الدم 

 296ابتداء من الحديث رقم  زوال العقل حتى بالنوم 

 310ابتداء من الحديث رقم  مس الفرج

 314ابتداء من الحديث رقم  لمس المرأة

 324ابتداء من الحديث رقم  حكم مصافحة المرأة

 329ابتداء من الحديث رقم  غسل الميت 

 331ابتداء من الحديث رقم  لحوم اإلبل

 343ابتداء من الحديث رقم  الحدث الدائم

هل تمنع الحائض من قراء ة 
القرآن؟ وهل يراد بالنجاسة  

 الكفر؟ 

 348ابتداء من الحديث رقم 

 357ابتداء من الحديث رقم  متى يسن الوضوء؟ 

 باب الغسل 
 الحدث األكبر

 

 360ابتداء من الحديث رقم  خروج المني

 364ابتداء من الحديث رقم  التقاء الختانين 

 372ابتداء من الحديث رقم  من أحكام الجنب 

حكم دخول الحائض والجنب  
للمسجد، وهل المصلى 

 كالمسجد؟ 

 382ابتداء من الحديث رقم 

 394ابتداء من الحديث رقم  الغسل لإلسالم 

 396ابتداء من الحديث رقم  الغسل من الحيض والنفاس

  األغسال المستحبة 

غسل الجمعة . وهل هو 
 واجب؟ 

 399ابتداء من الحديث رقم 

 409ابتداء من الحديث رقم  الغسل لإلغماء 

 410ابتداء من الحديث رقم  الغسل من غسل الميت 

 413ابتداء من الحديث رقم  الغسل لإلحرام ، ولدخول مكة 

 415ابتداء من الحديث رقم  غسل المستحاضة لكل صالة

صفة الغسل . وهل يجب 
 الجمع بين الوضوء والغسل ؟ 

 416ابتداء من الحديث رقم 

 427ابتداء من الحديث رقم  من آداب الغسل 
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حكم دخول النساء لالغتسال  
 في الحمامات العامة 

 433ابتداء من الحديث رقم 

المرأة هل يشترط نقض رأس 
 للغسل؟ 

 437ابتداء من الحديث رقم 

 442ابتداء من الحديث رقم  شرط المواالة في الغسل

 444ابتداء من الحديث رقم  باب التيمم 

 447ابتداء من الحديث رقم  صفته 

 454ابتداء من الحديث رقم  هل التيمم مبيح أم رافع؟ 

إذا حضر الماء بطل التيمم إذا 
 الصالةكان قبل أداء 

 456ابتداء من الحديث رقم 

 461ابتداء من الحديث رقم  التيمم من الحدث األكبر 

التيمم مع وجود الماء  
 للمرض أو لخوف الضرر

 463ابتداء من الحديث رقم 

  باب إزالة النجاسة 

 465ابتداء من الحديث رقم  طهارة البقعة 

 473 ابتداء من الحديث رقم حكم الصالة بين السواري

 475ابتداء من الحديث رقم  حكم الصالة على السجاد

 479ابتداء من الحديث رقم  شرط خلو البقعة من القبور

  طهارة الثوب 

 488ابتداء من الحديث رقم  المني ، وهل هو نجس؟ 

 494ابتداء من الحديث رقم  بول الجارية والغالم 

إذا أصاب الثوب الحيض أو 
 أذى غيره 

 496الحديث رقم ابتداء من 

 506ابتداء من الحديث رقم  رطوبة فرج المرأة 

 508ابتداء من الحديث رقم  األصل طهارة الحيوانات 

 528ابتداء من الحديث رقم  باب الحيض 

 530ابتداء من الحديث رقم  هل تحيض الحامل  ؟ 

 532ابتداء من الحديث رقم  مباشرة الحائض ومخالطتها

  541 ابتداء من الحديث رقم وكفارته حكم جماعها 

  من أحكام المستحاضة 

 546ابتداء من الحديث رقم  كيف تتطهر؟ 

المستحاضة المعتادة هل ترد 
 لتمييزها؟ 

 554ابتداء من الحديث رقم 

المستحاضة التي العادة لها  
 وال تمييز 

 562ابتداء من الحديث رقم 

 563ابتداء من الحديث رقم  عالمات الطهر

 570ابتداء من الحديث رقم  مدة النفاس 
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 كتاب الطهارة 
 باب المياه •

أنتوضأ من    : أنه قيل لرسول للا  عن أبي سعيد الخدري  .    (بطرقه وشواهده  )صحيح -45
" الماء     رسول للا   بئر بضاعة ؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكالب والنتن فقال

 )1("طهور ال ينجسه شيء 

  لم يحمل  إذا كان الماء قلتين قال:" رضي للا عنهما أن النبي  حديث بن عمر .  )صحيح( -46

 )2 (" الخبث

 ( لتر 225،  270، 190وتقدر القلتان ب ) •

 )3  ("إِذَا َولََغ اْلَكْلب  فِي إَِناِء أََحِدك ْم فَْلي ِرْقه   " :قال أن النبي  عن أبي هريرة  فيهماو -47

ينجسه شيء إال    " إن الماء ال قال : قال رسول للا    وعن أبي أمامة الباهلي  )ضعيف( -48

 )4  (ماغلب على ريحه وطعمه"

الماء الدائم وهو   " ال  قال:  أن النبي      أبي هريرة  عن  وفي مسلم -49 يغتسل أحدكم في 
  "منه" ولمسلم  "  ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه    "وللبخاريجنب"  

ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل      رسول للا   ال" قوفي مسلم عنه 

 )5("يا أبا هريرة ؟ قال يتناولها تناوال

ولكنه ال يجري على وجه األرض .مثل مياه اآلبار .والماء   الدائم هو الماء الباقي الذي له ما يُغذّيه •
 . األرض  وجه  على  يجري  وال  يُغذّيه  ما  له  ليس  الذي  الماء  هو  البرك      الراكد  مياه   : مثاله 

 . والمستنقعات . والمسابح

فيغتسل خارجه، وال ينغمس فيه، وهذا كما قال مالك ،   ولفظ مسلم األخير يعني :أن يتناول منه، •
حيث سئل عن نحو هذا ، فقال : يحتال . وهذا كله محمول على غير المستبحر. وأما إذا كان كثيرا 

 ذ لم يتناوله الخبر .مستبحًرا بحيث ال يتغير فال باس به ؛ إ

 

( 66( برقم: )108/    1والترمذي في "جامعه" )  ،  ( )بهذا اللفظ(67( برقم: )25/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
ذي: حسن. وفي بعض نسخه  مال التر "ق (:7/  1»خالصة البدر المنير« )وقال :"حديث حسن"  . قال ابن الملقن في    )بنحوه.(

النووي في  الدارقطني ثبوته، مردود بقول هؤالء.ونفى    صحيح، وصححه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. »خالصة " وقال 
ال الترمذي: " حسن "، وفي بعض النسخ: " حسن صحيح ". وقال اإلمام أحمد بن حنبل: " هو صحيح "ق (:65/  1األحكام« )

داود ت األرنؤوط«    »سنن أبي قال األرنؤوط في      ". وكذا قال آخرون، وقولهم مقدم على قول الدارقطني:" إنه غير ثابت ".
  1925برقم  (:390/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )". وصححه األلباني في ديث صحيح بطرقه وشواهده"ح(: 49/ 1)

حديث صحيح، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حسن"، :"  59برقم    (:110/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في  
 "  الحديث صحيح ثابت؛ بما له من الطرق والشواهد كما يأتي....لكن  عينوصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن م

( )  63( برقم: )23/  1داود في "سننه" )، وأبو( )بهذا اللفظ( 92( برقم: )210/   1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) -( 2)
واه الثالثة، وهو "ر(:66/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    كتاب الطهارة ، باب ما ينجس الماء ( )بمثله مختصرا.(

" . وقال األلباني في إسناده صحيح."(:46/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في  صحيح صححه الحفاظ
، ووافقه الذهبي.  إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكذا قال الحاكم:"  56برقم    (:104/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

 " وقال ابن منده: إنه على شرط مسلم، وصححه أيًضا الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والنووي والحافظ

( ) كتاب الوضوء ، باب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم ( )بنحوه  172( برقم: ) 45/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –)3(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ( )بهذا اللفظ( .279( برقم: )161/  1مختصرا.( ومسلم في "صحيحه" )

»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ذا اللفظ(( )به521( برقم: )327/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  – )4(

وطعمه ولونه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، وهذه ريحه  على  صحيح لغيره دون قوله: "إال ما غلب  "(:327/  1)
اء القليل والكثير، إذا وقعت الزيادة لم تصح سنًدا، وقد أجمع العلماء على العمل بها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الم

وضعفه األلباني    .15/  1فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا، فهو نجس، نقله عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص"  
 2644برقم  (:152/ 6»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )في 

( ) كتاب الوضوء ، باب البول في الماء الدائم ( )بهذا اللفظ( . ومسلم في 239برقم: )(  57/    1البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
  ( ) كتاب الطهارة ، باب النهي َعْن البول ِفي الماء الراكد ( )بمثله مختصرا.(283،  282( برقم: ) 162/  1"صحيحه" ) 
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هذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختالفهم في حد القليل،  لكن الفصل بالقلتين   •
انتهى. فيه  الحديث  لصحة  سد   أقوى  قاعدة  على  مطلقاً  التحريم  على  حمله  يمكن  القرطبي  وقال 

 الذريعة يفضي إلى تنجيس الماء انتهى 

الماء الدائم" وقال :" لو كانت البركة كبيرة حتى لو فوق قلتين فليس    قال ابن باز :" اليغتسل في •
 له الغسل في الماء الدائم"   وقال:" إذا اغتسل في الماء الدائم الكثير ارتفع حدثه وهو آثم "

  )1(" وال يغتسل فيه من الجنابة" لفظوفي .  (. صحيح لغيره)حسن -50

 )2(" ثم يتوضأ منه"في لفظ  و .   صحيح()  -51

اِكدِ النبي  عن عن جابر في مسلمو  -52  )3("أَنَّه  َنَهى أَْن ي َباَل فِي اْلَماِء الرَّ

   )4("إِذَا َولََغ اْلَكْلُب فِي إِنَاِء أََحِدُكْم فَْليُِرْقهُ  "قال    عن النبي  عن أبي هريرة هماوفي -53

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في   "قال: عن النبي  عن أبي هريرة وفيهما -54
فَْليَْغِسْل    "  وهذا لفظ مسلم ،ولفظ البخاري" ,اْلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده

 )5(" َيَده  قَْبَل أَْن ي ْدِخلََها فِي َوض وِئِه 

 الماء الطاهر والطهور   •

ْلجِ َواْلبََردِ قال:"  أن النبي     وفيهما عن أبي هريرة -55
ولفظ  "اللهم اْغِسْل َخَطاَياَي ِباْلَماِء َوالثَّ

 )6(اللهم اْغِسْلنِي من َخَطاَيايَ " مسلم

ِ بن أبي أَْوفَىعن    وفي مسلم -56 ْلجِ َواْلبََرِد    قال : "  أن النبي    َعْبَد َّللاَّ
ِبالثَّ ْرنِي  اللهم َطه ِ

ْرِني من الذُّن وِب َواْلَخَطاَيا كما ي َنقَّى الثَّْوب  اْْلَْبَيض  من اْلَوَسخِ      )7("َواْلَماِء اْلَباِرِد اللهم َطه ِ

عن التوضؤ بماء البحر, فقال: هو الطهور ماؤه  "سئل النبي عن أبي هريرة  .    )صحيح( -57

 )8("ميتته.الحل 

  

 
/ 4»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1257( برقم: ) 68/    4"صحيحه" )أخرجه ابن حبان في     –  )1(

»التعليقات ، وقال في    7595برقم    (:1259/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  إسناده حسن   "(:68
 "حسن صحيح"  «1254» (:463/ 2الحسان على صحيح ابن حبان« )

/  4»صحيح ابن حبان« )  . قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ( 1256( برقم: )67/  4ابن حبان في "صحيحه" ) أخرجه  – )2(
 7594برقم  (:1259/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح على شرطهما."(:61

 (. ( ) كتاب الطهارة ، باب النهي َعْن البول ِفي الماء الراكد( )بهذا اللفظ281(برقم:)162/    1أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )3(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ( )بهذا اللفظ( .279( برقم: )161/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الوضوء ، باب االستجمار وترا ( )بهذا اللفظ( . ومسلم 162( برقم: )43/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الطهارة ، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك ِفي نجاستها ِفي 278( برقم: )160/    1ه" ) في "صحيح
 لها ثالثا ( )بنحوه مختصرا.(اإلناء قبل غس

( ) كتاب األذان ، باب ما يقول بعد التكبير ( )بهذا اللفظ( . ومسلم 744( برقم: )149/    1البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )6(
 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام والقراءة ( )بنحوه.(598( برقم: )98/    2في "صحيحه" )

 ()كتاب الصالة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع( )بهذا اللفظ(.476( برقم: )47/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
( برقم: 111/    1الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بهذا اللفظ(1244( برقم: )51/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(
قال ابن .  ."وهو حديث في إسناده اختالف"(  23/    2)  تهذيب التهذيب:) بمثله( وقال :"حسن صحيح". قال ابن حجر في    (69)

بالقبول وهذا الحديث ال يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح ألن العلماء تلقوه  :"  (  217/    16)عبد البر في التمهيد 
/  4»صحيح ابن حبان« )" . قال األرنؤوط في  له والعمل به وال يخالف في جملته أحد من الفقهاء وإنما الخالف في بعض معانيه

إسناده :"  76برقم    (:145/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ).".   وقال األلباني في  إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات"(:49
البخاري والتر المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن منده صحيح، وصححه  مذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن 

 ."   والبيهقي وعبد الحق والنووي والذهبي وآخرون
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في جفنة  قال اغتسل بعض أزواج النبيرضي للا عنهما    حديث ابن عباس.     )صحيح( -58
أن يتوضأ منه فقالت يا رسول للا إني كنت جنبا فقال إن الماء ال يجنب      رسول للا   فأراد

")1( 

أن يبول      رسول للا   قال:نهى  عن عبد هللا بن مغفلو(  إال الشطر الثاني منه   -صحيح  ) -59

 )2("الرجل في مستحمه فإن عامة الوسواس منه 

َوأَب و بَْكٍر  قَاَل َمِرْضت  فَأَتَانِي رسول للا  رضي للا عنهما    جابر ْبَن َعْبِد َّللاَِّ   وفيهما عن -60

أَ ث مَّ َصبَّ َعلَيَّ ِمْن َوض وِئِه فَأَفَْقت    )3("يَع وَدانِي َماِشَيْيِن فَأ ْغِمَي َعلَيَّ فَتََوضَّ

أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول  نهى رسول للا  " :النبي   عن رجل صحبو.  )صحيح( -61

 ")4( وليغترفا جميعا  بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجلأو يغتسل الرجل   في مغتسله

 .فإن النهي يكون للتنزيه   ةالقول بجواز الوضوء بفضل المرأ فبناء على  •
من إناء واحد  كنت أغتسل أنا ورسول للا  :"  قالت  رضي للا عنها  عن عائشة   وفيهما -62

 )5("من الجنابة  تختلف أيدينا فيه

  )6("ةيغتسل بفضل ميمون كان  النبي  "  أنرضي للا عنهما عن بن عباس وفي مسلم -63

 .)7(وفي لفظ ْلحمد وابن ماجة " توضأ بفضل غسلها من الجنابة".  )صحيح لغيره( -64

  

 
(  68( برقم: ) 26/  1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(1248( برقم: )56/  4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )1(

»سنن أبي داود  وقال /:"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(65( برقم: )107/    1في "جامعه" )والترمذي  ،  )بمثله.(  
" . قال األلباني عن عكرمة.  -وهو ابن حرب-صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف الضطراب رواية سماك  "(:51/  1ت األرنؤوط« )

صحيح، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن إسناده    "  61برقم    (:118/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  
وإن كان من رجال مسلم؛ فقد    -وهو ابن حرب-إال أن سماًكا    " وقال:"...الجارود والحاكم ووافقه الذهبي والنووي وابن حجر

فيه من مجموع كالمهم:  والذي يتلخص عندي    تُُكِلّم فيه من قبل حفظه؛ ال سيما في روايته عن عكرمة: فقالوا: إنه يضطرب فيها.
وهذا الحديث من هذا القبيل؛ فإنه   ...  أنه حسن الحديث في غير هذا اإلسناد، صحيح الحديث برواية سفيان وشعبة عنه مطلقًا 

وهو حديث صحيح؛ رواه األربعة   (:273/  1ولذلك قال الحافط في مكان آخر )   ...  رواه سفيان أيًضا كما يأتي، وتابعه شعبة أيًضا
 ".زيمة وغيرهموابن خ

( 21( برقم: )72/  1والترمذي في "جامعه" ) ، ( )بهذا اللفظ(20893( برقم: )4755/  9أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )2(
( 202/    1وابن ماجه في "سننه" ).". ،     حديث غريب ، ال نعرفه مرفوعا إال من حديث أشعث بن عبد هللا  وقال :"  )بمثله.(
صحيح لغيره دون قوله: "فإن "ط الرسالة(:   177/  34»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في    .  را.(( )بمثله مختص304برقم: )

عامة إلى الوسواس منه" وهو موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد هللا ابن 
إال الشطر الثاني   -صحيح  وقال :"  17رقم  ب  (:3»ضعيف سنن الترمذي« )ص.". صحح األلباني الشطر األول منه في  المغفل
 6815برقم   (:1152/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )،  وفي  منه

( ) كتاب الوضوء ، باب صب النبي صلى هللا عليه وسلم وضوءه  194( برقم: )50/    1أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )3(
 ( ) كتاب الفرائض ، باب ميراث الكاللة ( )بمثله.( 1616رقم: )(ب60/    5ومسلم في "صحيحه")  على المغمى عليه ()بهذا اللفظ(، 

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت ) بهذا اللفظ( ، قال ابن حجر في   (  81( برقم: )30/    1)  أبو داود في سننه    أخرجه  –  )4(
داود والنسائي، وإسناده صحيح"(: 49الفحل« )ص أبو  األرنؤوط  في  أخرجه  قال  األرنؤوط« )  .".   أبي داود ت  / 1»سنن 

 "إسناده صحيح، كما قال الحافظ "74برقم  (:141/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس«).".وقال األلباني فيإسناده صحيح"(:61
/    1( ) كتاب الغسل ، باب غسل الرجل مع امرأته ( )بنحوه.( ، )250( برقم: )59/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

  1( ) كتاب الغسل ، باب هل يدخل الجنب يده في اإلناء قبل أن يغسلها ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )261( برقم: )61
( ) كتاب الحيض ، باب القدر المستحب من الماء ِفي غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة ِفي إناء واحد ( 319( برقم: )175  /

 )بنحوه مطوال.( 
( ) كتاب الحيض ، باب القدر المستحب من الماء ِفي غسل الجنابة  323برقم: ) (177/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(

 اللفظ( .  وغسل الرجل والمرأة ِفي إناء واحد ( )بهذا
اللفظ( )372( برقم: )242/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )7( ( برقم:  6476/    12وأحمد في "مسنده" )  ،    (بهذا 
".  قال رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح."(:273/  1»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في  ( )بمثله.27443)

 " حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك"(:242/ 1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
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 باب اآلنية  •
الذي يشرب في آنية الفضة إنما    :"قالأن رسول للا    رضي للا عنها  عن أم سلمة  فيهما -65

 )1() إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب"  ولفظ مسلم" ،    يجرجر في بطنه نار جهنم

ال تلبسوا الحرير وال الديباج وال    :"قال    أن رسول للا    وفيهما عن حذيفة بن اليمان -66

  )2("تشربوا في آنية الذهب والفضة وال تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في اْلخرة

هم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده " أن وفي لفظ البخاري -67
رسول    كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعترماه به وقال لوال أني نهيته غير مرة وال مرتين  

 )")3 للا 

أعظم القصاع الجفنة    :قال الجوهري قال الكسائي .  )صحافها(جمع صحفة وهي دون القصعة   •
 . ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة 

من  -وقبض إسرائيل ثالث أصابع  -أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء  "وفي البخاري -68
وكان إذا أصاب اْلنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه    فضة فيه شعر من شعر النبي  

 )4(ء"فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا 
) قبض . . ( إشارة إلى صغر القدح . ) الجلجل ( وهو شيء يتخذ من فضة أو غيرها يشبه الجرس وقد    •

    تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته . ويروى ) الحجل ( هو سقاء ضخم [ 
   الحديث التالي ليس بحجة في استعمال الفضة فهو فعل صحابي أو أنه مستثى لكونه يسيرا كما في )وهو 

سلسلة من   بْ عَ انكسر فاتخذ مكان الشَّ أن قدح النبي    عن أنس بن مالك  وفي البخاري -69

 الشعب: الصدع والشق" )5("فضة

فأخرجنا له ماء في تور من      رسول للا   قال: أتى  عبد هللا بن زيد  عن  وفي البخاري -70

 )6("صفر فتوضأ

يا نبي للا إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل    :"قال قلت  عن أبي ثعلبة الخشني  وفيهما -71

 )7("فال تأكلوا في آنيتهم إال أن ال تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا" في آنيتهم 

َمَع رسول للا    :"قَالَ   عن جابر و .    )صحيح( -72 و  َنْغز  ْشِرِكيَن    ك نَّا  اْلم  آِنَيِة  ِمْن  فَن ِصيب  

َوأَْسِقَيِتِهْم فََنْستَْمِتع  ِبَها فَاَل يَِعيب  ذَِلَك َعلَْيِهمْ 
)8( 

حصين -73 بن  عمران  عن  النبي    وفيهما  امرأة  "أن  مزادة  من  توضؤوا  وأصحابه 

 في حديث طويل  )9(مشركة"

 
( ) كتاب األشربة ، باب آنية الفضة ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في 5634( برقم: )113/    7صحيحه" )البخاري في " أخرجه    –  )1(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ِفي الشرب وغيره على 2065( برقم: )134/    6"صحيحه" )
 الرجال والنساء ( )بنحوه.( 

( ) كتاب األطعمة ، باب األكل في إناء مفضض ( )بهذا اللفظ(  5426( برقم: )77/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ( )بنحوه.(2067( برقم: ) 136/    6في "صحيحه" )،)ومسلم  

 ( ) كتاب األطعمة ، باب األكل في إناء مفضض ( )بهذا اللفظ( .5426( برقم: )77/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 ()كتاب اللباس ، باب ما يذكر في الشيب()بهذا اللفظ( . 5896( برقم: )160/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 ( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما ذكر من درع النبي ()بهذا اللفظ(. 3109( برقم: )83/    4لبخاري في "صحيحه")أخرجه ا  –  )5(
( برقم:  50/    1( ) كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس مرة ( ، )192( برقم: ) 49/    1خاري في "صحيحه" )أخرجه الب  –  )6(
 ( ) كتاب الوضوء ، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة ( )بهذا اللفظ( . 197)
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب صيد القوس ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  5478( برقم: )86/    7أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )7(

 ( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكالب المعلمة ( )بمثله.( 1930(برقم: ) 58/  6في "صحيحه")
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« قال األرنؤوط :" )بهذا اللفظ( .  (  3838( برقم: )428/  3ننه" )أخرجه أبو داود في "س – )8(
  37برقم    (:76/  1»إرواء الغليل « )" وصححه األلباني  ل بُْرد بن سنان، فهو صدوق ال باس به.(:إسناده قوي من أج648/  5)

 ". وهذا إسناد صحيحوقال :"...
( ) كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء  344( برقم: ) 76/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء 682( برقم: )140/    2( ومسلم في "صحيحه" )78/    1( )بهذا اللفظ( ،) 
 الصالة الفائتة ( )بنحوه مختصرا.(
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دعا  أنس عن  و.     )صحيح( -74 يهوديا  للا   :أن  سنخة     رسول  وأهالة  شعير  خبز  إلى 

   )1("فأجابه

 دباغ الجلود   •

  )2("إذا دبغ اْلهاب فقد طهر  " :  رضي للا عنهما عن ابن عباس في مسلم  -75

  )3(" فقد طهر  "أيما إهاب دبغ  وفي لفظ  .  )صحيح( -76

 " )4(دباغه طهوره":  وفي لفظ لمسلم -77

: هال أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا  رضي للا عنهاقال في شاة ميمونة       وفي لفظ فيهما عنه -78

  )5("إنما حرم أكلها  "به قالوا : يا رسول للا إنها ميتة قال : 

 : يث جابر رضي هللا عنه  لما جاء في حداستثناء  ن االنتفاع جائزلمن قال بهذا دليل  •

َواْلَمْيتَِة َواْلِخْنِزيِر َواْْلَْصَناِم ، فَِقيَل : َيا َرس وَل للِا  حرم بيع الخمر     فيهما :"أن رسول للا   -79
ل ود  ، َوَيْستَْصِبح  بَِها ال وَم اْلَمْيتَِة ، فَإِنََّها ي ْطلَى ِبَها السُّف ن  ، َوي ْدَهن  بَِها اْلج  فَقَاَل  نَّاس  ؟  ، أََرأَْيَت ش ح 

ا : اَل ، ُهَو َحَراٌم   ، ث مَّ قَاَل َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك : قَاتََل للا  اْليَه وَد إِنَّ للَا لَمَّ
وَمَها َجَمل وه  ، ث مَّ َباع وه  ، فَأََكل وا ثََمَنه  .   َم ش ح  فالضمير في قوله ) هو حرام( هو البيع       )6(" َحرَّ

 قد حصر التحريم في األكل"      في حديث ابن عباس رضي هللا عنهماه وليس مجرد االنتفاع ألن 

    )7(وفي لفظ  عن ميمونة رضي للا عنها " يطهرها الماء والقَرظ " .   )صحيح( -80

 " ورق السلم أو ثمر السنط القرظ "  •

 )8("دباغها طهورها  قال " رضي للا عنهما  عن النبي  عن ابن عياس.  )صحيح( -81

: دباغ جلود الميتة    قالت : قال رسول للا    رضي للا عنها  عن عائشة.  لغيره()صحيح   -82
  )9("طهورها .

 )10( "دباغ اْلديم ذكاته "قال:أن النبي   سلمة بن المحبقعن .  )صحيح( .  -83

 
  424/  20»مسند أحمد« ))بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في    (13403( برقم: )2790/    5)أخرجه اإلمام أحمد في مسنده    –  )1(

" فمن رجال مسلم.    -وهو ابن يزيد العطار-ل الشيخين غير أبان  إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجا   "ط الرسالة(: 
 "  إسناده صحيح على شرط الشيخين.:" 35برقم  (:71/ 1»إرواء الغليل« )قال األلباني  في 

 ( ) كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( )بهذا اللفظ( . 366( برقم: )191/   1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
والترمذي في "جامعه" ،  ( ) كتاب الطهارة ، )بهذا اللفظ(  1287( برقم: )103/    4ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه     –  )3(
)بلفظه.(1728( برقم: )342/    3) في    (  األرنؤوط  قال   . ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح"  سناده "إ(: 103/  4»صحيح 

، وفي   28برقم    (:35»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )صوصححه األلباني في    .".صحيح على شرطهما
 2711برقم  (:526/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )

 ( ) كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( )بهذا اللفظ(. 366( برقم: )191/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى هللا  1492( برقم: ) 128/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(

 ()كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ( )بمثله.(363برقم:) (190/    1ومسلم في"صحيحه")،    عليه وسلم()بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب بيع الميتة واألصنام ( )بهذا اللفظ( ،  2236( برقم: )84/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )6(

 ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام ( )بمثله.( 1581( برقم: ) 41/  5ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الطهارة ، ذكر البيان بأن االنتفاع بجلود الميتة بعد  1291( برقم: )106/    4)أخرجه ابن حبان في صحيحه    –  )7(

( ) كتاب اللباس ، باب في أهب الميتة ( )بهذا  4126( برقم: )113/    4داود في "سننه" )وأبو  ،    .(بهذا اللفظالدباغ جائز ( )
،قال   ( ) كتاب الفرع والعتيرة ، ما يدبغ به جلود الميتة ( )بمثله(4560( برقم: )384/    4اللفظ( ،والنسائي في "الكبرى" )

، وقال  2163)صحيح( عن ميمونة. الصحيحة  - 1695 - 5234(:929/ 2صغير وزيادته« )»صحيح الجامع ال األلباني في  
عبد هللا بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير المؤلف، وأمه العالية: قال العجلي: "  (:106/  4»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  

 "   مدنية تابعية ثقة، وباقي رجاله ثقات.
اللفظ(2579( برقم: )622/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )    –  )8( ط   325/  4»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا 

 "إسناده صحيح على شرط مسلم."الرسالة(: 
/ 4»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1290( برقم: )105/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )9(

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن  " . وقال األلباني في  الحفظ، وقد توبع عليه.رجاله ثقات غير شريك، فإنه سيئ  " (:105
 "صحيح لغيره"  107برقم  (:138/ 1حبان« )

الكبير" )    –  )10( البيهقي في "سننه  اللفظ(69( برقم: )21/    1أخرجه  الملقن في    ( )بهذا  ابن  قال  المنير « ).  /  1»البدر 
 « ...( من ُطُرق، الَِّذي يحضرنا ِمْنَها تِْسعَة: )مرويّ   »َهذَا الَحِديث حسن"(:607
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 )1("دباغها ذكاتها " عنه أحمد وفي لفظ.  )صحيح( -84

 )2(" ذكاتها دباغها "  غنه ْلحمد  وفي لفظ.  )صحيح( -85

 )3(ذكاة اْلديم دباغه" عنهابن حبان  وفي لفظ.  )صحيح( -86

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ  "قالت:رضي للا عنها    عن سودة  وفي  البخاري -87

 ) شنا :يعني قربة(  )4(باليا( فيه حتى صار شنا

كنت رخصت في   جلود    قال: "أن رسول للا    ابن عكيم  عبدللا    عنو .    )صحيح( -88
أتانا كتاب    " وفي لفظ "هاب وال عصب  بإذا أتاكم كتابي هذا فال تنتفعوا من الميتة  إف  ،  الميتة

"هاب وال عصببإرسول للا قبل أن يموت بشهر أو شهرين أن ال تنتفعوا من الميتة  
 )5( 

وإذا كانت ميتة تطهر بالدباغ(فإن كان غير مأكول اللحم    ،  جلود مأكول اللحم تطهر بالذكاة) •
    وقد دبغ فاألحوط تركه(

  

 
»التلخيص الحبير ط العلمية«  . قال ابن حجر في  ( )بهذا اللفظ(20378( برقم: )4629/  9أخرجه أحمد في "مسنده" )  – )1(
ن وقتادة وقد عرفه غيره عرفه علي بن المديني وروى عنه الحس  4»وإسناده صحيح وقال أحمد الجون ال أعرفه  (:204/  1)

وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على بن حزم كما أوضحته في كتابي في ،  وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة  
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة َجون "ط الرسالة(: 254/ 33»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في « الصحابة
 «26»  (:33ة المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )ص»غاي" . وصححه األلباني في بن قتادة.

  258/  33»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(20385( برقم: )4631/    9أخرجه أحمد في "مسنده" )    –  )2(
 " مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة َجْون بن قتادة."ط الرسالة(: 

»صحيح موارد الظمآن قال األلباني في  :".) بهذا اللفظ(    (  4522( برقم: )381/    10"صحيحه" )ابن حبان في  أخرجه       –)3(
حديث صحيح لغيره، "(:381/  10»صحيح ابن حبان« )" . وقال األرنؤوط في  (:صحيح لغيره139/  1إلى زوائد ابن حبان« )

  ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال السنن. 4/119جون بن قتادة لم يوثقه غير المؤلف 
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب إن حلف أن ال يشرب نبيذا 6686( برقم: ) 139/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 فشرب ( )بهذا اللفظ( . 
قال في    ( ) كتاب الطهارة ، باب جلود الميتة ( )بهذا اللفظ( .1277( برقم: )93/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(

الحبير: أن يحمل  "(  76/    1)  التلخيص  ينبغي  ثقات وإنما  فإنهم كلهم  الرجال  قبل  الضعف على  تضعيف من ضعفه ليس من 
سلمنا باالضطراب المزعوم فذلك فى طريق ابن أبى ليلى فقط , وأما طريق "لو (:79/ 1»إرواء الغليل« )" وقال في االضطراب

القاسم بن مخيمرة فال اضطراب فيها مع صحة إسنادها , فثبت الحديث ثبوتا ال شك فيه , وقد حسنه الترمذى والحازمى وصححه  
قال الشيخ ابن باز :" الحديث في الجلود مضطرب وشاذ يخالف األحاديث    "روى من حديث ابن عمرال سيما وقد    -ابن حبان  

 الصحيحة ، ولو صح فهو محمول على عدم االنتفاع بالجلد قبل الدبغ "  
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 جلود السباع  •
وأما الثعلب    ،    يعدو به و يفترس كالذئب والفهد والنمرعلى كّل ما له ناب  يطلق  ) السَّبُُع (   •

  .وكذلك الضبع قاله األزهري، فليس بسبعٍ وإن كان له ناب ألنه ال يعدو به وال يفترس 
 )1("السباع  نهى عن جلود أن رسول للا  "عن أبي المليح عن أبيه.  )صحيح( -89
قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن     المقدام بن معد يكربعن  .  )صحيح لغيره( -90

نهى عن لبس جلود السباع والركوب    أنا كذبت فكذبني قال أفعل قال فأنشدك باهلل هل تعلم أن  

 )2("  معاوية   عليها ؟ قال نعم قال فوللا لقد رأيت هذا كله في بيتك يا

    )3(تركبوا الخز وال النمار" ال "وعن معاوية .  )صحيح( -91

    )4(تصحب المالئكة رفقة فيها جلد نمر"  " ال وعن أبي هريرة.   )ضعيف( -92

  

 
 4)  والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"،  ( )بهذا اللفظ(  4132( برقم: )116/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
)بمثله( وصححه  (  509( برقم: )144/    1والحاكم في "مستدركه" ))بمثله( وقال :"إسناده صحيح" ،  (  1394( برقم: )180  /

»سنن أبي ". قال األرنؤوط في  رواه الثالثة بأسانيد صحيحة."(:78/  1»خالصة األحكام« )ووافقه الذهبي  . قال النووي في   
( وفي 1168/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  (:إسناده صحيح219/  6داود ت األرنؤوط« )
 " .   1011" األحاديث الصحيحة 

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في  (4131( برقم: )115/  4أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )2(
صح النهي عن هذه األمور التي ذكرها المقدام عن ...وقد    لحمصيوهو ابن الوليد ا-سناده ضعيف لضعف بقية  إ  (:219/  6)

(، وحديث أسامة بن عمير 4129وأما جلود السباع فقد صح النهي عنها في حديث معاوية السالف برقم )...عدة من الصحابة".
 »صحيح« ه:وعلق بقول (:69/ 4»سنن أبي داود ت محيي الدين عبد الحميد« ). وصححه األلباني في  اآلتي بعده.

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  )بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في   (4129( برقم: )114/  4أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )3(
" . وقال األلباني إسناده صحيح"  (:216/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في    إسناده صحيح."(: 216/  6)

   (:)صحيح( 1218/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )في  
واه  "ر(: 78/  1»خالصة األحكام« )  قال النووي في   ( )بهذا اللفظ( .4130( برقم: )151/    4أبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )4(

   ".  وقال سناده ضعيف وفيه اضطراب."إ(:216/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في    " قال األرنؤوطأبو داود بإسناد حسن.
»سلسلة األحاديث ثم تراجع عن ذلك في    7345برقم    (:1226/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )  وحسنه األلباني في

وقال :"منكر"  وأن لفظة "جلد نمر خطأ  واللفظة   6687برقم     (:418/  14الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
المقصود أن ذكر " جلد نمر " في الحديث من أوهام عمران القطان التي أشار إليها الحافظ  ..  الصحيح هي "جرس" حيث قال :" 

 ".في كلمته المتقدمة، وعلى ذلك؛ فهو لفظ منكر أو شاذ. وهللا أعلم.
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 باب االستنجاء وآداب الخالء  •
 آداب الدخول والخروج •

النبي  قال  أنسعن    فيهما -93 اْلَخاَلءَ َكاَن  َدَخَل  ب ِث    إِذَا  اْلخ  ِمْن  ِبَك  أَع وذ   إِن ِي  مَّ  اللَّه  قَاَل 
    )1("إذا دخل الكنيف ".مسلمو لفظ " ،  َواْلَخَباِئثِ 

لَ  إِذَا"وفي لفظ للبخاري -94    )2(" أََراَد أَْن َيْدخ 

والخبائث إناث    =  ذكور الشياطين     م الباءضب   الخبث  )  قال أهل اللغة الكنيف الساتر مطلقا •
     .بالسكون = الشر ، أما الخبائث = الشياطين الخبث   ، و الشياطين

إِذَا َخَرَج ِمْن اْلَخاَلِء قَاَل غ ْفَراَنَك  قَالَْت َكاَن النبي   رضي للا عنها  عن عائشة.  )صحيح( -95

")3( 

َداَوةَ   قَاَل ك ْنت  َمَع النبي  عن ُمِغيَرةَ بن شعبة    وفيهما -96 ْذ اْْلِ ِغيَرة  خ  فِي َسفٍَر فَقَاَل َيا م 

 )4("َحتَّى تََواَرى عني فَقََضى َحاَجتَه   فَأََخْذت َها فَاْنَطلََق رسول للا 

ِ ْبِن َجْعفَرٍ   وفي مسلم -97 ِلَحاَجِتِه َهَدٌف أَْو َحاِئش  َنْخٍل    َكاَن أََحبَّ َما اْستَتََر ِبِه  "َ  عن َعْبِد َّللاَّ

")5( 

ستر ما بين أعين  قال قال رسول للا    عن أنس بن مالك و.    )صحيح بمجموع طرقه( -98

 )6("الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم للا  

اْلِجن ِ َوَعْوَراِت َبنِي آَدَم إِذَا ِستْر  َما َبْيَن  :"   قَاَل رسول للا  "عن علي.  )صحيح لغيره( -99

 ِ  )7("َدَخَل اْلَكِنيَف أَْن َيق وَل ِبْسِم َّللاَّ

 )8("إِذَا َدَخَل اْلَخاَلَء َوَضَع َخاتََمه   قَاَل َكاَن النبي   عن أنس.  )ضعيف( -100

 
( ) كتاب الوضوء ، باب ما يقول عند الخالء ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  142( برقم: ) 40  /  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الحيض ، باب ما يقول إذا أراد دخول الخالء ( )بمثله مطوال.( 375( برقم: )195/  1في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الوضوء ، باب ما يقول عند الخالء ( )بهذا اللفظ( 142م: )( برق 40/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
/ 1التلخيص الحبير"  قال ابن حجر في   ( )بهذا اللفظ( .  1444( برقم: )291/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

إسناده صحيح، رجاله "  (291/  4»صحيح ابن حبان« ).  قال األرنؤوط في  صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن ":"106
 .     52حديث رقم  (91/ 1»إرواء الغليل« )" وصححه األلباني في اإلرواء رجال الشيخين

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الجبة الشأمية ( )بهذا اللفظ( 363( برقم: ) 81/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ( )بمثله.(274( برقم: )158/  1م في "صحيحه" )،ومسل

 ( ) كتاب الحيض ، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة ( )بهذا اللفظ( .342( برقم: )184/  1)أخرجه مسلم في "صحيحه" – )5(
في    –  )6( الطبراني  )أخرجه  األوسط«  ،    (:67/  3»المعجم  في     2504برقم  ) قال  الفوائد«  ومنبع  الزوائد  / 1»مجمع 

رواه الطبراني في األوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة األموي، ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان :"(:205
، وقال   «3610»  (:675/  1صحيح الجامع الصغير وزيادته« )»" . وصححه األلباني في  وابن عدي، وبقية رجاله موثقون.

 "صحيح بمجموع طرقه" 50برقم  (:89/ 1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )في 
/   1وابن ماجه في "سننه" )وقال :" غريب" ،  ( )بهذا اللفظ( .606( برقم: ) 596/  1الترمذي في "جامعه" )أخرجه   – )7(

" في إسناده مقال" ، وقال المباركفوري (  60/    1)  فتح الباري شرح صحيح البخاري:، وقال ابن رجب في   (  297( برقم: )199
إسناد الترمذي ليس بصحيح ألن محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي :"  (  414/    1)  تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي:في  

أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه بإسناد صحيح :"(  414/    1)  تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي:" . قال المناوي في  ضعيف  
د بن حميد: وهو حسن لغيره، وه  "(: 199/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )"قال األرنؤوط في   ذا إسناد ضعيف لضعف محمَّ

 (: 116/ 1»مشكاة المصابيح« )وقال في  50برقم  (:87/ 1»إرواء الغليل ) " وصححه األلباني بمجموع طرقه  في  الرازي.
 "صحيح لغيره"  «358»

( 19( برقم: )8/    1وأبو داود في "سننه" )  ( )بهذا اللفظ( ،1413( برقم: ) 260/    4وابن حبان في "صحيحه" )أخرجه    –  )8(
ْهِرّيِ ، َعْن أَنٍَس   "قَاَل  و  )بمثله مطوال.( قَاَل : إِنَّ   َهذَا َحِديٌث ُمْنَكٌر ، َوإِنََّما يُْعَرُف َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، َعْن ِزيَاِد ْبِن َسْعٍد ، َعِن الز 

اٍم وَ  اٌم  النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اتََّخذَ َخاتًَما ِمْن َوِرٍق ثُمَّ أَْلقَاهُ . َواْلَوْهُم فِيِه ِمْن َهمَّ »خالصة  قال النووي في    ."  لَْم يَْرِوِه إِالَّ َهمَّ
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت  جر في  " . قال ابن حعفه أبو داود، والنسائي، والبيهقي، والجمهور."ض(: 151/  1األحكام« )

سناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين "إ(:260/  4»صحيح ابن حبان« ).". ، قال األرنؤوط في  وهو معلول"...(:76الفحل« )ص
 4390رقم  (:636»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص"  . وضعفه األلباني في إال أنَّ ابن جريج قد عنعَن وهو مدلس
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 )1(" من أتى الغائط فليستتر"  رضي للا عنها  وعن عائشة.   )ضعيف( -101

لغيره( -102 َسِمْعت    الخدري  أبي سعيد  عنو.  )صحيح  ْج      رسول للا    قَاَل  َيْخر  اَل  َيق ول  

َ َعزَّ َوَجلَّ يَْمق ت  َعلَى  اَلِن َيْضِرَباِن اْلغَائَِط َكاِشفَْيِن عن َعْوَرِتِهَما َيتََحدَّثَاِن فَإِنَّ َّللاَّ ج   )2(" ذَِلَك الرَّ

ٌل فََسلََّم ِمْن َنْحِو ِبْئِر َجَمٍل  أَْقبََل النبي قال "اْلُجَهْيِم األنصاري يأَبُ عن وفيهما   -103 فَلَِقَيه  َرج 

دَّ َعلَْيِه النبي َوَيَدْيِه ث مَّ َردَّ َعلَْيِه السَّاَلمَ   َعلَْيِه فَلَْم يَر   )3("َحتَّى أَْقبََل َعلَى اْلِجَداِر فََمَسَح ِبَوْجِهِه 

 ( في التيمم )فيه شاهد للحديث قبله ،وفيه الترتيب بين الوجه واليدين

اًل َمرَّ وَ رضي للا عنهما"  عمرعن ابن     وفي مسلم  -104 دَّ    رسول للا    أَنَّ َرج  َيب ول  فََسلََّم فَلَْم يَر 

 )4("َعلَْيهِ 

دَّ َعلَْيِه    النبي  نَّه  أَتَى"أَ   عن اْلُمَهاِجِر ْبِن قُْنفُذٍ و.    )صحيح( -105 َوه َو َيب ول  فََسلََّم َعلَْيِه فَلَْم يَر 
َ َعزَّ َوَجلَّ إاِلَّ َعلَى ط ْهٍر أَوْ  إِن ِي َكِرْهت  أَْن أَْذك َر َّللاَّ فَقَاَل  إِلَْيِه  ث مَّ اْعتَذََر  أَ   قَاَل َعلَى َحتَّى تََوضَّ

 .   )5("َطَهاَرةٍ 

أَبِي هريرة  وفي مسلم -106 َيا   :"قَالَ   أَنَّ رسول للا    عن  اللَّعَّاَناِن  َوَما  قَال وا  اللَّعَّاَنْيِن  اتَّق وا 

ِ قَاَل الَِّذي َيتََخلَّى فِي َطِريِق النَّاِس أَْو فِي ِظل ِِهْم   )6("  َرس وَل َّللاَّ

لغيره( -107 داود  .   )حسن  لفظ ْلبي  بن جبلوفي  معاذ  النبي    عن  قال:  عن  اتَّق وا    "  أنه 

ل ِ     )7("اْلَماَلعن الثالثة اْلبََراَز فِي اْلَمَواِرِد َوقَاِرَعِة الطَِّريِق َوالظ ِ

    "مناهل الماء أو األمكنة التي تأتيها الناس كاألنديةالموارد:  •

  

 
  (  35( برقم: )13/    1( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )1410( برقم: )257/    4ابن حبان في "صحيحه" )خرجه  أ    –  )1(

»سنن أبي " حديث حسن رواه أبو داود وغيره".   قال األرنؤوط في  (:147/  1»خالصة األحكام« )  )بمثله( . قال النووي في
 5468برقم    (:788»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صني في  . وضعفه األلبا  إسناده ضعيف"  (:27/  1داود ت األرنؤوط« )

( برقم: 270/    4وابن حبان في "صحيحه" )  ا اللفظ( ،( )بهذ71( برقم: )188/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
في  (  1422) النووي  قال   .  . ))بمثله(  األحكام«  فيَحِديث حسن :"(:159/  1»خالصة  األرنؤوط  قال  داود ت   "  أبي  »سنن 

 (:175/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )    " .  قال األلباني في   سناده ضعيف لجهالة هالل بن عياض"إ(:12/  1األرنؤوط« )
 " صحيح لغيره"  155برقم 

( ) كتاب التيمم ، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف  337( برقم: )74/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . (370)برقم  (:281/ 1»صحيح مسلم« )وفوت الصالة ( )بهذا اللفظ( ،

 ( ) كتاب الحيض ، باب التيمم ( )بهذا اللفظ( . 370( برقم: )194/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
،.  (  803( برقم: ) 82/    3وابن حبان في "صحيحه" )  ،(  206( برقم: ) 313/    1في "صحيحه" )  أخرجه ابن خزيمة  –  )5(

" وقال إسناده صحيح"(:86/  3»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في    .  (159/  1»خالصة األحكام« )صححه النووي في  
   إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان :"  13برقم    (:45/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

 ".  والحاكم والذهبي والنووي
( ) كتاب الطهارة ، باب النهي َعْن التخلي ِفي الطرق والظالل (  269( برقم: )156/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 )بهذا اللفظ( . 
 ،(  26( برقم: )11/    1( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )598( برقم: )167/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )7(

( 184/    1)  التلخيص الحبير:، وقال في    صححه الحاكم، ووافقه الذهبي،    (  328( برقم: )218/    1وابن ماجه في "سننه" )
َحهُ اْبُن السََّكِن َواْلَحاِكُم ، َوفِيِه نََظٌر ، أِلَنَّ أَبَا َسِعيٍد لَْم يَْسَمْع ِمْن ُمعَاٍذ ، َواَل يُْعَرُف هَ "   ْسنَاِد ، قَالَهُ اْبُن  َصحَّ ذَا اْلَحِديُث بِغَْيِر َهذَا اإْلِ

»حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعيد   (:21/  1أبي داود ت األرنؤوط« )»سنن  "  . قال األرنؤوط في  اْلقَطَّانِ 
)حسن(  "(: 83/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وقال األلباني في    الحميري، وروايته عن معاذ منقطعة، فإنه لم يدركه.«

 ".355. المشكاة 62, اإلرواء 11/2... ]د, هـ, ك, هق[ عن معاذ. صحيح السنن 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(32939)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(89106)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(24608)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(32961)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(589)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12532)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(24869)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(31726)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12279)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(51843)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(89092)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(108360)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/ServiceBookNewChild-(737306)%20(64)%20()%20()%20(640012910)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/ServiceBookNewChild-(737306)%20(64)%20()%20()%20(640012910)


65   | 

 65  الصفحة
 

ِ ْبِن َسْرِجسَ قتادة عن    عنو.    )صحيح( -108 ْحِر  َنَهى أَْن ي َباَل فِي  أَنَّ رسول للا    َعْبِد َّللاَّ اْلج 

ْحِر قَاَل َكاَن ي قَال  إِنََّها َمَساِكن  اْلِجن ِ   )1("قَال وا ِلقَتَاَدةَ َما ي ْكَره  ِمْن اْلَبْوِل فِي اْلج 

َواَل    َوُهَو يَبُولُ اَل ي ْمِسَكنَّ أََحد ك ْم ذََكَره  ِبيَِميِنِه "أنه قال: عن النبي    أبي قتادة فيهما عن -109
َناءِ  إذا بال أحدكم فال يأخذن ذكره "  ولفظ البخاري  "َيتََمسَّْح ِمْن اْلَخاَلِء ِبَيِميِنِه َواَل َيتََنفَّْس فِي اْْلِ

  )2(" ءبيمينه وال يستنج بيمينه وال يتنفس في اْلنا

  

 
  ( 671( برقم: )186/    1والحاكم في "مستدركه" )  ( )بهذا اللفظ( ،29( برقم: )12/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

 ( 156/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  (  1/    34( برقم: )32/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،  وصححه ووافقه الذهبي
/ 1المنهاج« )»تحفة المحتاج إلى أدلة " . وقال ابن الملقن في  حيح، رواه أبو داود، والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة.ص  "

 »رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقال ابن المديني سمع قتادة من عبد هللا بن سرجس«   (:162
(:رجاله 23/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).قال األرنؤط في    »َهذَا الَحِديث َصِحيح«  (:321/  2»البدر المنير « )  ، وقال في

وصحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن كما  ...سماع قتادة من عبد هللا بن سرجس غيُر واحد من أهل العلم ثقات، وقد أثبت 
حديث رقم: ( ، وانظر  53" حديث رقم )(:ضعيف.93/  1»إرواء الغليل« )" ، وقال األلباني في  .106/  1في "التلخيص الحبير"  

 »قلت: ضعيف منقطع؛ أعله به ابن التركماني( .  (:20/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال في  في ضعيف الجامع  6003
  ( . 5/82ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي، وأحمد )   أخرجه من طريق معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة.
هما "! ووافقه الذهبي! ثم " صحيح على شرط  الحاكم:  . وقال-كما يأتي  -ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، ولكن له علة خفية

وليس هذا بمستبعد؛ فقد سمع قتادة من   " ولعل متوهماً يتوهم أن قتادة لم يْذُكْر سماعه من عبد هللا بن سرجس،  قال الحاكم:
وهو من  -سرجس عاصم بن سليمان األحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد هللا بن جماعة من الصحابة لم يسمع منهم

االتصال، كما عليه الجمهور؛ ولكن   ومقصوده من ذلك إثبات إمكان لقاء قتادة البن سرجس، وهو كاف في   "!  -رة ساكني البص
 ً يتبين  أما واألمر ليس كذلك هنا؛ فال! وذلك ألن قتادة قد ذكر في المدلسين كما بالتدليس. هذا مقيد بما إذا لم يكن للراوي معروفا
 ( ،103وقد أورده الحاكم نفسه فيهم في كتابه " معرفة علوم الحديث " )ص    ب " وغيره.لك بمراجعة كتب القوم، كـ " التهذي

على أن الحاكم قد صرح بخالف مراده هنا، فقال في   لكنه ذكره في " المدلسين للذين لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم ".
يسمع   الحسن لم يسمع من أبي هريرة ... وأن قتادة لم  " فليعلم صاحب الحديث أن  ( :111منه )ص    خاتمة الباب المشار إليه
"   ابن التركماني؛ حيث قال:  فثبت أن الحديث منقطع؛ فهو ضعيف بالرغم من ثقة رجاله. وبذلك أعله  من صحابي غير أنس ".

ُ أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب  قلت: روى ابن أبي حاتم عن حرب بن إسماعيل عن ابن حنبل قال: ما رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
" وأثبت    ( :1/465سرجس؟ فكأنه لم يره سماعاً ". قال الحافظ في " التلخيص " )  َعلَْيِه َوَسلََّم إال عن أنس. قيل له: فابن

 قلت: الشبهة ال تزال قائمة؛ فاعلم ذلك. « سماعه منه: علي بن المديني، وصححه ابن خزيمة وابن السكن ".
( ) كتاب الوضوء ، باب النهي عن االستنجاء باليمين ( )بهذا  153( برقم: ) 42/    1ري في "صحيحه" )أخرجه البخا  –  )2(

 1ومسلم في "صحيحه" )) بنحوه( ،    ( ) كتاب الوضوء ، باب ال يمسك ذكره بيمينه إذا بال (154: )( برقم42/    1)،  اللفظ( .
 ( ) كتاب الطهارة ، باب النهي َعْن االستنجاء باليمين ( )بنحوه.( 267( برقم: ) 155 /
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 66  الصفحة
 

     القبلة أو استدبارها استقبال حكم  •

إِذَا أَتَى أََحد ك ْم اْلغَائَِط فَاَل َيْستَْقبِل  "  قَاَل قَاَل رسول للا    عن أَبِي أيوب األنصاري  فيهما -110
ب وا ق وا أَْو َغر ِ إِذَا أَتَْيت ْم اْلغَائَِط فَاَل  "  وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ فيهما"اْلِقْبلَةَ َواَل ي َول َِها َظْهَره  َشر ِ

ب وا  ق وا أَْو َغر ِ وَها ِبَبْوٍل َواَل َغاِئٍط َولَِكْن َشر ِ  )1(" تَْستَْقِبل وا اْلِقْبلَةَ َواَل تَْستَْدِبر 

َعلَى    رضي للا عنهما  وعن ابن عمر  وفيهما -111 قَعَْدَت  إِذَا  َيق ول وَن:  َناًسا  إِنَّ   : َيق ول  َكاَن  أَنَّه  
اْرتَقَْيت  َيْوًما َعلَى َظْهِر   ! فَقَاَل َعْبد  للِا ْبن  ع َمَر : لَقَدِ  َواَل بَْيَت اْلَمْقِدِس َحاَجِتَك فَاَل تَْستَْقِبِل اْلِقْبلَةَ  

"     . ِلَحاَجِتِه  ُمْستَْقبِاًل بَْيَت اْلَمْقِدِس َعلَى لَِبَنتَْيِن ى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم  َرس وَل للِا َصلَّ فََرأَْيت  ، َبْيٍت لََنا 

 )2("مستقبل الشام مستدبر القبلة قاعدا لحاجته  "وفي لفظ لمسلم"  قاعدا على لبنتين"  وزاد مسلم

ْستَْقِبَل اْلِقْبلَِة ث مَّ َجلََس َيب ول  إِلَْيَها  َرأَْيت  ابن عمرأََناَخ  "عن َمْرَواَن اأْلَْصفَرِ .  )حسن( -112 َراِحلَتَه  م 
ْحَمِن أَلَْيَس قَدْ  َكاَن    فَإِذَا  قَاَل َبلَى إِنََّما ن ِهَي عن ذَِلَك فِي اْلفََضاءِ   هذَا  ن ِهَي عن   فَق ْلت  َيا أََبا َعْبِدالرَّ

َك فَاَل َب  َك َوَبْيَن اْلِقْبلَِة َشْيءٌ ت َبيْ   )3("أْسَ َيْست ر 

أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام نهانا النبي  " :    قال  جابر  عن  .  )حسن( -113

 )4("يستقبلها 

 "االستجماراالستنجاء بغير الماء "آداب  •
َبْوٍل أَْو أَْن   "عن النبي       عن َسْلَمانَ    في مسلم -114 أَْو  ِلغَائٍِط  اْلِقْبلَةَ  َنْستَْقبَِل  لَقَْد نََهاَنا أَْن 

   )5("  ِبأَقَلَّ ِمْن ثاََلثَِة أَْحَجاٍر أَْو أَْن َنْستَْنِجَي بَِرِجيعٍ أَْو ِبعَْظمٍ نَْستَْنِجَي َنْستَْنِجَي ِباْليَِميِن أَْو أَْن 

بروث أو عظم وقال : إنهما   يستنجى" نهى أن  عن النبي    وعن أبي هريرة.    )حسن(  -115

 )6(اليطهران" 

البخاري -116 مسعود  وفي  بن  النبي  قال:"عن  أَْحَجاٍر  أَتَى  ِبثاََلثَِة  آِتَيه   أَْن  فَأََمَرِني  اْلغَاِئَط 
ْوثَةَ  فََوَجْدت  َحَجَرْيِن َواْلتََمْست  الثَّاِلَث فَلَْم أَِجْده  فَأََخْذت  َرْوثَةً   فَأَتَْيت ه  بَِها فَأََخذَ اْلَحَجَرْيِن َوأَْلقَى الرَّ

 )7(" َوقَاَل َهذَا ِرْكسٌ 

 
( ) كتاب الوضوء ، باب ال تستقبل القبلة بغائط أو بول إال عند  144( برقم: )41/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب قبلة أهل 394( برقم: )88/    1)  سلم  ولفظ آخر اتفق فيه مع م البناء جدار أو نحوه ( )بهذا اللفظ( ،
 ( ) كتاب الطهارة ، باب االستطابة ( )بنحوه مطوال.(264برقم: )( 154/  1ومسلم في "صحيحه" )،  المدينة وأهل الشأم (

( ) كتاب الوضوء ، باب من تبرز على لبنتين ( )بهذا اللفظ( ، 145( برقم: )41/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب االستطابة ( )بنحوه.( 266( برقم: )155/  1ومسلم في "صحيحه" )

( برقم:  179/    1( )بهذا اللفظ( . وابن خزيمة في "صحيحه" )35( برقم: )20/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )3(
نصب   " وقال في  سند ال بأس به" (297/    1)  فتح الباري شرح صحيح البخاري:قال الحافظ ابن حجر في       )بمثله( .(  60)

، قال  (154/ 1»خالصة األحكام« ): قال الحازمي:" إسناده حسن" ، وحسنه النووي قي ( 102/  2) الراية ألحاديث الهداية:
»مشكاة " . وحسنه األلباني في  ده ضعيف لضعف الحسن بن ذكوان.إسنا  "(:10/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
إسناده حسن، ورجاله :"  8برقم    (:33/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال في     40حديث رقم    (119/  1المصابيح« )

بن ذكوان ثقة  الحسن    ...  رجال "الصحيح". وقد حسنه الحازمي، والحافظ في "الفتح"، وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي
أنه صالح  فيه، واعتمد هو على  األئمة  أقوال  الذهبي في "الميزان"؛ وحكى  أورده  فيه كالم، ولذلك  البخاري، لكن  من رجال 

 "  قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء هللا تعالى؛ ما لم يظهر خطأه. "صدوق يخطئ". الحديث. وقال الحافظ في "التقريب":
( 13( برقم: )7/    1( )بهذا اللفظ( وأبو داود في "سننه" )58( برقم: )177/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(

اُر ، :" (  182/    1)  التلخيص الحبير:)بمثله (. قال ابن حجر في   َعْنهُ التِّْرِمِذي  ، َوَحسَّنَهُ هَُو َواْلبَزَّ اْلبَُخاِري  فِيَما نَقَلَهُ  َحهُ  َصحَّ
َحهُ أَْيًضا اْبُن السََّكِن ، َوتََوقَّ  َح بِالتَّْحِديِث ِفي ِرَوايَِة أَْحَمَد َوَغْيِرِه ، َوَضعَّ َوَصحَّ فَهُ اْبُن َف فِيِه النََّوِوي  ِلعَْنعَنَِة اْبِن إِْسَحاَق ، َوقَْد َصرَّ

، وصححه ابن الملقن في  . "أَنَّهُ َمْجُهوٌل ، فَغَِلطَ  َعْبِد اْلبَّرِ ، بِأَبَاَن ْبِن َصاِلحٍ ، َوَوِهَم ِفي ذَِلَك ، فَِإنَّهُ ثِقَةٌ بِاتِّفَاٍق ، َوادََّعى اْبُن َحْزمٍ 
محمد بن إسحاق صرح سناده حسن،  "إ(:11/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  . قال األرنؤوط  في  (  307/    2)  البدر المنير:

ثقات الحديث، وباقي رجاله  تدليسه، وهو صدوق حسن  فانتفت شبهة  أحمد وغيره،  هنا وعند  في بالتحديث  األلباني  قال   .  "
( داود ط غراس«  أبي  االنووي، وصححه :"  10برقم    (:36/  1»صحيح سنن  والبزار وكذ  الترمذي  إسناده حسن، وحسنه 
 "  ه الذهبي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهماالبخاري وابن السكن والحاكم ووافق

 هارة ، باب االستطابة ( )بهذا اللفظ( .( ) كتاب الط262( برقم: )154/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
وقال :"إسناده   ( ) كتاب الطهارة ، باب االستنجاء ( )بهذا اللفظ( .152( برقم: )88/  1الدارقطني في "سننه" )أخرجه    – )6(

 " إسناده حسن"(:97/ 1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )صحيح" . وقال ابن حجر في 
 ( ) كتاب الوضوء ، باب االستنجاء بالحجارة ( )بهذا اللفظ( . 156( برقم: )43/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
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فَقََرأْت    قال    أن النبي    عن ابن مسعود  في مسلمو -117 أَتَانِى َداِعى اْلِجن ِ فَذََهْبت  َمعَه    «
اَد فَقَاَل » لَ  ك ْم ك لُّ َعْظٍم  َعلَْيِهم  اْلق ْرآَن «. قَاَل فَاْنَطلََق ِبَنا فَأََراَنا آثَاَره ْم َوآثَاَر ِنيَرانِِهْم َوَسأَل وه  الزَّ

ِ َعلَْيِه َيقَع  فِى أَْيِديك ْم أَ  ِ  ذ ِكَر اْسم  َّللاَّ ْوفََر َما َيك ون  لَْحًما َوك لُّ َبعََرةٍ َعلٌَف ِلَدَواب ِك ْم «. فَقَاَل َرس ول  َّللاَّ

  «َما َطعَام  إِْخَواِنك ْم «  فَالَ تَْستَْنُجوا بِِهَما فَإِنَّه 
)1(. 

فقال كل عظم ذكر اسم للا عليه يقع في أيديكم أوفر  :"  عنه  وفي لفظ عند أحمد.    )صحيح( -118
زاد إخوانكم من    فإنهما    فال تستنجوا بهماما كان عليه لحما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم  

 )2("الجن

تستنجوا بالروث و ال بالعظام فإنه زاد   ال:"   قال رسول للا :"  وفي لفظ عنه  .    )صحيح( -119

 )3("  إخوانكم من الجن

 االستنجاء بالماء   •

ل  اْلَخاَلَء فَأَْحِمل  أََنا َوغ اَلٌم إَِداَوةً ِمْن َماٍء َوعنَزةً  النبيَكاَن  "أنس  عن  فيهما -120 َيْستَْنِجي  فَيْدخ 

 " اْلعنَزةُ َعًصا َعلَْيِه ُزج  . "   )4("ِباْلَماءِ 

َحاِئًطا َوتَِبعَه  غ اَلٌم َمعَه  ِميَضأَةٌ َدَخَل  أَنَّ رسول للا  "عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفي لفظ لمسلم  -121
فَقََضى  ِسْدَرةٍ  عنَد  فََوَضعََها  َنا  أَْصغَر  للا   ه َو  َعلَْيَنا      رسول  فََخَرَج  اْستَْنَجى  َحاَجتَه   َوقَْد 

 )5("بِاْلَماءِ 

اْْلَيةَ   رضي للا عنهم    َوجابر َوأنس  أيوب األنصاري  يأَبُ   .وعن  )صحيح لغيره( -122 َهِذِه  أَنَّ 
ِرينَ نََزلَْت   طَّه ِ وا َوَّللاَّ  ي ِحبُّ اْلم  َياَمْعَشَر اْْلَْنَصاِر    قَاَل رسول للا    فِيِه ِرَجاٌل ي ِحبُّوَن أَْن َيتََطهَّر 

ك ْم   ط ه ور  فََما  الطُّه وِر  فِي  َعلَْيك ْم  أَْثنَى  قَْد   َ َّللاَّ اَل ؟  إِنَّ  ِللصَّ أ   َنتََوضَّ اْلَجَناَبِة  قَال وا  ِمْن  َونَْغتَِسل   ةِ 

وه   َو ذَاَك فَعَلَْيك م   )6(" َوَنْستَْنِجي ِباْلَماِء قَاَل فَه 

العجالني  بن ساعدة  رعن عويم.  (لغيره  )حسن -123 ثم  النبي  اْلنصاري  قال ْلهل    أن 
إن للا قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا حتى انقضت    :"قباء

اْلية فقال لهم ما هذا الطهور فقالوا ما نعلم شيئا إال أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون  

 )7("أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا

 
( ) كتاب الصالة ، باب الجهر بالقراءة ِفي الصبح والقراءة على الجن  450( برقم: )36/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 ( )بهذا اللفظ( . 
ده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال  وقال األرنؤوط:"إسنا   4148برقم    ط الرسالة(:  214/  7)أخرجه أحمد    –  )2(

 ". مسلم، وروى له البخاري معلقا  فمن رجال -وهو ابن أبي هند  -الشيخين غير داود 
برقم    (:87/  1»السنن الكبرى للنسائي« )، والنسائي    18برقم    (:29/  1»سنن الترمذي ت شاكر« )أخرجه الترمذي      –  )3(

 .( 46)حديث رقم  (:85/ 1»إرواء الغليل« )، وفي   18حديث رقم  (:113/ 1»مشكاة المصابيح« )، صححه األلباني في  39
( ) كتاب الوضوء ، باب حمل العنزة مع الماء في االستنجاء ( 152( برقم: )42/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب االستنجاء بالماء من التبرز ( )بهذا اللفظ( .271( برقم: )156/  1، ومسلم في "صحيحه" ))بمثله.( 
 ( ) كتاب الطهارة ، باب االستنجاء بالماء من التبرز ()بهذا اللفظ( . 270( برقم: )156/  1مسلم في "صحيحه")أخرجه  – )5(
( برقم:  233/    1وابن ماجه في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(  43( برقم: )23/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )6(
رواه البيهقي بإسناد جيد، وله شواهد ولم يثبت في طهور أهل قباء "(: 164/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  (355)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عتبة "(: 233/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )  ". قال األرنؤوط فيا ذكرناه.غير م
 "       )َصِحيح لغيره(" 36برقم  (:118/ 1»مشكاة المصابيح« )"  وقال األلباني في بن أبي حكيم، ثم إن طلحة لم يدرك أبا أيوب.

( برقم: 3286/    6وأحمد في "مسنده" )   ( )بهذا اللفظ( ،83( برقم: )202  /  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )7(
وفي صحته عندي وقفة ألن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن  :"( 374/  2)  البدر المنير:قال ابن الملقن في  ( 15725)

ي ضعيف وأما ابن حبان فإنه ذكره عويم قال ابن أبي ذئب كان متهما وقال مالك ليس بثقة وقال ابن معين والنسائي والدارقطن
" ، وقال األعظمي ديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف"حط الرسالة(:   235/  24»مسند أحمد« )"، وقال األرنؤوط في  في الثقات

" . وحسنه  إسناده ضعيف وله شاهد في المستدرك وعند أحمد والطبراني كما في المجمع  "(:45/ 1»صحيح ابن خزيمة« )في  
 34برقم  (:75/ 1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )ي األلباني ف 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12757)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(281)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12282)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12281)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(23209)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(108398)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(24634)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(166061)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/ServiceBookNewChild-(740469)%20(65)%20()%20()%20(65002115)


68   | 

 68  الصفحة
 

فَإِن ِي :"قَالَْت    رضي للا عنها  عن عائشة .    )صحيح( -124 ِباْلَماِء  َيْستَِطيب وا  أَْن  أَْزَواَجك نَّ  ْرَن  م 
مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر   ، ولفظ الترمذي:"   "َكاَن َيْفعَل ه  أَْستَْحِييِهْم فَإِنَّ رسول للا  

 )1("يفعله .  - صلى للا عليه وسلم  -الغائط والبول ، فإني أستحييهم ، وكان رسول للا 

 حكم البول في إناء  •

ِ    رضي للا عنها  أَُمْيَمةَ بِْنِت ُرقَْيقَةَ   عنو.  )صحيح لغيره( -125 قََدٌح ِمْن َعْيَداٍن    قَالَْت َكاَن ِللنَّبِي 

 )2(ولفظ الحاكم وأبي داود " يبول فيه بالليل"  " َيب ول  فِيِه َوَيَضع ه  تَْحَت السَِّريرِ 

لقد  أوصى إلى علي    يقولون إن النبي  :"  وعن عائشة رضي هللا عنها قالت .    )صحيح(  -126
 )3("نخنثت نفسه وما أشعر ، فإلى من أوصى؟ فا دعا بالطست ليبول فيها 

  

 
( برقم: 70/    1والترمذي في "جامعه" )  ( ،( )بهذا اللفظ 1443( برقم: )290/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
»صحيح . قال األرنؤوط في    (  25278( برقم: )5956/    11وأحمد في "مسنده" )  )بنحوه( وقال :"حسن صحيح" ،(  19)

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد  وصححه األلباني في اإلرواء   ."  ال الشيخينإسناده صحيح، رجاله رج"(:291/  4ابن حبان« )
 .    (42(:"اإلرواء" )141/ 1ابن حبان« )

ابن و  ( ) كتاب الطهارة ، باب البول في اإلناء ( )بهذا اللفظ( ،1/    32( برقم: )32/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(
»خالصة ،حسنه النووي في  (24( برقم: )11/  1وأبو داود في "سننه" )، ( 1426( برقم: )274/  4حبان في "صحيحه" )

»صحيح ابن " ، قال في  إسناده ضعيف"(: 20/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    (157/  1م« )األحكا
". ، وما روى عنها غير ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.4/195ُحَكيمة بنت أميمة لم يوثقها غير المؤلف  "(: 274/  4حبان« )

حديث صحيح، وقال الحاكم: "صحيح اإلسناد"، :"   19برقم    (:53/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في  
وهذا إسناد حسن إن شاء هللا تعالى، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير حكيمة هذه،    " ...ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان
" ، وقال في ائي وغيره.وللحديث شاهد من حديث عائشة بسند صحيح بنحوه. أخرجه النس...  وقد ذكرها ابن حبان في "الثقات

 "صحيح لغيره" 121برقم   (:142/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
اللفظ( 1/    33( برقم: )32/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )    –  )3( البول في الطست ( )بهذا  باب    ( ) كتاب الطهارة ، 

  (54/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )حه األلباني في  . وصح  ط الرسالة(  43/  40»مسند أحمد« )وصححه األرنؤوط في  
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 حكم البول قائما   •

حذيفة  فيهما -127 النبي "قَالَ   عن  ِبَماٍء أَتَى  فَِجْئت ه   بَِماٍء  َدَعا  ث مَّ  قَاِئًما  فََباَل  قَْوٍم  س َباَطةَ 

 َ أ  " السباطة )موضع القمامة(".   )1("فَتََوضَّ

قالت :  عن عائشة.    )ضعيف( -128 النبي "رضي للا عنها  أَنَّ  ثَك ْم  َحدَّ فَاَل  َكاَن  َمْن  قَائًِما  َيب ول  

ق وه  َما َكاَن َيب ول  إاِلَّ قَاِعًدا  )2("ت َصد ِ

 )3(أن يبول الرجل قائما""نهى النبيوعن جابر .   )ضعيف( -129

النبي  وعن أبي هريرة.    )ضعيف( -130 المأبض  "    )4(قائما من جرح كان بمأبضه""بال 

 " باطن الركبة

 وجوب التنزه من البول  •

بحائط من حيطان مكة أو المدينة  رسول للا   مر":رضي للا عنهما  عباسابن  عن    فيهماو -131
يعذبان وما يعذبان في كبير ثم  :فقال رسول للا  ،  نسانين يعذبان في قبورهما  إسمع صوت  ف

ال  "    وفي لفظ لمسلم"    "وكان اْلخر يمشي بالنميمة    يستتر من بوله  البلى كان أحدهما    :قال

 )5(عن البول أو من البول"  يستنزه

 )6( " ، َوإِنَّه  لََكِبيٌر؛  : يُعَذَّبَاِن َوَما يُعَذَّبَاِن فِي َكبِيَرةٍ وفي لفظ للبخاري" -132

 )7(" إن أكثر عذاب القبر من البول " عن النبي  أَبِي هريرة وعن .  )صحيح( -133

عذاب القبر  عامة  "  رضي للا عنهما عن النبي    وعن ابن عباس.    (صحيح لغيرهحسن.  ) -134
 )8(من البول"

"إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثالث مرات :عيسى بن يزداد اليماني عن أبيهعن  .  )ضعيف( -135

")9( 

 
 

الوضوء ، باب البول قائما وقاعدا ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم ( ) كتاب  224( برقم: )54/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 سح على الخفين ( ( ) كتاب الطهارة ، باب الم273( برقم: )157/  1في "صحيحه" ) 

"  ذا الباب وأصححديث عائشة أحسن شيء في هوقال :"   ( )بهذا اللفظ(12( برقم: )60/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(
،    32حديث رقم    (:117/  1»مشكاة المصابيح« ). وضعفه األلباني في    (158/  1»خالصة األحكام« )، وحسنه النووي في  

وهو  ، وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما"(:330/ 1»فتح الباري البن حجر« )قال ابن حجر في 
 "ولم يثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم في النهي عنه شيء. إذا أمن الرشاش وهللا أعلم  دال على الجواز من غير كراهة

( ) كتاب  501( برقم: )102/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،(  309( برقم: )206/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )3(
غير وزيادته« »الجامع الص، وقال األلباني في    (160/  1»خالصة األحكام« )، ضعفه النووي في  الطهارة ، باب البول قاعدا (  

 " في ضعيف الجامع 6006)ضعيف جدا( انظر حديث رقم:  
( برقم: 101/    1( )بهذا اللفظ( . والبيهقي في "سننه الكبير" )065( برقم: )182/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
، وابن   (160/  1»خالصة األحكام« )" ، وضعفه النووي في  قطني»حماد ضعفه الدار، صححه الحاكم وقال الذهبي:"  (  494)

 «58» (:96/  1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )، واأللباني في  (330/ 1) حجر في الفتح 
( ) كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن ال يستتر من بوله ( )بهذا  216( برقم: )53/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

/   1ومسلم في "صحيحه" )،  كتاب األدب ، باب النميمة من الكبائر (  ( )  6055( برقم: )17/    8)  واللفظ اآلخر في     اللفظ( ،
 ( 292( برقم: )166

 ) بهذا اللفظ(  ( ) كتاب األدب ، باب النميمة من الكبائر ( 6055( برقم: )17/  8)أخرجه البخاري في "صحيحه"  – )6(
أحمد في "مسنده"  وصححه ووافقه الذهبي ، و ( )بهذا اللفظ(  658( برقم: )183/    1الحاكم في "مستدركه" )أخرجه      –  )7(
»بلوغ . قال ابن حجر في    ) بمثله(  ( 348( برقم: )229/    1ابن ماجه في "سننه" )) بمثله( ، و( 8446( برقم: )1748/    2)

)ص الفحل«  ت  األحكام  أدلة  من  اإلسناد"(: 80المرام  صحيح  في  وهو  األرنؤوط  قال    "( أحمد«  ط   25/  15»مسند 
      (178/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه األلباني في ين.إسناده صحيح على شرط الشيخ"الرسالة(: 

  1)  :، قال ابن حجر في التلخيص الحبير  وصححه  ( )بهذا اللفظ(586( برقم: )183/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )8(
 (: 177/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )في    " . قال األلبانيإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين  "    (  187  /

 "صحيح لغيره"   158برقم 
(  19359( برقم: )4377/    8( )بهذا اللفظ( ،وأحمد في "مسنده" )263( برقم: )216/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )9(

»مسند . قال األرنؤوط في    (124/  4وعة وأثرها السيئ في األمة« )»سلسلة األحاديث الضعيفة والموض. وضعفه  األلباني في
في الزوائد يزداد "   (:118/  1»سنن ابن ماجه« )" ، وقال عبد الباقي في    إسناده ضعيف  "ط الرسالة(:  400/  31أحمد« )

 "ويقال له ازداد ال يصح له صحبة. وزمعة ضعيف
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 باب السواك وسنن الوضوء  •

 فضل السواك  •

 )1("أكثرت عليكم في السواك"عن أنس في البخاري -136

   )2("أشق على أمتي ْلمرتهم بالسواك عند كل صالةلوال أن ":عن أبي هريرة فيهماو -137

 )3(" ْلمرتهم بالسواك مع كل وضوء"وفي لفظ.   )صحيح(  -138

سواكه وطهوره فيبعثه للا    رضي للا عنها "كنا نعد لرسول للا    عن عائشة   وفي مسلم  -139

 )4(ويصلي"   فيتسوك ويتوضأ ما شاء أن يبعثه من الليل ، 

 )5("إِذَا َدَخَل َبْيتَه  َبَدأَ ِبالِس َواكِ "النبي  َكانَ   عنها  وفي مسلم -140

ر بالوضوء عند كل صالة  مِ أ  أن النبي    "عبد هللا بن حنظلة بن أبي عامرعن  .  )حسن( -141

      )6(" طاهرا وغير طاهر , فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صالة 

    )7( "السواك ِمطَهرة للفم مرضاة للرب"رضي للا عنها وعن عائشة .  )صحيح( -142

 )8(وعنها" صالة بسواك خير من سبعين بغير سواك ".   )ضعيف( -143

 )9("خير خالل الصائم السواك   ": وعنها .   )ضعيف( -144

 
 ( ) كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( .888( برقم: ) 4/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم 887( برقم: )4/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب السواك ( )بنحوه.(  252( برقم: )151/  1صحيحه" ) في "
( ) كتاب الصوم ، باب سواك الرطب 1934( برقم: )31/    3) مجزوما به    معلقا معلقاأخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )3(

/ 1»صحيح ابن خزيمة« )،  115يرقم    (66/  1موطأ ت عبد الباقي« )، ومالك في ال(بلفظ  عند كل وضوءواليابس للصائم ( )
 3020برقم    (:289/  3»السنن الكبرى للنسائي« )،    7513برقم   ط الرسالة(:  484/  12»مسند أحمد« )،     140برقم    (:73
  »إسناده صحيح،«  شاكر(:ت أحمد    214/  7»مسند أحمد« )، قال أحمد شاكر في     63برقم  (:27»المنتقى البن الجارود« )ص ،  

»صحيح صححه األلباني  في    ط الرسالة(:»إسناده صحيح على شرط الشيخين.«  22/  16»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في  
 . 36، صحيح أبي داود 70، اإلرواء 201(:صحيح الترغيب 940/ 2الجامع الصغير وزيادته« )

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن 746( برقم: )168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 نام عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( .

 ( ) كتاب الطهارة ، باب السواك ( )بهذا اللفظ( .253( برقم: )152/  1حيحه" )أخرجه مسلم في "ص – )5(
 ،  )بنحوه( (48( برقم: )17/  1وأبو داود في "سننه" ) ، ( 138( برقم: )257/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )6(

حديث  :"   (:36/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال ألرنؤوط في :  (  22379( برقم: ) 5149/    10وأحمد في "مسنده" )
"، وحسنه عند أحمد وغيره، وباقي رجاله ثقات قد صرح بالتحديث    -وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة-حسن، محمد بن إسحاق  

 ، (:34/ 1»مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حالق« )األلباني في 
 () كتاب الوضوء ،باب الوضوء ثالثا ثالثا(  159(برقم: )43/  1)معلقا معلقا مجزوما بهأخرجه البخاري في "صحيحه"  – )7(

حديث "(:85/ 1»خالصة األحكام« )  . قال النووي في 1067برقم  (:348/ 3»صحيح ابن حبان« )، وابن حبان في صحيحه 
، وذكره[ البخاري في " صحيحه " في     حسن، رواه أبو بكر بن خزيمة في " صحيحه " والنسائي، ]وغيرهما بأسانيد حسنة  

»صحيح الترغيب "  وصححه األلباني في   سناده جيد"إ(:348/  3»صحيح ابن حبان« )  "  قال األرنؤوط في  كتاب الصيام تعليقا.
 وقال :"   66برقم    (:105/  1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )ه في  وصحح  209برقم    (:203/  1والترهيب« )

...( فى " صحيحه "  البخارى  , وعلقه  المنذرى )2/274قلت: وإسناده صحيح  قال   , به  : " وتعليقاته 1/101( مجزوما   )
وله طرق   بان فى صحيحيهما.( ورواه ابن خزيمة وابن ح1/268المجزومة صحيحة " وكذا قال النووى فى " المجموع " )

(  143( وابن حبان ) 135أخرى: أخرجه الدارمى  والبيهقى من طريقين عن القاسم بن محمد عنها , وهو عند ابن خزيمة برقم ) 
 ". قلت: وهذا سند صحيح. .
( برقم:  146  /  18( )بهذا اللفظ( . والبزار في "مسنده" ) 162( برقم: )38/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )8(
في  (  86/    109) النووي  )ضعفه  األحكام«  في    (88/  1»خالصة  األلباني  وصعفه  وزيادته« ،  الصغير  الجامع  »ضعيف 

 3519برقم  (:514)ص
( برقم: 272/    4( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )1677( برقم: )582/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )9(
،   (8420( برقم: )209/    8والطبراني في "األوسط" )،  (  2371( برقم: )191/    3والدارقطني في "سننه" )  ،  (  8416)

في   األلباني  وزيادته« )صضعفه  الصغير  الجامع  في     2908برقم    (:427»ضعيف  وكذلك  الضعيفة ،  األحاديث  »سلسلة 
/ 1»سنن ابن ماجه« )، وقال المحقق محمد فؤاد عبد الباقي في    3574برقم    (:64/  8والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

  " ناده مجالد وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي (:في الزوائد في إس536
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 )1("ما ال أحصي يتسوك وهو صائم.  رأيت النبي ":عامر بن ربيعة  عن.  )ضعيف( -145

 )2(" يجزئ من السواك اْلصابع"  عن أنس.  )ضعيف( -146

 والكحل   الطيبالترجل وباب في  •
النبي    :"قالت  رضي للا عنها  عن عائشة  فيهما -147 تنعله    كان  في  التيمن  وترجله  يعجبه 

 "تمشيط شعرهترجله:    ")3(" وطهوره وفي شأنه كله

ِ ْبِن ُمغَفَّلٍ .  )صحيح لغيره( -148 ِل إِالَّ ِغبًّا قَاَل َنَهى رسول للا   عن َعْبِد َّللاَّ عن التََّرجُّ
)4( 

يبَ   أَنَّ النبي أنس عن  في البخاري -149 دُّ الط ِ  )5("َكاَن اَل َير 

 )6("والمسك أطيب الطيب "  الخدريعن أبي سعيد  وفي مسلم -150

من عرض عليه ريحان فال يرده فإنه  :"    رسول للا  : قال عن أبي هريرة  وفي مسلم -151

 )7("خفيف المحمل طيب الريح

ة  َعْينِي  "  رسول للا   قَالَ   عن أنس.  )حسن( -152 ِعَل ق رَّ يب  َوج  ْنَيا الن َِساء  َوالط ِ ب َِب إِلَيَّ ِمْن الدُّ ح 

اَلةِ فِي   )8("الصَّ

أيوب.    )ضعيف( -153 أبي  أرطأة عن  بن  الحجاج  النبي    عن  :  أن  سنن  قال  من  أربع   "

 )9(المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح"

  

 
( برقم:  3344/    6وأحمد في "مسنده" )  ،  وقال :"حديث حسن"    (725( برقم: )96/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(
إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد هللا: وهو  "الرسالة(: ط    447/  24»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في    )بمثله( .    (15918)

برقم (:83»ضعيف سنن الترمذي« )ص" . ضعفه األلباني في  ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
   (.2009المشكاة و، 2364/  511ضعيف سنن أبي داودو( 68االرواء  -)ضعيف وفي  29

( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" 2699( برقم: )252/  7سي في "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء المقد – )2(
:"في (  110/    1)  التلخيص الحبير:" وقال ابن حجر في  ال أرى بسنده بأساقال الضياء المقدسي :"  (  177( برقم: )40/    1)

 . 69يرقم  (:108/ 1»إرواء الغليل« )إسناده نظر" ، وضعفه األلباني في 
( ) كتاب الوضوء ، باب التيمن في الوضوء والغسل ( )بهذا اللفظ( 168( برقم: )45/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب التيمن ِفي الطهور وغيره (  268( برقم: )155/  1م في "صحيحه" )،ومسل
( برقم:  124/    4وأبو داود في "سننه" )  ( )بهذا اللفظ( ،5484( برقم: )295/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
»سنن أبي وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في  (  1756( برقم: )361/    3والترمذي في "جامعه" )،    ) بمثله(    ( 4159)

»صحيح " وقال   في  صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله."(:237/  6داود ت األرنؤوط« )
حبان«) بن صالح  ":( 295/  12ابن  سهل  غير  الشيخين  رجال  ثقات  األنطاكي-رجاله  حكيم  ابن  داود -وهو  أبو  له  روى  فقد 

ورجاله  :"...  501برقم  (:19/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«)".قال األلباني في  والنسائي، وهو ثقة.
...ثم الطرق المشار إليها لكن له شاهدان يتقوى بهما.  ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه في جميع

 "صحيح لغيره"  1238برقم (: 55/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«)ذكرهما وصحح إسناديهما. وقال في 
 ()كتاب الهبة وفضلها ، باب ما ال يرد من الهدية()بهذا اللفظ(. 2582( برقم: )157/  3أخرجه البخاري في "صحيحه") – )5(
 () كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم الغدر ( )من غير ذكر هذا اللفظ.( 1738(برقم:)142/    5أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )6(
( ) كتاب اأْللفاظ من اأْلدب وغيرها ، باب استعمال المسك وأنه أطيب  2253( برقم: )48/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 الطيب وكراهة رد الريحان والطيب ( )بهذا اللفظ( .
)8(  –  ( المختارة"  في "األحاديث  المقدسي  الضياء  برقم: )366/    4أخرجه  اللفظ(1532(  )بهذا   وقال :"إسناده صحيح"   ( 

( برقم: 779/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،  وصححه ووافقه الذهبي  (2691( برقم: )160/    2لحاكم في "مستدركه" )،وا
قال  ابن حجر في    (  12487( برقم: ) 2591/    5وأحمد في "مسنده" )،    ) بمثله(    (1/    3949) »التلخيص الحبير ط . 

إسناده حسن "ط الرسالة(:   305/ 19»مسند أحمد« )" ، قال األرنؤوط في  رواه النسائي وإسناده حسن"(:254/  3العلمية« )
     3124برقم   (:599/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في من أجل سالم أبي المنذر

وأحمد في "مسنده" وقال :"حسن غريب" ،    ( )بهذا اللفظ(  1080( برقم: )376/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )9(
لكن الحجاج ضعيف، وأبو الشمال "(:85/  1»خالصة األحكام« )) بمثله( . وقال النووي في (  24065( برقم: )5609/    10)

الدراقطني في  مجهول. فلعله اعتضد النبوية: ".  قال  األحاديث    ...يرويه حجاج بن أرطأة  :"  (  123/    6)  العلل الواردة في 
 . 75برقم  (:116/ 1»إرواء الغليل« )"، وضعفه األلباني في  الوهمواالختالف فيه من حجاج بن أرطأة ألنه كثير 
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قَاَل َمْن اْكتََحَل فَْلي وِتْر َمْن فَعََل فَْقَد أَحسن َوَمْن عن النبي    عن أَبِي هريرة.    )ضعيف( -154
ِفْظ َحَرَج َوَمْن اْستَْجَمَر فَْلي وتِْر َمْن فَعََل فَقَْد أَحسن َوَمْن اَل فَاَل َحَرَج َوَمْن أََكَل فََما تََخلََّل فَْلَيلْ اَل فَاَل  

فَإِْن لَْم َيِجْد    َوَما اَلَك ِبِلَساِنِه فَْلَيْبتَِلْع َمْن فَعََل فَقَْد أَحسن َوَمْن اَل فَاَل َحَرَج َوَمْن أَتَى اْلغَاِئَط فَْلَيْستَتِرْ 
 فَقَْد أَحسن َوَمْن  إاِلَّ أَْن َيْجَمَع َكِثيًبا ِمْن َرْمٍل فَْلَيْستَْدِبْره  فَإِنَّ الشَّْيَطاَن َيْلعَب  بَِمقَاِعِد َبِني آَدَم َمْن فَعَلَ 

 )1("اَل فَاَل َحَرجَ 

قَاَل اْكتَِحل وا  أَنَّ النبي  رضي للا عنهما    ابن عباس   عن .    )صحيح دون قوله وزعم...(  -155
ْثِمِد فَإِنَّه  َيْجل و اْلَبَصَر َوي ْنِبت  الشَّْعرَ  لَْيلٍَة      َوَزَعَم أَنَّ النبي  ِباْْلِ يَْكتَِحل  ِبَها ك لَّ  لَةٌ  ْكح  َكاَنْت لَه  م 

 )2(" ثاََلثَةً فِي َهِذِه َوثاََلثَةً فِي َهِذهِ 

: التسمية مشروعة مطلقا بدليل الكتاب ، فقد بدء   في المكاتبات والخطاب   حكم التسمية •
َٰٓأَي َها    :   وكما في قوله تعالىفيه بالتسمية ،   ٞب َكِريٌم    ۡلَملَُؤاْ ٱ﴿قَالَۡت يَ   ۥإِنَّهُ   29إِنِّيَٰٓ أُۡلِقَي إِلَيَّ ِكتَ 

َوإِنَّهُ ِمن   َن  نِ ٱ  ّللَِّ ٱبِۡسِم    ۥُسلَۡيَم  ۡحَم  ِحيمِ ٱ  لرَّ ُمۡسِلِميَن    30  لرَّ َوۡأتُونِي  َعلَيَّ  تَۡعلُواْ  ﴾    31أاَلَّ 
 : ، وبدليل السنة  [31-29]النمل: 

ل  في الرسالة التي أرسلها لهرقابن عباس رضي هللا عنهما  من حديث    الصحيحين  ففي •
ث مَّ َدَعا بِِكتَاِب َرس وِل للاِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي بَعََث بِِه ِدْحيَةَ إِلَى َعِظيِم   الروم وفيه :"

ِحيمِ ب ْصَرى ، فََدفَعَه  إِلَى ِهَرْقَل ، فَقََرأَه  ،   ْحَمِن الرَّ ٍد َعْبِد   فَِإذَا فِيِه: بِْسِم هللِا الرَّ َحمَّ ، ِمْن م 
ا بَْعد  ، فَإِن ِي أَْدع وَك للاِ َوَرس وِلِه إِ  وِم : َساَلٌم َعلَى َمِن اتَّبََع اْله َدى ، أَمَّ لَى ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ

تَْيِن ، فَإِْن تََولَّْيَت فَإِنَّ َعلَْيَك إِثْ  ْساَلِم ، أَْسِلْم تَْسلَْم ، ي ْؤتَِك للا  أَْجَرَك َمرَّ  َم اْْلَِريِسي ِينَ بِِدَعايَِة اْْلِ

")3( 

  

 
 ط الرسالة(:   432/  14»مسند أحمد« )، وأحمد في    ( )بهذا اللفظ(35( برقم: ) 13/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

ط   432/  14أحمد« )»مسند  . قال األرنؤوط في     (147/  1»خالصة األحكام« ))بمثله(  . حسنه النووي في    8838برقم  

»ضعيف أبي قال األلباني في . " ولجهالة أبي سعد الخير -وهو الحميري ثم الحبراني-سناده ضعيف لضعف حصين "إالرسالة(: 
 "    إسناده ضعيف، وضعفه البيهقي وابن حجر "(:22/ 1األم« ) -داود 

برقم    (:401/  4»مسند أبي داود الطيالسي« )،  1757برقم    (: 234/  4»سنن الترمذي ت شاكر« )اخرجه الترمذي    –  )2(
" تحال باالثمد فصحيحةالكضعيف إال فقرة ا:"  (: 229»ضعيف سنن الترمذي« )ص، حسنه الترمذي ، وقال األلباني في  2803

 صحيح دون قوله: " وزعم.." :"  23برقم  (:199»ضعيف سنن الترمذي« )صوقال في 
( ) بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ( )بهذا اللفظ(  7( برقم: )8/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب كتاب النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى هرقل 1773( برقم: )163/    5مسلم في "صحيحه" )و    ،

 ( بمثلهيدعوه إلى اإلسالم ( )
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 حكم التسمية عند الوضوء    •
: حدثتني    قالبن أبي سفيان بن حويطب    رباح بن عبد الرحمن  عن.    (حسن بمجموع طرقه) -156

: ال صالة لمن ال    يقول  جدتي أنها سمعت أباها يقول : سمعت رسول للا صلى للا عليه وسلم
، وال يؤمن باهلل من ال يؤمن بي ، وال يؤمن بي    وال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا وضوء له ،  

ال وضوء لمن لم يذكر   ": قالعن أبي هريرة" وقد روي هذا الحديث من ال يحب اْلنصار

   )1("اسم للا عليه 

كل  فهو أجذم " ، وفي لفظ " للاببسم كل أمرذي بال ال يبدأ فيه وفي لفظ عنه " .  )ضعيف( -157

 )2("أو قال: أقطع -أبتر فهو ،   يفتح بذكر للا كالم، أو أمر ذي بال ال  

  إذا توضأت فقل بسم للا فإن حفظتك ال :"قال له    النبي  أبي هريرة أن  وعن .    )ضعيف( -158

 )3( " تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء

، ومنهم من لم يوجب    واألصل المتقدم عليها  لتلك األحاديثمنهم من أوجب التسمية مطلقا   •
 .مطلقا ألنها لم تثبت عنده ومنهم من أوجبها في حال الذكر

 في حال النسيان  وجوب التسميةأدلة عدم  •

ا نََزلَْت َعلَى َرس وِل للِا  قال    عن أبي هريرة  في مسلم -159 : } ّلِِلِ َما فِي السََّماَواِت َوَما    لَمَّ
ب  َمْن َيَشاء  فِي اْلَْرِض َوإِْن ت ْبد وا َما فِي أَْنف ِسك ْم أَْو ت ْخف وه  ي َحاِسْبك ْم ِبِه للا  فََيْغِفر  ِلَمْن َيَشاء  َوي عَذ ِ 

،   ، فَأَتَْوا َرس وَل للِا  ِب َرس وِل للِا َوللا  َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر { قَاَل : فَاْشتَدَّ ذَِلَك َعلَى أَْصَحا
اَلةَ َوالص ِ  َكِب ، فَقَال وا : أَْي َرس وَل للِا ، ك ل ِْفَنا ِمَن اْْلَْعَماِل َما ن ِطيق  : الصَّ َياَم ث مَّ بََرك وا َعلَى الرُّ

 
 4( )بهذا اللفظ( ،والحاكم في "مستدركه" )1104( برقم: ) 303/  3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  – )1(
»بلوغ . قال ابن حجر في    (  25( برقم: )76/    1والترمذي في "جامعه" )،    وصححه ووافقه الذهبي  (6991( برقم: )60  /

»مسند .".  قال األرنؤوط في  أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، بإسناد ضعيف"(:63المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
»صحيح وقال في    .-واسمه ثُمامة بن وائل بن ُحصين  -إسناده ضعيف لضعف أبي ثِفال المري"ط لرسالة(:   211/  27أحمد« )

أبي داود ط غراس« ) ق  90برقم    (:168/  1سنن  ابن :"  العسقالني، وحسنه  والحافظ  المنذري،  لت: حديث صحيح، وقواه 
»سلسلة األحاديث الضعيفة وقال في   شيبة: إنه ثبت(.  ن أبيالصالح، وقال الحافظ ابن كثير: إنه حديث حسن أو صحيح، وقال اب

 (:وهو حديث قوي بمجموع طرقه، ولذلك قواه جمع من الحفاظ منهم: المنذري 826/  13والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
ح أبي داود" رقم ( ، وصحي81/ 1/122الغليل" ) ء  والعسقالني، وحسنه ابن الصالح وابن كثير والعراقي، كما بينته في "إروا

 ( وغيرهما. 90)
( برقم: 409/  4وأبو داود في "سننه" ) ،،  بلفظ )فهو أقطع( (( 1( برقم: )173/  1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )2(
/   7)  البدر المنير:  .قال ابن الملقن في   (بنحوه ( )8833( برقم: )1828/    2أحمد في "مسنده" )و  ( )بهذا اللفظ( ،4840)

رجال هذا الحديث رجال الصحيحين جميعا سوى قرة فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج :"... قال ابن الصالح في  (  528
وأن أبا عوانة      أعله بتضعيف قرة أو بالوقف، وقد علمت أن الصواب حسنه    ولعله  " ثم قال  ...ديث بالحسن له ثم حكم على الح 
م هذا الحديث ورد بألفاظ ذكر الرافعي منها ما سلف ثم قال ويروى: »كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد  ه ... ثوابن حبان صححا

والنسائي: »كل كالم ال يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم« ولفظ ابن ماجه: كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه هللا فهو أجذم« ولفظ أبي داود  
أبتر« وفي لفظ: »كل أمر ذي بال ال يبدأ فهو  بالحمد فهو أقطع« وهو لفظ ابن حبان، وفي لفظ: »كل كالم ال يبدأ فيه بذكر هللا  

ب فيه  يبدأ  أجذم« وفي لفظ: »ال  بالحمد هلل فهو  القادر فيه  الحافظ عبد  األلفاظ  أقطع« روى هذه  الرحيم فهو  الرحمن  بسم هللا 
بو داود والنسائي وابن ماجه,واختلف "]أخرجه[أ(:   315/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )". وقال في    الرهاوي »في أربعينه« .

»إسناده   ت أحمد شاكر(:  395/  8مد« )»مسند أح". قال أحمد شاكر في  فرجح النسائي والدارقطني اإلرسال  في وصله وإرساله,
سناده ضعيف إ(: "209/  7قال األرنؤوط في »سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).     «...صحيح، رواه السيوطي بألفاظ متعددة:  

.     2رقم    (:30/  1»إرواء الغليل« ).   وضعفه األلباني في  والضطراب متنه"  -وهو ابن عبد الرحمن بن َحْيويل-لضعف قرة  
»الصحيح فيه مرسل , وهو الذى جزم به الدارقطنى كمانقله السبكى وهو الصواب ألن هؤالء الذين أرسلوه أكثر :"...  وقال  

وإنما   وأوثق من قرة وهو ابن عبد الرحمن المعافرى المصرى. بل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه ولذلك لم يحتج به مسلم
زيادة على ماتقدم اضطرابه فى متن الحديث فهو تارة يقول: أقطع , وتارة   ومما يدلك على ضعفه ـ  ...أخرج له فى الشواهد.«

ولقد أضاع السبكى جهدا كبيرا فى محاولته التوفيق بين   يقول: أبتر , وتارة: أجذم , وتارة: يذكر الحمد وتارة يقول: بذكر هللا.
وجملة القول: أن    ...حق حديثه مثل هذا الجهد!  يست  هذه الروايات , وإزالة اإلضطراب عنها , فإن الرجل ضعيف كما رأيت فال

والصحيح    هذا الحديث ضعيف ; إلضطراب الرواة فيه على الزهرى , وكل من رواه عنه موصوال ضعيف , أو السند إليه ضعيف.
 عنه مرسال كما تقدم عن الدارقطنى وغيره , وهللا أعلم.

 1)  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  قال الهيثمي في196برقم    (:131  /1»المعجم الصغير للطبراني« )أخرجه الطبراني في    –  )3(
فرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم "ت (:252/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . قال ابن حجر في  إسناده حسن"(  220  /

 " وهو منكر"...(:98/ 1»لسان الميزان« )وقال في  . بن محمد عنه
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َدقَةَ ، َوقَْد أ ْنِزلَْت َعلَْيَك َهِذِه اْْلَية  وَ  أَتُِريُدوَن أَْن  :    اَل ن ِطيق َها ، قَاَل َرس ول  للِا  َواْلِجَهاَد َوالصَّ
: } َسِمْعَنا َوأََطْعَنا غ ْفَراَنَك   تَقُولُوا َكَما قَاَل أَْهُل اْلِكتَابَْيِن ِمْن قَْبِلُكْم : َسِمْعنَا َوَعَصْينَا ، بَْل قُولُوا

ا اْقتََرأََها اْلقَْوُم  ْعَنا غ ْفَراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصير  {  َربََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصير  { قَال وا : } َسِمْعَنا َوأَطَ  فَلَمَّ
ْؤِمن وَن ك لٌّ    ذَلَّْت بَِها أَْلِسنَتُُهمْ  س ول  بَِما أ ْنـِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلم  ، فَأَْنَزَل للا  فِي إِثِْرَها } آَمَن الرَّ

س ِلِه َوقَال وا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا غ ْفَراَنَك َربََّنا  آَمَن ِباهللِ َوَمالِئَكِتِه وَ  ق  َبْيَن أََحٍد ِمْن ر  س ِلِه ال ن فَر ِ ك ت ِبِه َور 
ا فَعَل وا ذَِلَك َنَسَخَها للا  تَعَالَى ، فَأَْنَزَل للا  َعزَّ َوَجلَّ : } ال ي َكل ِف   للا  َنْفًسا    َوإِلَْيَك اْلَمِصير  { ، فَلَمَّ

ْسعََها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسَبْت َربََّنا ال ت َؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا { قَاَل  إِ  : َنعَْم }  ال و 
ْلَنا َما ال  َربََّنا َوال تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَه  َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا { قَاَل : نَعَْم } َربََّنا َوال  ت َحم ِ

ْرَنا َعلَى اْلقَوْ  ِم اْلَكافِِريَن َطاقَةَ لََنا ِبِه { قَاَل : َنعَْم } َواْعف  َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوالَنا فَاْنص 

 )1("{ قَاَل : َنعَْم . 

  يكلف للا نفسا إال   الفأنزل للا تعالى    رضي للا عنهما"  ابن عباسعن    في لفظ لمسلمو -160
 )قال قد فعلت(  أخطأنا  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو   ما اكتسبت  ما كسبت وعليها  لها  وسعها

من قبلنا ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على الذينفعلت(  )قال قد    واغفرلنا وارحمنا

 )2(")قال قد فعلت (أنت موالنا

قال:) إن للا تجاوز عن    أن رسول للا    للا عنهما  ي رض  عن ابن عباسو .    )صحيح(  -161

  )3(أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (

  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان قوله تَعَالَى وإن تبدوا ما ِفي أنفسكم أو  125( برقم: )80/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 تخفوه ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان قوله تَعَالَى وإن تبدوا ما ِفي أنفسكم أو  126( برقم: )81/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 تخفوه ( )بهذا اللفظ( . 
( )بهذا اللفظ( ،والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  7219( برقم: ) 202/  16ان في "صحيحه" )أخرجه ابن حب – )3(
( برقم:  200/    3وابن ماجه في "سننه" )،  (  2817( برقم: )198/    2والحاكم في "مستدركه" )  ،(  169( برقم: )182/    11)
 (: 409»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . قال ابن حجر في   (2045)

»حديث    (:201/ 3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )". وقال األرنؤوط في  »رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: ال يثبت«
لم يسمعه من ابن عباس، والواسطة بينهما ُعبيد بن عمير، أخل   -وهو ابن أبي رباح-منقطع، فإن عطاء  صحيح، وهذا إسناد  

"  بذكرها الوليد بن مسلم فإن له أوهاًما، وذكرها بشر بن بكر التنيسي وهو من ثقات أصحاب األوزاعي. وعبيد بن عمير ثقة.« 
ى شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكر، إسناده صحيح عل "(:202/  16»صحيح ابن حبان« )،وقال في  

وقال : ...   («82(:»123/  1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في  فمن رجال البخاري.
مرفوعا بلفظ " ( من طريق الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعى عن عطاء عن ابن عباس 1/630والمعروف ما أخرجه ابن ماجه )

إن هللا وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فظاهر إسناده الصحة ألن رجاله كلهم ثقات وقد اغتر بظاهره 
( : " سنده صحيح" وخفيت عليه علته وهى االنقطاع بين عطاء وابن 1/25صاحب " التاج الجامع لألصول الخمسة " فقال )

بوصيرى فى " الزوائد " فقال: )إسناده صحيح إن سلم من االنقطاع , والظاهر أنه منقطع بدليل وقد أشار إلى ذلك ال   عباس.
[ فى الطريق الثانى , وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس " يعنى تدليس 1زيادة عبيد بن نمير ]

من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قاال:   ...شرح معانى اآلثار  والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوى فى "    ..التسوية "( .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "   حدثنا األوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به.

ك صححه من قبل ابن وكذل  ووافقه الذهبى , واحتج به ابن حزم وصححه المعلق عليه المحقق العالمة أحمد شاكر رحمه هللا.
وقال النووى فى " األربعين " وغيره: إنه حديث حسن: وأقره الحافظ فى "   ( من هذا الطريق.1498حبان فرواه فى صحيحه )

وهو صحيح كما قالوا , فإن رجاله كلهم ثقات , وليس فيهم مدلس , ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم باالنقطاع أيضا!   التلخيص "
( : " وقال أبى: لم يسمع األوزاعى هذا الحديث من عطاء ,إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم 1/431علل " )فقال ابنه فى " ال

قلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم   أنه عبد هللا بن عامر أو إسماعيل بن مسلم , واليصح هذا الحديث وال يثبت إسناده ".
ولذلك فنحن   يما إذا كان إماما جليال كاألوزاعى , بمجرد دعوى عدم السماع.رحمه هللا , فإنه ال يجوز تضعيف حديث الثقة ال س

على األصل , وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه , سيما وقد روى من طرق ثالث أخرى عن ابن عباس , وروى من 
و جميعها من ضعف فبعضها وهى وإن كانت ال تخل  حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبى بكرة وأم الدرداء والحسن مرسال.

 .  "يقوى بعضا
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 حكم التيامن  •

   )1(  "فَاْبَدء وا بَِما َبَدأَ َّللاَّ  ِبهِ  "قال: عن النبي   عن جابر.  )صحيح( -162

 )2(بلفظ الخبر  وهو في مسلم -163

النبي    :"قالت  رضي للا عنها  عن عائشة  فيهما -164 وترجله    كان  تنعله  في  التيمن  يعجبه 

 "تمشيط شعره ترجله:"   )3(" وطهوره وفي شأنه كله

  

 
/ 8»شرح النووي على مسلم« ). قال النووي في    بهذا اللفظ  2962برقم    (:236/  5»سنن النسائي« )أخرجه النسائي    –  )1(

بدأ هللا به هكذا صحيح أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ابدءوا بما  بإسناد  الحديث  هذا  في  النسائي  رواية  في  ثبت  وقد  »  (:177
 وعلق عليه األلباني في سنن النسائي  )تحقيق أبو غدة(   فقال "صحيح"     بصيغة الجمع «

 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم (1218( برقم: )38/  4)أخرجه مسلم في صحيحه    – )2(
( ) كتاب الوضوء ، باب التيمن في الوضوء والغسل ( )بهذا اللفظ( 168( برقم: )45/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب التيمن ِفي الطهور وغيره (  268( برقم: )155/  1،ومسلم في "صحيحه" )
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 سنن الفطرةفي باب  •
الختان خمس أوخمس من الفطرة    الفطرة":أنه قال    عن النبي  أبي هريرة  عن  فيهما -165

    )1("الشاربونتف اإلبط وقص  واالستحداد وتقليم األظفار

لََنا  قال"  عن أنس  في مسلم -166 ق َِت  اْْلَْظفَارِ   و  َوتَْقِليِم  الشَّاِرِب  َوَحْلِق    فِي قَص ِ  بِِط  اْْلِ َوَنْتِف 

َك أَْكثََرِمنْ   )2("أَْربَِعيَن لَْيلَةً  اْلعَاَنِة أَْن اَلَنْتر 

مسلم -167 عائشة  وفي  عنها  عن  قَالَ   رضي للا  للا   قَالَْت  اْلِفْطَرةِ "  رسول  ِمْن  قَصُّ   َعْشٌر 
َواك    َوإِْعفَاُء اللِّْحيَةِ الشَّاِرِب   اْلَماءِ   َوالس ِ ِبِط    َوقَصُّ اْْلَْظفَارِ   َواْسِتْنَشاق   اْلبََراِجِم َوَنْتف  اْْلِ َوَغْسل  

ْصعٌَب َوَنِسيت  اْلعَا   "أَْن تَك وَن اْلَمْضَمَضةَ   ِشَرةَ إاِلَّ َوَحْلق  اْلعَاَنِة َواْنِتقَاص  اْلَماِء قَاَل َزَكِريَّاء  قَاَل م 

)3(  
البراجم بفتح الموحدة والجيم عقد األصابع ومفصلها ونبه بها على ما عداها مما يجتمع فيه   •

 "ذكر الترمذي تفسيره بأنه االستنجاء بالماء "  انتقاص الماء: ، الوسخ كأذن وأنف 
 سنة في حق النساء لرجال واجب على االختان  •

    )4(رضي للا عنه حديث سنن الفطرة المتقدم ومنها الختان." عن أبي هربرة فيهما -168

ِباْلقَد وِم  "  عن أبي هريرة  فيهما -169 " وفي  اْختَتََن إِْبَراِهيم  َعلَْيِه السَّاَلم  َوه َو اْبن  ثََماِنيَن َسَنةً 
َخفَّفَةً . لفظ للبخاري "  )5("ِباْلقَد وِم م 

  رسول للا  ن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبضع  وفي البخاري -170
  6("؟ قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا ال يختنون الرجل حتى يدرك( 

لرجل أسلم " ألق عنك شعر الكفر  عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده قوله  .    )ضعيف( -171

 )7(واختتن "

ِ  :"  رضي هللا عنهاعائشة  عن    وفي مسلم -172 اْْلَْرَبعِ  "قَاَل َرس ول  َّللاَّ َبْيَن ش عَبَِها  َجلََس  إِذَا 
 )8("فَقَْد َوَجَب اْلغ ْسل   َوَمسَّ اْلِختَاُن اْلِختَانَ 

  

 
( ) كتاب اللباس ، باب قص الشارب ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في  5889( برقم: )160/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ( )بمثله.(  257( برقم: ) 152/  1"صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ( )بهذا اللفظ( . 261( برقم: )153/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ( )بهذا اللفظ( . 258( برقم: )153/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب اللباس ، باب قص الشارب ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في  5889( برقم: )160/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ( )بمثله.(  257( برقم: ) 152/  1"صحيحه" ) 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى واتخذ هللا إبراهيم  3356( برقم: )140/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الفضائل ، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى 2370( برقم: )97/    7خليال ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 هللا عليه وسلم ( )بمثله.(

 ()كتاب االستئذان ، باب الختان بعد الكبر ونتف اإلبط()بهذا اللفظ( . 6299(برقم:)66/  8في"صحيحه")أخرجه البخاري – )6(
( برقم:  172/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )356( برقم: )139/    1د في "سننه" )أخرجه أبو داو  –  )7(
(827  )  ،  ( "مسنده"  في  )3265/    6وأحمد  برقم:  في   (  15671(  حجر  ابن  ).قال  العلمية«  ط  الحبير  / 4»التلخيص 

الغليل« )"وحسنه األلباني في  وفيه انقطاع، وعثيم وأبوه مجهوالن" (:223 .قال األرنؤوط في    79برقم    (:120/  1»إرواء 
: إسناده غاية في الضعف 5/43وقال ابن القطان في "الوهم واإليهام"  ...  إسناده ضعيف"الرسالة(:ط    163/  24»مسند أحمد« )

 "    مع االنقطاع الذي في قول ابن جريج أُْخبِْرتُ 
( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 349( برقم: )186/    1أخرجه مسلم في "صحيحه"  )  –  )8(

 الختانين ( )بهذا اللفظ( . 
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َمةٌ    :"قَالَ عن أَِبي اْلَمِليحِ ْبِن أسامة عن أَِبيِه أَنَّ النَّبِيَّ    .  )ضعيف( -173 َجاِل َمْكر  اْلِختَان  س نَّةٌ ِللر ِ

 )1(" ِللن َِساءِ 

أم عطية رضي للا عنها"  )حسن بمجموع طرقه(  -174 النبي . عن   عنها  قال ْلم عطية  أن 

 )2("اْخِفِضي َواَل تَْنَهِكي  "وكانت خافضة : 

»    أَنَّ اْمَرأَةً َكاَنْت تَْخِتن  ِباْلَمِديَنِة فَقَاَل لََها النَّبِىُّ  عنها بلفظ"  وأخرجه أبو داود.    )ضعيف( -175

الَ ت ْنِهِكى فَإِنَّ ذَِلَك أَْحَظى ِلْلَمْرأَةِ َوأََحبُّ إِلَى اْلبَْعِل «.
)3( 

عمر.    )ضعيف( -176 ابن  عنهما  وعن  للا  غمسا مرفوعا"   رضي  اختضبن  اْلنصار  نساء  يا 

 )4("وكفران النعمواختفضن وال تنهكن وإياكن 

 إعفاء اللحية وقص الشارب   •
 »واتفقوا أن حلق جميع اللحية ُمثلةٌ ال تجوز،«  252ص قال ابن حزم في مراتب اإلجماع  •

خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا  " :  قوله  رضي للا عنهما    عن بن عمر  في البخاري -177
  )5("الشوارب

   )6("نهكوا الشوارب وأعفوا اللحىأ"  عنه وفي لفظ للبخاري -178

 )7(" أحفوا الشارب وأعفوا اللحى" وفي لفظ لمسلم عنه -179

مسلم -180 أبي    وفي  النبي    هريرةعن  خالفوا  " قال:  عن  اللحى  ,أرخوا  الشوارب  جزوا 
   )8("المجوس

  

 
/    8نه الكبير" ))بهذا اللفظ( ،البيهقي في "سن 20719برقم    ط الرسالة(:  319/  34»مسند أحمد« )اإلمام أحمد    أخرجه  –  )1(

»التلخيص الحبير ط . قال ابن حجر في    (  11590( برقم: )233/    11( ، والطبراني في "الكبير" )17644( برقم: ) 324
فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة  "(:153/  4قرطبة« ) فيه،  األلباني فيالحجاج مدلس وقد اضطرب  . وضعفه  »سلسلة  " 

/ 34»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في     1935برقم    (:407/  4األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
 ".مدلس وقد عنعن، وقد اضطرب فيه -وهو ابن أرطاة -إسناده ضعيف. حجاج"ط الرسالة(: 319

( برقم:  324/  8( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )6293( برقم: )525/  3أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )2(
 (745/  8»البدر المنير « ). ضعفه ابن الملقن في    ( )بمثله.(8137( برقم: )299/    8والطبراني في "الكبير" )  ،  (  17640)

" . قال األلباني في رواه الطبراني في األوسط، وإسناده حسن"(: 172/  5»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في  
لكن مجيء الحديث من طرق متعددة   :"...  722برقم  (:347/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

 للحديث قوة يرتقي بها إلى درجة الحسن، السيما وقد حسن الطريق األولى الهيثمي ومخارج متباينة ال يبعد أن يعطي ذلك
 ".   والشواهد صحيح.قلت: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ...ووجدت له شاهدا آخر  ... ثم وجدت للكوفي متابعا...  كما سبق

قي في "سننه الكبير" والبيهوقال ليس بالقوي ،    ( )بهذا اللفظ( .5271( برقم: ) 540/    4أخرجه أبو داود في "سننه")  –  )3(
ن حديث أنس ومن قلت وله شاهدان م  ...(:340/  10»فتح الباري البن حجر«)قال ابن حجر في    (17639( برقم: ) 324/    8)

»سنن أبي داود ت " .  قال األرنؤوط فيحديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي
د بن حسان مجهول. وقال الذهبي في "الميزان" ال يُدرى "إ(:541/  7األرنؤوط« ) سناده ضعيف كما قال المصنف، وقال: محمَّ

لحديث باالضطراب، وله طرق وشواهد ال تصح، وليس ألي منها إسناد اقريب": مجهول، وقد أِعلَّ هذا  من هو، وقال في "الت
 722برقم  (:344/ 2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«)".وحسنه األلباني بطرقه وشواهده في قائم.

»التلخيص الحبير ط  . قال ابن حجر في    6178برقم    (:318/  12»مسند البزار = البحر الزخار« )أخرجه البزار في     –  )4(
، وهو ضعيف، وفي إسناد ابن عدي: خالد بنمرو القرشي، وهو أضعف من 7وفي إسناده مندل بن علي"  (:225/  4العلمية« )

كذا قال ( وقال:" مندل ضعيف ". و175خرجه البزار )"   (:348/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة« )" . وقال األلباني في  مندل
وبقية رجاله ثقات ".قلت: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد     ( وزاد:"  172  -  171/    5الهيثمي في " المجمع " )

علم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خالفا لما يظنه من ال علم عنده،فإليك بعض اآلثار في " ثم قال :"إصحيح. وهللا أعلم
 .بعدها فما 348" ثم ساقها ص ذلك

 ( ) كتاب اللباس ، باب تقليم األظفار ( )بهذا اللفظ( . 5892( برقم: )160/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 ( ) كتاب اللباس ، باب إعفاء اللحى ( )بهذا اللفظ( . 5893( برقم: )160/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ( )بهذا اللفظ( . 259( برقم: )153/  1مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )7(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ( )بهذا اللفظ( . 260( برقم: )153/  1لم في "صحيحه" )أخرجه مس – )8(
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انهكوا الشوارب فكل هذه األلفاظ تدل على    ...أحفوا الشوارب    "(347/    10فتح الباري )قال في   •

ألن الجز وهو بالجيم والزاي الثقيلة قص الشعر والصوف إلى أن  ؛    أن المطلوب المبالغة في اإلزالة
قال أبو عبيد   "حتى أحفوه بالمسألة  :"ومنه  ،    االستقصاء  :واالحفاء بالمهملة والفاء.  يبلغ الجلد  
 " معناه ألزقوا الجز بالبشرة :"الهروي

قَدَّم  َرأِْسِه َوِلْحَيِتِه َوَكاَن      رسول للا   َيق ول  َكانَ   جابر ْبَن سمرةعن    وفي مسلم -181 قَْد َشِمَط م 
 )1("  َكثِيَر َشْعِر اللِّْحيَةِ إِذَا ادََّهَن لَْم َيتََبيَّْن َوإِذَا َشِعَث َرأْس ه  تََبيََّن َوَكاَن 

  )2("كث اللحيةأنه كان"في صفة الرسول  عن عليو.  )حسن( -182

 )3(مثله"  وعند النسائي عن البراء   -183

فَقَاَل َكاَن َعِظيَم اْلَهاَمِة    أَنَّه  َوَصَف النَّبِيَّ  ْبِن أَبِي َطاِلٍب    َعْن َعِلّيِ وفي لفظ  .    )حسن( -184
ْمَرةٍ   ْشَرًبا ِبح  َبِة َكِثيَر    َعِظيَم اللِّْحيَةِ أَْبيََض م  َضْخَم اْلَكَراِديِس َشْثَن اْلَكفَّْيِن َواْلقََدَمْيِن َطِويَل اْلَمْسر 
أِْس َراِجلَه   لَْم أََرِمْثلَه  اَلقَْبلَه     فِي َصَبٍب اَل َطِويٌل َواَلقَِصيرٌ   َيْنَحِدر    َيتََكفَّأ  فِي ِمْشَيِتِه َكأَنََّما    َشعَِرالرَّ

 )" )4 َواَلبَْعَده  

َكاَن أَْبيََض  ؟ قَاَل: نَعَْم ،  قَاَل: ق ْلت  لَه : أََرأَْيَت َرس وَل للِا      َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ   وفي مسلم   -185
اجِ : َماَت أَبُو الط فَْيِل َسنَةَ ِمائٍَة ، َوَكاَن آِخَر َمْن َماَت     )5("   َمِليَح اْلَوْجِه . قَاَل ُمْسِلُم ْبُن اْلَحجَّ
 . َرُسوِل هللِا  ِمْن أَْصَحاِب 

السوائي  فيهماو  -186 أبي جحيفة  إسحاق عن وهب  أبي  النبي    عن  رأيت  ورأيت    قال 
السفلى   بيضاء  رأيت رسول للا    "   ولفظ مسلم".   العنفقةبياضا من تحت شفته  منه    - هذه 
أصابعه   بعض  النبل   على عنفقتهووضع زهير  أبري  فقال:  يومئذ؟  أنت  من  مثل  له:  قيل   ،

 )6("وأريشها . 
َوقَْد ذََكَر اْلعُلََماُء فِي الِلّْحيَِة َعْشَر ِخَصاٍل  "(:149  / 3»شرح النووي على مسلم« )قال النووي في   •

ِخَضابَُها    :الثَّانِيَةُ   .ِخَضابَُها بِالسََّواِد إال ِلغََرِض اْلِجَهادِ :َمْكُروَهٍة بَْعُضَها أََشد  قُْبًحا ِمْن بَْعٍض إِْحَداَها  
اِلِحيَن ال التباع السنة ْفَرِة تَْشبِيَها بِالصَّ تبييضها بِاْلِكْبِريِت أَْو َغْيِرِه اْستِْعَجااًل ِللشَّْيُخوَخِة   :الثةالث  .  بِالص 

يَاَسِة َوالتَّْعِظيِم َوإِيَهاِم أَنَّهُ ِمَن اْلَمَشايِخِ  ابِعَةُ   .أِلَْجِل الِرّ َل ُطلُوِعَها إِيثَاًرا ِلْلُمُروَدِة   :الرَّ نَتْفَُها أَْو َحْلقَُها أَوَّ
الص وَرةِ  الشَّْيبِ   :اِمَسةُ اْلخَ   .َوُحْسِن  ِليَْستَْحِسنَهُ    :السَّاِدَسةُ   .نَتُْف  تََصن عًا  َطاقٍَة  فَْوَق  َطاقَةً  تَْصِفيفَُها 
ْدَغْيِن أَْو أَْخذُ   :السَّابِعَةُ  .النَِّساُء َوَغْيُرُهنَّ  يَاَدِة فِي َشْعِر اْلعَذَاِر ِمَن الص  يَاَدةُ فِيَها َوالنَّْقُص ِمْنَها بِالِزّ الِزّ

أِْس َونَتُْف َجانِبَيِ بَعْ    تَْسِريُحَها تََصن عًا أِلَْجِل النَّاِس  :الثَّاِمنَةُ  .اْلعَْنفَقَِة َوَغْيُر ذَِلكَ ِض اْلِعذَاِر فِي َحْلِق الرَّ
بِنَْفِسِه.  اْلُمبَااَلِة  َوقِلَِّة  َهاَدِة  ِللزَّ إْظَهاًرا  ُمْنتَِفَشةً  َشِعثَةً  َعْقُدَها  َهِذِه     َوتَْرُكَها  َعَشَر:  َواْلَحاِديَةَ  َعْشٌر 

 " َوَضْفُرَها. َوالثَّانِيَةَ َعَشَر: َحْلقَُها إالَّ إذَا نَبََت ِلْلَمْرأَِة ِلَحيٍَّة فَيُْستََحب  لََها َحْلقَُها.

  

 
 ( )بهذا اللفظ( .  ( ) كتاب الفضائل ، باب شيبه 2344( برقم: )86/  7ه" )أخرجه مسلم في "صحيح – )1(
وقال :"إسناده حسن" ، وأحمد ( )بهذا اللفظ(  731( برقم: ) 350/    2"األحاديث المختارة" ) الضياء المقدسي في  أخرجه      –  )2(

»إسناده   ت أحمد شاكر(:  512/  1»مسند أحمد« )، قال أحمد شاكر في      684برقم    الة(:ط الرس  100/  2»مسند أحمد« )في  
سناده حسن من أجل عبد هللا بن محمد بن عقيل، فإن "إط الرسالة(:  101/  2»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في      صحيح.«

 "  حديثه من قبيل الحسن
   ()كتاب الزينة ، باب اتخاذ الجمة()بهذا اللفظ(1/  5247(برقم:)1005/ 1أخرجه النسائي في"المجتبى")  – )3(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ) بهذا اللفظ(،  (  6311( برقم: )216/    14أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
حديث صحيح، إسناده حسن لغيره، رجاله "(:217/  14»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  (  751( برقم: )368/    2)،  

»صحيح الجامع الصغير  . وقد حسنه األلباني في   " لقاضي، وهو سيء الحفظ، لكنه قد توبع.ثقات رجال الشيخين غير شريك ا
 .  2052،وفي السلسلة الصحيحة برقم  4820برقم  (:873/ 2وزيادته« )

َم أبيض مليح  ( ) كتاب الفضائل ، باب كان النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ 2340( برقم: )84/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )5(
 الوجه ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا  3545( برقم: )187/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 )بنحوه(  ( ) كتاب الفضائل ، باب شيبه صلى هللا عليه وسلم (2342( برقم: )85/  7مسلم في "صحيحه" )، و اللفظ(
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 ( 1) "ن لم يأخذ من شاربه فليس منا" م رسول للا   قال:   عن زيد بن أرقم.  )صحيح( -187

  )2("قصوا الشواربقال :"  عن النبي وعن أبي هريرة.  )حسن( -188

 )3("وخالفوا أهل الكتاب قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم "ن أبي أمامةوع.  )صحيح( -189

خالفوا عن النبي صلى للا عليه وسلم قال:  "رضي للا عنهما  عن ابن عمر  وفي البخاري -190
إذا حج أو اعتمر  رضي للا عنهما   المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ، وكان ابن عمر

 )4("قبض على لحيته ، فما فضل أخذه . 

 . )5("كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضهاأن النبي "وعن أبي هريرة.   (ضعيف) -191

  

 
ابن حبان في  و( ) كتاب الطهارة ، قص الشارب ( )بهذا اللفظ( ،14م: )( برق 79/    1أخرجه النسائي في "الكبرى" )   –  )1(

وأحمد في "مسنده"   ،(  2761( برقم: )471/    4والترمذي في "جامعه" )بنحوه ،  (  5477( برقم: )290/    12"صحيحه" )
إسناده "ط الرسالة(:  7/  32»مسند أحمد« ). قال الترمذي :" حسن صحيح" . قال األرنؤوط في   (  19570( برقم: )4425/    8)

صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. غير يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار، فمن رجال الترمذي والنسائي، وروى أبو داود 
،وفي   6533برقم    (:1113/  2جامع الصغير وزيادته« )»صحيح ال" . وصححه األلباني في  لألول منهما أيضاً، وكالهما ثقة.

 .   4438المشكاة برقم 
/ 12»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ( ،7253( برقم: )1507/    3أحمد في "مسنده" )أخرجه اإلمام    –  )2(

 (: 810/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" حسنه األلباني في  حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه"ط الرسالة(:  34
 . 4392 برقم 

( برقم:  236/    8( )بهذا اللفظ( . والطبراني في "الكبير" )22714( برقم: )5236/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(
 " إسناده صحيح."ط الرسالة(: 613/ 36»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( 7924)
 ( ) كتاب اللباس ، باب تقليم األظفار ( )بهذا اللفظ( . 5892قم: )( بر160/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
، وقال :" هذا حديث غريب"  قال ابن حجر في    2762برقم    (:49/  5»سنن الترمذي ت شاكر« )أخرجه الترمذي في     –  )5(

نقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون ال أعلم له حديثا أخرجه الترمذي و  (:350/  10»فتح الباري البن حجر« )
 «4439 (:1263/  2»مشكاة المصابيح« ) في ضعفه األلباني  " . منكرا إال هذا
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 صبغ الشعر •
ولو    وإنه لم يبلغ منه الشيب إال قليال قال:    رسول  للا  ما خضب   " فال:  أنس  عن   فيهما -192

  .)1("شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت 

إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم    "بلفظ :  للا عنهما     رضي  ابن عباس  عن  وفيهما -193

")2(  . 

غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد "شأن أبي قحافةفي    النبي  "قالعن جابر  في مسلمو -194
")3( . 

 )4(وفي لفظ " وجنبوه السواد".   )صحيح( -195

يكون قوم في آخر الزمان  "قال :   عن النبي    رضي للا عنهما  وعن ابن عباس.    )صحيح( -196

 )5("ال يريحون رائحة الجنة  , يخضبون بالسواد كحواصل الحمام
الذي   • شكل  أن  يعني:  سود،  الحمام  على  حواصل  يكون  الذي  السواد  كشأن  شعرهم  في  يفعلونه 

 حواصلها، والحواصل هي مكان اجتماع الطعام فيها، فإنه في الغالب يكون أسود.

: " إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء    النبي   قال : قال  أبي ذرعن  .    )صحيح( -197

 )6(والكتم"

 . )7(: " غيروا الشيب وال تشبهوا باليهود " وعن أبي هريرة.  )حسن( -198

 
( ) كتاب اللباس ، باب ما يذكر في الشيب ( )بنحوه مختصرا.(  5895( برقم: ) 160/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 ( ) كتاب الفضائل ، باب شيبه صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( .2341( برقم: )85/  7م في "صحيحه" )ومسل، 

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( )بهذا 3462( برقم: )170/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 (( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ِفي مخالفة اليهود ِفي الصبغ ( )بلفظه.2103( برقم: )155/    6لفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) ال
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة  2102( برقم: )155/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 رة وتحريمه بالسواد ( )بهذا اللفظ( .أو حم
/   7الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة ))بهذا اللفظ( ، و  5472برقم    (:286/  12)أخرجه ابن حبان في صحيحه    –  )4(

) بمثله( . قال األرنؤوط في   12635برقم  ط الرسالة(:  81/  20»مسند أحمد« ))بمثله ، وأحمد في    (2585( برقم: )157
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة الحراني،  "ط الرسالة(:  82/  20»مسند أحمد« )

رجال   في  مسلم.فمن  األلباني  قال   .  "( الصحيحة«  األحاديث  مسلم"  (:895/  1»سلسلة  إسناد صحيح على شرط  ...    وهذا 
  ." ( ووافقه الذهبي244/  3( عن ابن سلمة وكذا الحاكم)1476وصححه ابن حبان )

 4وأبو داود في "سننه" )  ( )بهذا اللفظ( ،244( برقم: )232/    10أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )5(
»مسند أحمد«  . قال األرنؤوط في     )بمثله(  (  2509( برقم: )605/    2وأحمد في "مسنده" ))بمثله( ،  (  4212( برقم: )139  /
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأحمد بن عبد الملك ثقة من رجال البخاري وحده. عبد الكريم: هو "ط الرسالة(: 276/ 4)

الك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية الثقة، وأخطأ ابن الجوزي فظنه عبَد الكريم بن أبي المخارق البصري الضعيف، قال ابن م
من طريق أبي القاسم البغوي عن هاشم بن  3/55: أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 49ي "القول المسدد" ص  ف  الحافظ

ا حديث ال يصح  عن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، والمتهم به عبُد الكريم بن  الحارث، عن عبيد هللا بن عمرو، به، وقال: هذ
أبي المخارق أبو أمية البصري.ثم نقل تجريحه عن جماعة. قلت )القائل الحافظ ابن حجر( : وأخطأ في ذلك، فإن الحديث من 

»صحيح الترغيب ". وصححه األلباني في   بن عمرو: هو الرقي.رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح. عبيد هللا 
 .  2097برقم  (:483/ 2والترهيب« )

( برقم: 981/    1والنسائي في "المجتبى" )  ( )بهذا اللفظ( ،5474( برقم: )287/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
وقال ( 1753( برقم: )359/  3والترمذي في "جامعه" ) ،( 4205( برقم: )137/  4وأبو داود في"سننه" )، ( 1/  5092)

" . وقال شرطهما  هو صحيح على:"  1509برقم  (:14/  4»سلسلة األحاديث الصحيحة«)ي  : "حسن صحيح".وقال النووي ف 
»صحيح  ".وصححه األلباني في  إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. "ط الرسالة(:  236/  35»مسند أحمد« )األرنؤوط في

 1231برقم  (:53/ 2زوائد ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى ،وفي 1546برقم (:322/ 1الجامع الصغير وزيادته« )
( برقم: 136/    4داود في "سننه" )  وأبو    ( )بهذا اللفظ( ،5473( برقم: )287/    12ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه    –  )7(
( 1536/    3وأحمد في "مسنده" )  ،  وقال :"حسن صحيح"  (1752( برقم: )358/    3والترمذي في "جامعه" )،  (  4203)

ورجاله ثقات لكن اختلف على هشام بن عروة "(:355/  10»فتح الباري البن حجر« ). . قال ابن حجر في  (  7394برقم: )
»مسند أحمد«  "إسناده حسن" . قال األرنؤوط في   836برقم  (:490/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة« )" . قال األلباني فيفيه
 " حديث صحيح، وهذا إسناد حسن" ط الرسالة(: 507/ 12)
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إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد   "أنه قال:عن صهيب الخير عن النبي  .    )ضعيف( -199

 )1(", أرغب لنسائكم فيكم , وأهيب لكم في صدور أعدائكم 
وهو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر    ،    والمشهورالتخفيف  الكتم بتشديد التاء:"  قال أبوعبيد •

الكتم من شجر الجبال يجفف ورقه ويخلط بالحناء ويختضب " وفي التلويح "وقيل هو الوسمة  أسود
 "به الشعر فيقنىء لونه ويقويه

كان يصبغ لحيته بالصفرة ، حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل    "  وعن ابن عمر.    )صحيح( -200
له : لم تصبغ بالصفرة ؟ فقال : إني رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم يصبغ بها ، ولم يكن  

 . )2("شيء أحب إليه منها ، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته . 

رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من   ربن عم  هللأنه قال لعبد  بن جريج:  عبيدعن    فيهما -201
بالصفرة... أصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج ؟  فقال له عبد للا بن  ...ورأيتك تصبغ 

يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما اْلهالل فإني      النبي  وأما الصفرة فإني رأيت  ..عمر  

 السبتية : المدبوغة ) الشعر فيها(.   )3((يهل حتى تنبعث به راحلته  النبي لم أر

يعني    -يكره عشر خالل : الصفرة      رسول للا   كان  "قال :    ابن مسعودعن  .    )ضعيف( -202

 )4("وتغيير الشيب    -الخلوق 

  

 
  ( 2097( برقم: )30/    6)بهذا اللفظ( ،والبزار في "مسنده" )، (  3625( برقم: )610/    4أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )1(

 .  1375برقم  (:198»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صي . ضعفه األلباني ف 
/    5100( برقم: ) 982/    1)، والنسائي في المجتبى    ( )بهذا اللفظ(4064( برقم: )91/    4أبو داود في "سننه" )أخرجه  –  )2(
"صحح األلباني إسناده". وقال األرنؤوط في   5085برقم    (:140/  8»سنن النسائي« ))بمثله( ،  قال المحقق أبو غدة في    (1

 " - الدَّراورديوهو -سناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد "إ(:169/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
على   () كتاب الوضوء ، باب غسل الرجلين في النعلين وال يمسح 166( برقم:)44/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(

 )بمثله.( () كتاب الحج ، باب اإلهالل من حيث تنبعث الراحلة (  1187( برقم:)9/    4ومسلم في"صحيحه")  ،  النعلين()بهذا اللفظ(
  4وأبو داود في "سننه" )  ) بمثله( وصححه ووافقه الذهبي ،(  7511( برقم: )195/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
»سنن أبي ) بمثله(  . قال األرنؤوط في  (3675( برقم: )838/    2وأحمد في "مسنده" )  ،  ) بمثله(  (4222( برقم: )143  /

(: ال 170ي "العلل" )قال ابن المديني ف  -وهو الكوفي-إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة  "(: 280/  6داود ت األرنؤوط« )
إال من هذا الطريق، وال نعرفه في أصحاب عبد هللا، وقال البخاري في  أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئاً 

: لم يصح حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة عبد الرحمن 70، وفي "الضعفاء الصغير" ص270/  5"تاريخه الكبير"  
 .  (75»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )ص" . وضعفه األلباني في .... ثه هذا: وهذا منكر. بن حرملة عن حدي
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 حكم القزع   •
ِ َما نََرى فِي السََّماِء ِمْن َسَحاٍب َواَل قََزَعٍة وفيه :"    فيهما عن أنس -203  )1("َواَل َوَّللاَّ

وفي لفظ   ينهى عن القزع      النبي  سمعت" :يقول    رضي للا عنهما    ابن عمر  عن  فيهما -204

 . )2("قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض ؟ قلت لنافع وما القزع"مسلم" 

رأى صبيا قد حلق بعض رأسه   أن النبي  رضي للا عنهما  عن ابن عمرو.    )صحيح( -205

 )3("كله أو ذروا كله وترك بعضه فنهاهم عن ذلك, وقال:احلقوا

 )4("أنه كره القزع للصبيان"عن النبي رضي للا عنهما  عن ابن عمر .  )ضعيف( -206

  

 
( ) كتاب االستسقاء ، باب االستسقاء في المسجد الجامع ( )بهذا 1013( برقم: )28/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 (بمثله( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب الدعاء ِفي االستسقاء ( )897( برقم: )24/  3مسلم في "صحيحه" ) ، واللفظ(
في "صحيحه" )  –  )2( البخاري  اللفظ( ،ومسلم في  5920( برقم: )163/    7أخرجه  القزع ( )بهذا  ، باب  اللباس  ( ) كتاب 

 ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب كراهة القزع ( )بنحوه.( 2120( برقم: ) 164/  6"صحيحه" ) 
»سنن أبي داود ت  داود في  ) بهذا اللفظ( ،وأبو  5048برقم  (:130/ 8»سنن النسائي« )أخرجه النسائي في المجتبى   – )3(

"  وقال إسناده صحيح."(:261/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في     4195برقم    (:261/  6األرنؤوط« )
الوجه   من هذا  وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم"(:115/  3»سلسلة األحاديث الصحيحة« )األلباني في  

    إنما أحال به على لفظ طريق عمر بن نافع عن أبيه بلفظ: " نهى عن القزع ".لكنه لم يسق لفظه و
/  10»مسند أحمد« )، قال األرنؤوط في    6459برقم    ط الرسالة(:  486/  10»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد في    –  )4(

 . "رجاله ثقات رجال الصحيحإسناده ضعيف لضعف عبد هللا العمري، وهو ابن عمر، وبقية "ط الرسالة(: 486
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 نتف الشيب  حكم •
يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من  قال:      عن أنس بن مالكفي صحيح مسلم   -207

، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين       . قال: ولم يختضب رسول للا   رأسه ولحيته
 )1("  ، وفي الرأس نبذ .

:    َعْن س لَْيِم ْبِن َعاِمٍر قَاَل:.    )صحيح( -208 َسِمْعت  ع َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ  تعالى َعْنه  َيق ول 
 ِ ْساَلِم كانت له نورا يوم القيامة" فِي َشْيَبةً : "َمْن َشاَب قَاَل َرس ول  َّللاَّ اْْلِ

)2( 

َنَهى عن   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أَنَّ النبي  . و   صحيح لغيره(حسن.  ) -209

  )3("ِب َوقَاَل إِنَّه  ن ور  المسلمَنْتِف الشَّيْ 

ِحَيْت  وزاد أحمد ".  )حسن لغيره( -210 ْساَلِم َشْيَبةً إاِلَّ َرفَعَه  َّللاَّ  بَِها َدَرَجةً َوم  ٌل فِي اْْلِ َما َشاَب َرج 

 )4("عنه  ِبَها َسي ِئَةٌ َوك ِتَبْت لَه  ِبَها حسنةٌ 

سلٍم َيشيب   ال    وفي لفظ ألبي داود عنه ")حسن. صحيح لغيره( .  -211 شيبةً  تْنِتف وا الشَّيَب، ما من م 
إال كانت له نوراً يوَم القيامِة" وقال في حديِث يحيى "إال َكتََب للا    -قال عن سفيان-اْلسالم  في  

   )5("  له بِها حسنةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً 

 
 ( ) كتاب الفضائل ، باب شيبه صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 2341( برقم: )85/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )1(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(2983( برقم: )251/  7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  – )2(
»إسناده   (:251/  7»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في      وقال :"إسناده صحيح"  ( )بمثله مطوال.(130( برقم: )235/    1)

 قوي، رجاله رجال البخاري غير ُسليم بن عامر، فمن رجال مسلم. محمد بن حمير: هو ابن أنيس القضاعي السليحي. 
بن محمد بن عرق الحمصي، عن محمد بن المصفى، عن سويد بن   " من طريق إبراهيم1/58وأخرجه الطبراني في "الكبير" "

 عبد العزيز، عن ثابت بن عجالن، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن عمر.« 
( برقم:  136/  4وأبو داود في "سننه" ) ( )بهذا اللفظ( ،1/   5083( برقم: )980/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )3(
وأحمد في "مسنده" ،  )بمثله( وقال :"حديث حسن"  (2821( برقم: )511/  4والترمذي في "جامعه" ) ) بمثله( ،( 4202)
قال األرنؤوط    ت أحمد شاكر(:»إسناده صحيح،«  228/  6»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في  (  7043( برقم: )1459/    3)
(  2985وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان )   ..صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن."ط الرسالة(:   550/  11»مسند أحمد« )في

، بلفظ: "من شاب شيبة في سبيل هللا كانت له نوراً  4/113، سيرد -أبي نجيح السلمي-عن عمرو بن عبسة و ، وإسناده حسن.
( 2341وعن أنس موقوفاً عند مسلم )  .4/236وعن كعب بن مرة، سيرد    .6/20وعن فضالة بن ُعبيد، سيرد    يوم القيامة".

 ( ، وإسناده حسن. 2985عن أبي هريرة عند ابن حبان ) و بلفظ: يكره أن ينتف الرجُل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.
( بلفظ: "من شاب شيبة في اإلسالم كانت له نوراً 2983( ، وابن حبان )58وعن عمر بن الخطاب عند الطبراني في "الكبير" )

، وقال  6981برقم  (: 1171/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"     .  وصححه األلباني في يوم القيامة"، وإسناده قوي 
 "صحيح لغيره"  2091برقم  (:481/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )في 

، وقال المحقق:"إسناده صحيح" ، وقال    6937برقم    ت أحمد شاكر(:  403/  6»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد في     –  )4(
 " حسن لغيره"  ط الرسالة(: 529/ 11»مسند أحمد« )األرنؤوط في 

. قال األرنؤوط    ( ) كتاب الترجل ، باب في نتف الشيب ()بهذا اللفظ(4202( برقم: )136/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
»صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عجالن: هو محمد، وسفيان: هو ابن   (:266/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

 «3748» (:696/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وحسنه األلباني في  القطان.«عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد 
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 وصل الشعر حكم  •

النبي    عن ابن عمر  فيهما -212 ْستَْوِصلَةَ   "قال:  رضي للا عنهما عن  َواْلم  اْلَواِصلَةَ  لَعن َّللاَّ  

ْستَْوِشَمةَ   مثله .   وعن أبي هريرة  )1(" َواْلَواِشَمةَ َواْلم 

ِ إِنَّ اْبَنِتي    :فَقَالَتْ   َسأَلَْت اْمَرأَةٌ النبي  : قَالَتْ   رضي للا عنها  أسماء عن    وفيهما -213 َيا َرس وَل َّللاَّ
فِيهِ  أَفَأَِصل   ْجت َها  َزوَّ َوإِن ِي  َها  َشعَر  َرَق  فَامَّ اْلَحْصَبة   اْلَواِصلَةَ   : فَقَالَ   ؟أََصاَبتَْها  َّللاَّ   لَعن 

  )2("َواْلَمْوص ولَةَ 

 )3("فتساقط شعرها"  وفي لفظ لمسلمبنحوه ،  رضي للا عنها عن عائشة وفيهما  -214

 )4("اأن تصل المرأة برأسها شيئ   رسول للا  : زجر" جابرعن  وفي مسلم -215

وَر َيعني اْلِوَصاَل فِي الشَّعَرِ  إِنَّ النبي "  معاوية وفيهما عن -216 اه  الزُّ    )5(" َسمَّ

وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية أال وهذا الزور قال قتادة  " وفي لفظ لمسلم -217

 )6("ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرقيعني 

مسعود  وفيهما -218 ابن  والموتشمات قال:"     عن  الواشمات  هللا  والمتنمصات    لعن   ،
والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق للا ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها  أم يعقوب ،  
فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : وما لي ال ألعن من لعن رسول للا  

ن ، فما وجدت  صلى للا عليه وسلم ، ومن هو في كتاب للا ، فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحي 
فيه ما تقول ، قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأت : } وما آتاكم الرسول فخذوه وما  
نهاكم عنه فانتهوا { قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه ، قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه ، قال 

لو كانت كذلك ما جامعتنا  : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت ، فلم تر من حاجتها شيئا ، فقال :  
الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ،    "  ولفظ مسلم" ، .

   )7(" المغيرات خلق للا . 

 
 
 
  

 
( ) كتاب اللباس ، باب المستوشمة ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في 5947( برقم: )167/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

للباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة  ( ) كتاب ا2124( برقم: ) 166/    6"صحيحه" )
 ( )بمثله.( 

( ) كتاب اللباس ، باب الموصولة ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في 5941( برقم: )166/    7أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )2(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة  2122( برقم: ) 165/    6"صحيحه" )
 ( )بنحوه.( 

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 2123برقم: )( 166/  6مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )3(
 والواشمة والمستوشمة ( )بهذا اللفظ( .

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 2126( برقم: )167/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 ة والمستوشمة ( )بهذا اللفظ( .والواشم

حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(   ( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب3488( برقم: )177/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
الواصلة والمستوصلة والواشمة   ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل2127( برقم: ) 168/    6،ومسلم في "صحيحه" )
 والمستوشمة ( )بمثله.( 

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 2127( برقم: )168/  6مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )6(
 والواشمة والمستوشمة ( )بهذا اللفظ( .

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وما آتاكم الرسول فخذوه ( )بهذا  4886( برقم: )147/    6لبخاري في "صحيحه" )أخرجه ا  –  )7(
)اللفظ( ،ومسلم   اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة  2125( برقم: ) 166/    6في "صحيحه"  ( ) كتاب 

 ( )بنحوه.( والواشمة والمستوشمة 
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 )1("الواشمة والمستوشمة والواشرة " في لفظو.   )صحيح(  -219
وأما المتفلجات والمراد مفلجات األسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات قال النووي :" •

 "ويقال له أيضا الوشر ومنه لعن الواشرة والمستوشرة ، 

  

 
»التلخيص الحبير ط قرطبة« ، قال ابن حجر في    3945برقم  ط الرسالة(:  57/  7»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد في     –  )1(
وقال ابن الصالح في كالمه على   ...قد قال الرافعي في التذنيب: إنها في غير الروايات المشهورة وهو كما قال،  " (:498/  1)

زيادة بعد البحث الشديد إال أن أبا داود والنسائي، رويا في حديث عن أبي ريحانة في النهي عن الوشر الوسيط: لم أجد هذه ال 
سناده قوي، عبد الوهاب "إط الرسالة(:  58/  7»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في  انتهى. وهو في مسند أحمد من حديث عائشة

ه لسعيد بن أبي عروبة، وسمع منه قبل االختالط، وكتب كتبه،  فيه كالم خفيٌف، وقد عرف بصحبت  -وهو الخفاف    -بن عطاء  
برقم   (:74»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )ص" . وصححه األلباني في  وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

 " إسناده صحيح على شرط مسلم"93
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 فروض الوضوء وبيان فضله •
وَءه  ث مَّ    "قال:  عن النبي      عن عقبة ْبِن عامر  في مسلم -220 ض  أ  فَي حسن و  َما ِمْن مسلم َيتََوضَّ

ْقِبٌل َعلَْيِهَما   إِالَّ َوَجَبْت لَه  اْلَجنَّة  قَاَل فَق ْلت  َما أَْجَوَد َهِذِه فَإِذَا    بِقَْلبِِه َوَوْجِههِ َيق وم  فَي َصل ِي َرْكعَتَْيِن م 
د  فَنََظْرت  فَإِذَا ع َمر  قَاَل إِن ِي قَْد َرأَْيت َك ِجْئَت آِنفًا قَاَل َما ِمْنك ْم  قَائٌِل َبْيَن َيَديَّ َيق ول  الَّتِي قَْبلََها أَْجوَ 

إاِلَّ َّللاَّ    إِلَهَ  اَل  أَْن  أَْشَهد   َيق ول   ث مَّ  اْلَوض وَء  فَي ْسِبغ   أَْو  فَي ْبِلغ   أ   َيتََوضَّ أََحٍد  ِ  ِمْن  َعْبُد َّللاَّ ًدا  ُمَحمَّ َوأَنَّ 

ل  ِمْن أَي َِها َشاَء إاِلَّ  َوَرُسولُهُ   ... )1(" ف ِتَحْت لَه  أَْبَواب  اْلَجنَِّة الثََّماِنَية  َيْدخ 

أَ فَقَاَل أَْشَهد  أَْن    "  وفي لفظ لمسلم -221 ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ َمْن تََوضَّ ًدا  َوأَْشَهد  أَنَّ    اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ ُمَحمَّ

  )2("َوَرُسولُهُ َعْبُدهُ 

ِرينَ " وزاد الترمذي.  )صحيح( -222 تََطه ِ اِبيَن َواْجعَْلِني ِمْن اْلم  مَّ اْجعَْلنِي ِمْن التَّوَّ  )3("اللَّه 

ْؤِمن  ، فَغََسَل    "قال:  عن النبي    عن أبي هريرة  مسلم  فيو -223 ْسِلم  أَِو اْلم  أَ اْلعَْبد  اْلم  إِذَا تََوضَّ
، فَإِذَا - أَْو َمَع آِخِر قَْطِر اْلَماِء    - َوْجَهه  َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ك لُّ َخِطيئٍَة نََظَر إِلَْيَها بِعَْيَنْيِه َمَع اْلَماِء  

،   -أَْو َمَع آِخِر قَْطِر اْلَماِء    -َكاَن َبَطَشتَْها َيَداه  َمَع اْلَماِء  ِمْن َيَدْيِه ك لُّ َخِطيئٍَة      َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج  
، َحتَّى    -أَْو َمَع آِخِر قَْطِر اْلَماِء    -فَإِذَا َغَسَل ِرْجلَْيِه َخَرَجْت ك لُّ َخِطيئٍَة َمَشْتَها ِرْجاَله  َمَع اْلَماِء  

َج َنِقيًّا ِمَن الذُّن وِب.   )4(" َيْخر 

ب   :"  : " قال رسول للاقال  من حديث َعْمُرو ْبُن َعبََسةَ  مسلموفي  -224 ٌل ي قَر ِ َما ِمْنك ْم َرج 
ْت َخَطاَيا   َخرَّ إاِلَّ  فََيْنتَِثر   َوَيْستَْنِشق   فََيتََمْضَمض   َوفِيِه َوَخيَاِشيِمهِ َوض وَءه   إِذَا َغَسَل    َوْجِهِه  ث مَّ   .

أََمَرهُ هللاُ َوْجَهه    الْ   َكَما  َمَع  ِلْحَيِتِه  أَْطَراِف  ِمْن  َوْجِهِه  َخَطاَيا  ْت  َخرَّ إِلَى  إاِلَّ  َيَدْيِه  َيْغِسل   ث مَّ  َماِء ، 
ْت َخطَ  ْت َخَطاَيا َيَدْيِه ِمْن أََناِمِلِه َمَع اْلَماِء . ث مَّ يَْمَسح  َرأَْسه  إاِلَّ َخرَّ اَيا َرأِْسِه ِمْن اْلِمْرفَقَْيِن إاِلَّ َخرَّ

ْت َخَطاَيا ِرْجلَْيِه ِمْن أََناِمِلِه َمَع اْلَماِء أَْطَراِف َشعَِرِه َمَع اْلَماِء ، ث مَّ يَْغِسل  قََدَمْيِه إِلَى اْلَكعْ  َبْيِن إاِلَّ َخرَّ
َغ قَْلبَهُ ّلِلِ .   َدهُ بِالَِّذي ُهَو لَهُ أَْهٌل ، َوفَرَّ اْنَصَرَف إاِلَّ    فَِإْن ُهَو قَاَم فََصلَّى فََحِمَد هللاَ َوأَثْنَى َعلَْيِه َوَمجَّ

يَْومَ  َكَهْيئَتِِه  َخِطيئَتِِه  هُ   ِمْن  أُم  َصاِحَب    َولََدتْهُ  أ َماَمةَ  أََبا  اْلَحِديِث  بَِهذَا  َعَبَسةَ  ْبن   و  َعْمر  فََحدََّث   .
 فِي  َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَاَل لَه  أَب و أ َماَمةَ : َيا َعْمَرو ْبَن َعَبَسةَ ، اْنظ ْر َما تَق ول  

ل  ! فَقَاَل َعْمٌرو : َيا أََبا أ َماَمةَ ، لَقَْد َكبَِرْت ِسن ِي ، َوَرقَّ َعْظِمي َواْقتََرَب  َمقَاٍم َواِحٍد ي ْعَطى َهذَ  ج  ا الرَّ
ى  أََجِلي َوَما بِي َحاَجةٌ أَْن أَْكِذَب َعلَى للِا َواَل َعلَى َرس وِل للِا ، لَْو لَْم أَْسَمْعه  ِمْن َرس وِل للِا َصلَّ 

تَْيِن أَْو ثاََلثًا  للا  َعلَْيِه َوَسلَّ  أَْو َمرَّ ةً  اتٍ   -َم إاِلَّ َمرَّ َولَِكنِّي  َما َحدَّْثت  ِبِه أََبًدا ،    -  َحتَّى َعدَّ َسْبَع َمرَّ

  )5(”.َسِمْعتُهُ أَْكثََر ِمْن ذَِلَك 

  

 
 ( ) كتاب الطهارة ، باب الذكر المستحب عقب الوضوء()بهذا اللفظ( .234( برقم:)144/  1أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب الذكر المستحب عقب الوضوء ( )بهذا اللفظ( . 234(برقم:) 145/  1أخرجه مسلم في"صحيحه ) – )2(
/ 1»التلخيص الحبير ط العلمية« )قال ابن حجر في  ( )بهذا اللفظ( ، 55( برقم: )99/    1الترمذي في "جامعه" )رجه  أخ  –  )3(

وقال في إسناده اضطراب وال يصح فيه شيء كبير.قلت: لكن رواية مسلم سالمة من هذا االعتراض   ...اه الترمذيرو" (:299
وأعله  "(:135/  1»إرواء الغليل«)". وقال األلباني في   والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في األوسط من طريق ثوبان  

" ، وصححه في (162ب مرجوح كما بينته فى"صحيح سنن أبى داود")رقم  الترمذى باالضطراب , وليس بشىء فإنه اضطرا
 .  6167برقم  (:1061/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )

 ()كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء()بهذا اللفظ(. 244(برقم:)148/  1أخرجه مسلم في "صحيحه") – )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب إسالم عمرو بن عبسة (  832( برقم: )208/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(

 )بهذا اللفظ( . 
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ِبإَِناٍء فَأَْفَرَغ َعلَى َكفَّْيِه  أَنَّه  َرأَى ع ثَْماَن ْبَن َعفَّاَن َدَعا  "    ُحْمَراَن َمْولَى ُعثَْمانَ   عن  فيهماو -225
َناءِ  َمْضَمَض َواْستَْنَشَق ث مَّ َغَسَل َوْجَهه  ثاََلثًا َوَيَدْيِه إِلَى ف  ثاََلَث ِمَراٍرفَغََسلهما ث مَّ أَْدَخَل يَِميَنه  فِي اْْلِ

رسول   اَلَث ِمَراٍر إِلَى اْلَكْعَبْيِن ث مَّ قَاَل قَالَ اْلِمْرفَقَْيِن ثاََلَث ِمَراٍر ث مَّ َمَسَح ِبَرأِْسِه ث مَّ َغَسَل ِرْجلَْيِه ثَ 
َ   للا   أ ض وئِي َهذَا  َنْحوَ   َمْن تََوضَّ ُث فِيِهَما نَْفَسهُ   الَ   ث مَّ َصلَّى َرْكعَتَْينِ   و  غ ِفَرلَه  َما تَقَدََّم ِمْن    يَُحّدِ
َ " لبخارياوفي لفظ " .. ذَْنِبهِ  أ ا تََوضَّ ث ك ْم َحِديثًا لَْوالَ  قَاَل أاَلَ ع ثَْمان   فَلَمَّ وه  َسِمْعت    أ َحد ِ ْثت ك م  آَيةٌ َماَحدَّ
أ    الَ   :" َيق ول    النبي ض وَءه     َيتََوضَّ ٌل ي حسن و  اَلةَ    َرج  غ ِفرَ   َوي َصل ِي الصَّ اَلةِ   إاِلَّ لَه  َما َبْيَنه  َوَبْيَن الصَّ

َيَها وَن َما أَْنَزْلَنا ِمْن اْلَبي َِناتِ  اْْلَيةَ "َحتَّى ي َصل ِ  )")1إِنَّ الَِّذيَن يَْكت م 

ِ بن زيد  عن  وفيهما -226 بيان وصف وضوء  َعْبُد َّللاَّ َيَدْيِه  "َالنبي   في  َعلَى  فَأَْفَرَغ  ِبَماٍء  َدَعا 
تَْيِن مَ  َيَدْيِه َمرَّ ث مَّ َمْضَمَض َواْستَْنثََر ثاََلثًا ث مَّ َغَسَل َوْجَهه  ثاََلثًا ث مَّ َغَسَل  تَْيِن  تَْيِن إِلَى  فَغََسَل َمرَّ رَّ

ِبَيَدْيِه   بُِمقَدَِّم َرأِْسِه َحتَّى ذََهَب بِِهَما إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ  فَأَْقبََل بِِهَما َوأَدْ اْلِمْرفَقَْيِن ث مَّ َمَسَح َرأَْسه   بََر بََدأَ 
ِمْنهُ  بََدأَ  الَِّذي  اْلَمَكاِن  إِلَى  ِرْجلَْيهِ   َردَُّهَما  َغَسَل  ،  ث مَّ  فيهما""  لفظ  فمضمض    وفي  يده  أدخل 

 )2(واستنشق من كف واحدة ، يفعل ذلك ثالثا" 

 ؟ مضمضة واالستنشاق هل يجوز تقديم غسل الوجه على ال •

رضي للا عنه بماء وهو على المقاعد فسكب على    عن حمران قال دعا عثمان.    )صحيح( -227
ومضمض  ثالث مرار    ثم غسل وجههيمينه فغسلها ثم أدخل يمينه في اْلناء فغسل كفيه ثالثا  

وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثالث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه  واستنشق واستنثر  
يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى    إلى الكعبين ثالث مرار ثم قال سمعت رسول للا  

 )3(" ال يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبةركعتين 
 ويفسره ماقبله )ظاهره تقديم الوجه( •

بوضوء فتوضأ ، فغسل كفيه    قال :" أتي رسول للا    معدي كربمقدام بن  عن  .    (شاذ) -228
، و مسح    ثم مضمض و استنشق ثالثا، ثم غسل ذراعيه ثالثا ،    وجهه ثالثا  ثم غسلثالثا ،  

 . )4(وأذنيه ظاهرهما و باطنهما ، و غسل رجليه ثالثا ثالثا " برأسه

َمْعدِ   عن.  )حسن(    -229 ْبَن  ِ    اْلِكْنِدىَّ   يَكِربَ   اْلِمْقَداَم  َرس ول  َّللاَّ أ تَِى  أَ   قَاَل  فَتََوضَّ ِبَوض وٍء 
ث مَّ َغَسَل ِذَراَعْيِه ثاَلَثًا ثاَلَثًا ث مَّ    ثُمَّ تََمْضَمَض َواْستَْنَشَق ثاَلَثًا َوَغَسَل َوْجَههُ ثاَلَثًافَغََسَل َكفَّْيِه ثاَلَثًا  

  )5("أِْسِه َوأ ذ َنْيِه َظاِهِرِهَما َوَباِطِنِهَما.َمَسَح بِرَ 
 . تنشاق، ووجوب الترتيب في الباقيسلو قيل به فإنه يقتصر على المضمضة واال •

  

 
) كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثالثا ثالثا ( )بهذا   (160، )  (159( برقم: )43/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله ( )بمثله.(226( برقم: ) 141/  1ومسلم في "صحيحه")  اللفظ( ،
ومسلم  ( ) كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس كله ( )بهذا اللفظ( ،185( برقم: )48/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب آخر ِفي صفة الوضوء ( 235( برقم: )145/  1في "صحيحه" ) 
سناده صحيح" ، وقال المحقق أحمد شاكر :"إ418برقم  ت أحمد شاكر(:  342/  1»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد في     –  )3(

 " إسناده صحيح"ط الرسالة(: 477/ 1»مسند أحمد« )، قال األرنؤوط في 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ،وأبو داود  17188برقم    ط الرسالة(:  425/  28»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد في    –  )4(
مام: قال علي بن المديني: عبد الرحمن بن  لاإلقال ابن دقيق العيد في "(: 12/ 1»نصب الراية« )،قال في 121برقم  (: 87/ 1)

غير حريز عنه  يرو  لم  مجهول،  األرنؤوط:"ميسرة  .قال  واالستنشاق "  المضمضة  أن  فالصحيح  فيه،  لنكارة  »حديث ضعيف 
( وعنه أبو  132/    4رواه أحمد )"(:525/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة« )" . قال األلباني في  إنماتكونان عقب غسل اليدين 

 ( :125/  1وقال الشوكاني ) (بإسناد صحيح.19/  1( وعنه أبو داود )132/   4رواه أحمد )" ( بإسناد صحيح.19/  1ود )دا
بعض المرات، في  الترتيب  يلتزم  لم  فهذا يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم    " إسناده صالح، وقد أخرجه الضياء في " المختارة ".

 وهللا أعلم. الترتيب غير واجب، ومحافظته عليه في غالب أحواله دليل على سنيتهدليل على أن  فذلك
أبو داود في    –  )5( األرنؤوط« ) أخرجه  أبي داود ت  في     121برقم    (:87/  1»سنن  األرنؤوط  أبي داود ت  . وقال  »سنن 

" (: 206/  1بي داود ط غراس« )»صحيح سنن أ" . قال األلباني في   حيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ص(: 87/  1األرنؤوط« )
 .  إسناد صحيح وقال النووي والعسقالني: حسن، والشوكاني: صالح، وأخرجه الضياء في "المختارة"(
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زَ    النبي  أَنَّه  َغَزا َمعَ   المغيرة بن شعبةوفيهما عن   -230     رسول للا   تَب وَك قَاَل المغيرة فَتََبرَّ
ا َرَجعَ قِبََل اْلغَائِِط   إِلَيَّ أََخْذت  أ َهِريق  َعلَى    رسول للا    فََحَمْلت  َمعَه  إَِداَوةً قَْبَل َصاَلةِ اْلفَْجِر فَلَمَّ

َداَوةِ   اٍت ثُمَّ َغَسَل َوْجَههُ َيَدْيِه ِمْن اْْلِ بَّتَه  عن ِذَراَعْيِه فََضاَق   َوَغَسَل يََدْيِه ثاََلَث َمرَّ ث مَّ ذََهَب ي ْخِرج  ج 
بَِّة َوَغَسَل ِذَراَعْيِه إِ ك مَّ  بَِّة َحتَّى أَْخَرَج ِذَراَعْيِه ِمْن أَْسفَِل اْلج  بَِّتِه فَأَْدَخَل َيَدْيِه فِي اْلج  لَى اْلِمْرفَقَْيِن ا ج 

أَ  فَّْيِه ومسح  ث مَّ تََوضَّ  )1(" َعلَى خ 

 . )لم يذكر المضمضة واالستنشاق( ربما ألنهما من ضمن الوجه •

  مسح برأسه مرتين  النبي  أن  رضي للا عنها  الربيع بنت معوذ بن عفراءعن  و.  )حسن( -231

 )2("بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما

قَاَل َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى   عن أبيه عن جده  عن أبيه عن جده    بن شعيبعمرو  عن  .   )حسن( -232
ض وء  فََمْن َزاَد َعلَى َهذَا    النبي ض وَء ثاََلثًا ثاََلثًا ث مَّ قَاَل َهَكذَا اْلو  ض وِء فَأََراه  اْلو  َيْسأَل ه  عن اْلو 

 )3(" فَقَْد أََساَء َوتَعَدَّى َوَظلَمَ 

ِ ْبَن ُمغَفَّلٍ عن  .    )صحيح( -233 ِة قَْوٌم    :"َيق ول      النبي   َسِمْعت    "  َعْبَد َّللاَّ إِنَّه  َسَيك ون  فِي َهِذِه اْْل مَّ

 )4("يَْعتَد وَن فِي الطَّه وِر َوالدَُّعاءِ 

    للحية وأصابع اليدين والقدمين تخليلالواالستنشاق  •
أَ أََحد ك ْم فَْلَيْجعَْل فِي أَْنِفِه ث مَّ ِلَيْنث ْر    :" قَالَ أَنَّ رسول للا    عن أَبِي هريرة  فيهما -234 إِذَا تََوضَّ

فَْلي وِترْ  اْستَْجَمَر  لمسلم"،  َوَمْن  لفظ  بَِمْنِخَرْيهِ "  وفي  اْلَماِء    فَْليَْستَْنِشْق  ِليَْنتَثِرْ ِمْن  لفظ  "ثُمَّ  وفي 

 )5("فإن الشيطان يبيت على خيشومه"للبخاري

  

 
 ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الجبة الشأمية ( )بنحوه مختصرا.( 363( برقم: )81/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 )بهذا اللفظ(    (274( برقم: )157/  1مسلم في "صحيحه" )، و 
الترمذي في     –  )2( الترمذي ت شاكر« )أخرجه  بي داود ت »سنن أ،وقال :"حسن" ، وأبو داود  33برقم    (:48/  1»سنن 

" . قال حسن لغيره"(: 90/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )) بمثله( ، قال األرنؤوط : في  126برقم    (:89/  1األرنؤوط« )
)قلت: إسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن، وقواه الحاكم  " (:211/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
 . " والذهبي(

(  1/    140( برقم: ) 53/    1والنسائي في "المجتبى" )،  (  174( برقم: )285/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) –  )3(
( "سننه"  في  داود  ،وأبو  اللفظ(  )51/    1)بهذا  برقم:  بمثله(    (135(   (    ،( "مسنده"  في  برقم: 1406/    3وأحمد   )

مام: وهذا الحديث صحيح عند من لال الشيخ تقي الدين في اإل"ق (:29/  1»نصب الراية« ). قال الزيلعي في    )بمثله(  ( 6798)
ط    277/  11»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في   يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة اإلسناد إلى عمرو

وهذا إسناد حسن على " (:1196/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة« )" . قال األلباني فيصحيح، وهذا إسناد حسن"الرسالة(: 
المتقدمين والمتأخرين    االحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي استقر عليه عمل الحفاظ  الخالف المعروف في

   . "االحتجاج بها
  )بمثله( ،  ( 96( برقم: ) 36/   1أبو داود في "سننه" )و ،( 6764( برقم: )166/  15أخرجه ابن حبان في "صحيحه ) – )4(

وهو "(:387/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )) بمثله(  . قال ابن حجر في  (17070( برقم: )3703/    7وأحمد في "مسنده" )
حديث حسن، فقد حّسن إسناده ابن كثير في "تفسيره" "(:71/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في :"صحيح

رواه "(:171/  1»إرواء الغليل« )".  وقال األلباني في  : حديث حسن17قال الحافظ في "األمالي المطلقة" ص  ، و425/  3
/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال في  (86أحمد وغيره بإسناد صحيح كما بيناه فى " صحيح أبى داود " )رقم  

(، والحاكم والحافظ، وقال ابن كثير: "إسناده  6745ن حبان ) إسناده صحيح، وكذا قال النووي، وصححه اب:"  86برقم  (:163
 .  "حسن ال بأس به

( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(  3295( برقم: )126/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب اإليتار ِفي االستنثار واالستجمار ( )بنحوه.( 238( برقم: )146/  1. ومسلم في "صحيحه" )
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 )1(" كان يخلل لحيته"   أن النبي  عن عثمان.  )حسن( -235

قال : رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له   عن حسان بن بالل .    )صحيح لغيره( -236

 )2("يخلل لحيته  رسول للا  أو قال فقلت له أتخلل لحيتك ؟ قال وما يمنعني ؟ ولقد رأيت

رسول   قال كان  مالك عن أنس بن  .  )حسن لغيره دون قوله "وفرج أصابعه مرتين"( -237
ِ    "وفي لفظ عنه "إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين    للا  َكاَن إِذَا   أَنَّ َرس وَل َّللاَّ

أَ أََخذَ َكفًّا ِمْن َماٍء فَأَْدَخلَه  تَْحَت َحنَِكِه فََخلََّل ِبِه ِلْحَيتَه  َوقَاَل » َهَكذَا أََمَرِنى َرب ِى   َعزَّ َوَجلَّ  تََوضَّ

.»)3( 

َصبَِرةَ   عن.    )صحيح( -238 ْبِن  أَِبيهِ   لَِقيِط  النبي    عن  َبْيَن    قال:"  أن  َوَخل ِْل  ض وَء  اْلو  أَْسِبْغ 
 )4(" اْْلََصاِبعِ َوَباِلْغ فِي ااِلْسِتْنَشاِق إاِلَّ أَْن تَك وَن َصائًِما 

توضأ فخلل    قال رأيت رسول للا    عن المستورد بن شداد.  )حسن. صحيح لغيره( -239

 )5(أصابع رجليه بخنصره

 
»الدراية   ، وقال :"حسن صحيح" . وقال ابن حجر في  31برقم    (:46/  1»سنن الترمذي ت شاكر« )أخرجه الترمذي في    –  )1(

وجاء في تخليل اللحية أحاديث منها حديث عثمان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "...(:22/ 1في تخريج أحاديث الهداية« )
البخاري هو أصح شيء    كان يخلل لحيته أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان وابن خزيمة والحاكم قال الترمذي عن

أخرجه التِّْرِمذي "(:26/  1»اإللمام بأحاديث األحكام « )". وقال ابن دقيق العيد في  في هذا الباب وقال الترمذي حسن صحيح
حه، وغيُره يخالفه في التصحيح في "العلل"بعد   )الترمذي(وقال"ط الرسالة(:  79/  1»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في  وصحَّ

ُ أن أورد حد يث عثمان من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان أن النبيَّ َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم   قال محمديَُخِلُّل  كان  َعلَْيِه  البخاريَّ -لحيته:  الترمذي(:إنَّهم  -يعني  )أي  التخليل حديُث عثمان.قلُت  في  :أصح  شيٍء عندي 

 "  98برقم  (:248/ 1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وصححه األلباني في  ."الحديِث، فقال: هوحسنيتكلَّموَن في هذا 
»سنن الترمذي ت شاكر« ، والترمذي في    528برقم    (:250/  1»المستدرك على الصحيحين للحاكم« )أخرجه الحاكم في    –  )2(
»البدر . ضعفه ابن الملقن في    429برقم    (:274  /1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )،   ، وابن ماجة    29برقم    (:44/  1)

وحديث عمار رأيت رسول هللا صلى "(:23/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ).  وقال ابن حجر في    (188/  2المنير « )
/ 1رنؤوط« )»سنن ابن ماجه ت األ"  . قال األرنؤوط في  لحيته أخرجه الترمذي وابن ماجة وهو معلوليخلل  وسلم  هللا عليه  

-صحيح لغيره، وهذان إسنادان ضعيفان، األول فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وهو ضعيف الحديث، والثاني" (:275
 . "فيه انقطاع -إن كان رجاله ثقاتو
وأبو    ،وقال:"إسناده صحيح"  ( )بهذا اللفظ(  2096( برقم: )106/    6أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )3(
»سنن .   قال األرنؤوط في     ،( 431( برقم: )275/  1وابن ماجه في "سننه" )، ( 145( برقم: )56/  1ود في "سننه" )دا

سن لغيره دون قوله: وفرج أصابعه مرتين، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير "ح(:276/  1ابن ماجه ت األرنؤوط« )
النضر   أبان.أبي  ابن  وهو  الرقاشي،  يزيد  شيخه  وضعف  البصري،  في  صاحب  وقال   "( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 1»سنن 

"  وصححه حسن لغيره دون قوله: "هكذا أمرني ربي" فلم ترو إال من طرق شديدة الضعف وهذا إسناد ضعيف النقطاعه." (:01
 .  4699برقم  (:858/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في 

(  268/    1وابن خزيمة في "صحيحه" )) بهذا اللفظ(  ،  (  1054( برقم: )332/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
( برقم:  262/    1وابن ماجه في "سننه" )  ،  ) بمثله(    (142( برقم: )54/    1وأبو داود في "سننه" )  ، ) بمثله ،  (150برقم: )

»سنن أبي داود ت  ) بمثله(  . قال األرنؤوط في   (  16642( برقم: )3569/    7وأحمد في "مسنده" )   ،  ) بمثله(    (407)
( سليم  "(:100/  1األرنؤوط«  بن  يحيي  أجل  من  إسناد حسن  وهذا  الطائفي-حديث صحيح،  في   -وهو  أحمد  عند  توبع  وقد 
، وقال في    90،    935برقم  (:85/  4»إرواء الغليل« )"     ، وصححه األلباني في  وغيره بإسناد صحيح.(  16384"المسند" )

قلت: إسناده صحيح. وروى بعضه الترمذي، والحاكم، وصححاه، وكذا صححه  "(:242/ 1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
 . " لذهبيابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والبغوي وابن القطان والنووي وا

( 148( برقم: )57/    1أبو داود في "سننه" )، و  ( )بهذا اللفظ(446( برقم: )284/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )5(
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ابن   وقال :"  )بنحوه.(  (40( برقم: )89/    1والترمذي في "جامعه" )  ،    )بنحوه.( 
  . الكبير" )  ،    "لهيعة  ( برقم:  4075/    7وأحمد في "مسنده" )،     ( )بنحوه.(360( برقم: ) 76/    1والبيهقي في "سننه 

ريق ابن لهيعة، ثم قال: ذكره ابن القطان في كتابه من ط"...(:7/ 1»نصب الراية« )قال ابن حجر في        .( )بمثله.(18293)
/ 29»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في    ."وابن لهيعة ضعيف إال أنه قد رواه غيره، فصح بإسناد صحيح، ثم ذكره بسند البيهقي 

فهو صدوق    -وهو المعافري  -صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات من رجال مسلم غير يزيد بن عمرو "ط الرسالة(:  538
بد هللا بن لهيعة، فقد ساء حفظه بعد احتراق كتبه، لكن رواه عنه غير واحد ممن حدث عنه قديماً، ورواية  حسن الحديث، وغير ع

هؤالء عنه صالحة عند أهل العلم، وقد روي الحديث بمتابعة الليث بن سعد وعمرو بن الحارث له، لكن شكك الحافظ ابن حجر 
»صحيح الجامع الصغير  "وصححه األلباني في  اهد يصح  بها هذا الحديث.في صحة هذه الرواية كما سنبينه. ولألمر بالتخليل شو

حديث صحيح، :"   135برقم    (:251/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في  4700برقم    (:858/  2وزيادته« )
لحفظ؛ لكنه قد توبع وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير أن ابن لهيعة سيئ ا...     وقال مالك: "حديث حسن"، وصححه ابن القطان

 ".  عليه؛ فهو بذلك حديث صحيح.
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إذا توضأت فخلل أصابع يديك  قال :"  أن النبي    رضي للا عنهما  عن ابن عباس .  )حسن( -240
 )1("ورجليك 

 مسح اإلذنين  •

 . )2("قال :اْلذنان من الرأس  أن النبي "عنه   عن أبي أمامة. )حسن( -241

رضي   كرب  والمقدام بن معد  بن عباسوا  عثمان ابن عفان  عن.  (لغيره  صحيححسن.  ) -242

 )3("َمَسَح بَِرأِْسِه َوأ ذ َنْيِه َظاِهِرِهَما َوَباِطنِِهَما  أَنَّ النبيللا عنهم 

عباس  وعن  .  )حسن( -243 عنهما  ابن  للا  كان  " رضي  كيف  أريكم  أن      النبي  أتحبون 
وهذا لفظ الحاكم وأبو    "ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه"...يتوضأ
" ،  بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميهباطنهما  برأسه وأذنيه  ثم مسح  "   للنسائي    وفي لفظ  داود ،  

وأدخل ،   فمسح برأسه وباطن أذنيه وظاهرهماثم غرف غرفة    "  ولفظ ابن حبان وابن خزيمة

 )4(     " أصبعيه في أذنيه

 
(  39( برقم: )88/    1( )بهذا اللفظ( ،والترمذي في "جامعه" )653( برقم: )182/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(

/ 4»مسند أحمد« )) بمثله( . قال األرنؤوط في  (  2647( برقم: )635/    2وأحمد في "مسنده" ))بمثله( وقال:"حسن غريب"،  
إسناده حسن، موسى بن عقبة ممن روى عن صالح مولى التوأمة قبل االختالط، وعبد الرحمن بن أبي الزناد "ط الرسالة(:  366

"، عن البخاري تحسين هذا الحديث.  1/94"التلخيص"    صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، ونقل الحافظ ابن حجر في
 .  1306، وفي السلسلة الصحيحة برقم  192برقم  (:141/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في  

( 37( برقم: )86/    1والترمذي في "جامعه" )،    ( )بهذا اللفظ(134( برقم: )50/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 ( )بمثله مختصرا.(444( برقم: )283/    1وابن ماجه في "سننه" )  "هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم .    وقال :"  )بنحوه.(

وقال ابن دقيق العيد في اإلمام: وهذا الحديث معلول بوجهين: أحدهما: الكالم   "...(:18/  1»نصب الراية« )قال ابن حجر في  
بن حوشب. والثاني: الشك في رفعه، ولكن شهر وثقه أحمد. ويحيى. والعجلي. ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة    5في شهر

بن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا  أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. وقال ا
إسناده ضعيف لضعف سنان بن   " (:94/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  " . قال األرنؤوط فيحسن، وهللا أعلم، انتهى كالمه.

»إرواء  "  وصححه األلباني في  الرأس" ووقفه.من  األذنان  ربيعة وشهر بن حوشب، وقد اختلف على حماد في رفع قوله: "
للحديث شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة   وقال: " ....  84برقم    (:125/  1ليل« )الغ

وأبو موسى وأنس وسمرة بن جندب , وقد خرجتها وتكلمت على طرقها في جزء خاص عندي , وذكرت فيه طريقا البن عباس 
قه كالزيلعي وابن حجر وغيرهما , وذلك من توفيق هللا تعالى إيانا , فله  صحيحا لم يورده كل من تكلم على الحديث , وخرج طر

   ."( 36الحمد والمنة , ثم نشرت طرقه في مقال من مقاالت األحاديث الصحيحة برقم )
( برقم:  47/    1وأبو داود في "سننه" )، وقال :"حسن صحيح" ،  (  36( برقم: )85/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )3(
مام: لقال في اإلعن حديث ابن عباس بعد أن ذكر سنده :"  (23/  1»نصب الراية« ). قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(121)

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على "(:53/  1»سنن الترمذي ت شاكر« )" وقال الترمذي في  وهذا إسناد صحيح
الحديث   "...(: 209/  2»البدر المنير « )"  . قال ابن الملقن في  وبطونهما هذا عند أكثر أهل العلم: يرون مسح األذنين ظهورهما  

عبد الرحمن بن ميسرة    صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن"(:87/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  حسن
ان في "الثقات"، وباقي رجاله الحضرمي روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز ثقات كلهم، وذكره ابن حب

َحبي. »صحيح سنن ".  وقال األلباني  في    ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخوالني، وحريز: هو ابن عثمان الرَّ
داود ط غراس« ) َمْعدِ   -  112برقم    (:206/  1أبي  بن  المقدام  الِكْنِدي  عن  وقال  ...  يَكِرَب  إسناد صحيح،  النووي )قلت: 

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛   ..والعسقالني: حسن، والشوكاني: صالح، وأخرجه الضياء في "المختارة"(.
 "شامي تابعي ثقة". "شيوخ حريز كلهم ثقات". وقال العجلي: قال المصنف:  "غير عبد الرحمن بن ميسرة؛ وهو ثقة.

  ( 148( برقم: )266/    1بن خزيمة في "صحيحه" )وا   ،  (  1078( برقم: )360  /  3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
، والحاكم في     1/    102( برقم: )46/    1النسائي في "المجتبى" )، و(  137( برقم: )52/    1أبو داود في "سننه" )، و

»التلخيص الحبير ط وصححه ووافقه الذهبي . قال ابن حجر في  521برقم    (:247/  1»المستدرك على الصحيحين للحاكم« )
أخرجه النسائي "(:21/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )" وقال في  صححه ابن خزيمة وابن مندة"(:283/  1العلمية« )

»صحيح ابن حبان«  ي   " . قال األرنؤوط ف وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن مندة وأصله عند البخاري بدون ذكر األذنين 
سناده حسن. وقال :"إ  126برقم    (:233/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  . قال األلباني في  إسناده حسن"(:360/  3)

الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، يوافقه الذهبي. لكن ذكر مسح النعلين من فوقهما ومن تحتهما شاذ في هذه الرواية. وقد 
مسح الرأس -حه" بدون المسح على النعلين، وصححه ابن خزيمة، وابن منده، وروى الترمذي منه  أخرجه ابن حبان في "صحي

 .  وصححه أيًضا، ورواه البخاري في "صحيحه" دون مسح األذنين -واألذنين
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فمسح أذنيه بماء غير الذي توضأ    رسول للا    أن"وعن عبد هللا بن زيد.    )صحيح( -244

  )1("مسح به الرأس 

   )2("مسح برأسه بماء غير فضل يده"وفي لفظ مسلم عنه -245

وفي بعض النسخ يديه معناه أنه مسح الرأس بماء جديد  قال بن حجر وهو المحفوظ قال النووي:  •
 " ويدخل في ذلك األذنين  ال ببقية ماء يديه 

الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال :    صلينا مع علي حدثني النزال بن سبرة قال  .    )صحيح( -246
وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب    ومسح وجههفدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض واستنشق  

صنع مثل ما   فضله وهو قائم ثم قال : إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول للا  

 )3("هذا وضوء من لم يحدث"وقال:صنعت 

رأيت عليا دعا بماء ليتوضأ فتمسح به    السدي عن عبد خير قالعن شريك عن  .  )حسن( -247
ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ثم قال لوال أني رأيت رسول    ظهر قدميه  ىتمسحا ومسح عل

رأيت ان بطونهما أحق ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال   مسح علي ظهر قدميه  للا  

  )4("ائما أين الذين يزعمون انه ال ينبغي ْلحد ان يشرب ق 

قلت:هذا شاذ ومخالف لإلجماع في وجوب غسل القدمين خال الرافضة ، أو هو مقيد بالوضوء   •
 : الحديث التالي  ويؤيدهعلى الوضوء قبل الحدث كما هو نص األثر،أو أنه أراد مسح الخفين. 

    التالي:الحديث ثم ذكر حديث ،    باب غسل الرجلين وال يمسح على القدمين قال البخاري •

قَاَل: تََخلََّف النَّبِيُّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َعنَّا :  فيهما عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما -248
أُ َونَْمَسُح َعلَى أَْرُجِلنَافِي َسْفَرةٍ َسافَْرَناَها ، فَأَْدَرَكَنا َوقَْد أَْرَهْقَنا اْلعَْصَر ،   ، فََناَدى    فََجعَْلنَا نَتََوضَّ

تَْيِن أَْو ثاََلثًا . َرَجْعَنا َمَع َرس وِل للِا    :"  ولفظ مسلم" ،  ِبأَْعلَى َصْوِتِه: َوْيٌل ِلْْلَْعقَاِب ِمَن النَّاِر . َمرَّ
إِلَى اْلَمِديَنِة ، َحتَّى إِذَا ك نَّا بَِماٍء ِبالطَِّريقِ  َل قَْوٌم ِعْنَد اْلعَْصِر    َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ  تَعَجَّ

ُؤوا َوُهْم ِعَجاٌل ، فَاْنتََهْينَا إِلَْيِهْم َوأَْعقَابُُهْم تَلُوُح لَْم يََمسََّها اْلَماُء ، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ   َصلَّى فَتََوضَّ
  )5("َء .ِمَن النَّاِر ، أَْسبِغُوا اْلُوُضو   هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : َوْيٌل ِلأْلَْعقَاِب 

  

 
هذا "(: 212/  2»البدر المنير « )وصححه . قال ابن الملقن في   (  540( برقم: )151/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(

حجر:"الحديث صحيح ابن  وقال   .  "( العلمية«  ط  الحبير  الحاكم:"(:282/  1»التلخيص  إسناد  الصحةعن  ظاهره  ، إسناد   "
 وقال :"هذا إسناد صحيح" . ( 308( برقم: )65/  1والبيهقي في "سننه الكبير" )

قال  ( ) كتاب الطهارة ، باب آخر ِفي صفة الوضوء ( )بهذا اللفظ( ، 236( برقم: ) 146/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
يده( وفي بعض النسخ يديه معناه أنه  فضل  غير  (:قوله )ومسح برأسه بماء  125  /3»شرح النووي على مسلم« )النووي في

 " مسح الرأس بماء جديد ال ببقية ماء يديه
( 1188( برقم: )307/    1وأحمد في "مسنده" )) بهذا اللفظ( ،    202برقم   (:101/  1)أخرجه  ابن خزيمة في صحيحه    –  )3(

/ 2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    »إسناده صحيح،«  ت أحمد شاكر(:  13/  2د« )»مسند أحم. قال أحمد شاكر     )بمثله.(
" . إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النزال بن سبرة، فمن رجال البخاري.  "ط الرسالة(:  23

 «1054» (:352/ 2»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان« )وصححه األلباني في 
" . وقال احمد شاكر  حديث حسن، وقال األرنؤوط "  943برقم  ط الرسالة(: 256/ 2»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد   – )4(

 "  إسناده صحيح، إسحق بن يوسف األزرق: ثقة صحيح الحديث."ت أحمد شاكر(:  13/ 2»مسند أحمد« )  في
كتاب الوضوء ، باب غسل الرجلين وال يمسح على القدمين  ( )  163( برقم: )44/    1أخرجه البخاري في "صحيحه"  )    –  )5(

( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 241( برقم: )147/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )، و ( )بهذا اللفظ(
 ( باللفظ اآلخر( )
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حيث جعل الممسوح بين المغسوالت، وفعله     في سورة المائدة  شرط الترتيب ، ودليله اآلية •
 كما في األحاديث المتقدمة.   

 شرط المواالة  •
أَ فَتََرَك َمْوِضَع ظ ف ٍرَعلَى قََدِمِه فَأَْبَصَره  النبي   ْبُن الخطاب  عمر عن    في مسلم -249 اًل تََوضَّ   أَنَّ َرج 

ض وَءَك فََرَجَع ث مَّ َصلَّى    )1("فَقَاَل اْرِجْع فَأَحسن و 

 )2(وفي لفظ عند أحمد "فرجع فتوضأ ثم صلى".  )حسن( -250

 أَنَّ عن بَْعِض أَْصَحاِب النبي    عن خالد بن معدان      وفي لفظ    . صحيح لغيره(حسن.  ) -251
ْرَهِم لَْم ي ِصْبَها اْلَماء  فَأََمَره    النبي اًل ي َصل ِي َوفِي َظْهِر قََدِمِه ل ْمعَةٌ قَْدر  الد ِ   رسول للا   َرأَى َرج 

  َض وء    )3("أَْن ي ِعيَد اْلو 

   )4(وفي لفظ ْلبي داود " فأمره أن يعيد الوضوء والصالة".   )صحيح لغيره( -252

عجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم  "ترضي للا عنهما    عن عبدهللا بن عمرو  وفيهما     -253
ويل لْلعقاب من النار      رسول للا   عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال

  )5("أسبغوا الوضوء

 . على ما تقدم ية مواضع الوضوء دليلها القياساشتراط المواالة في بق •

 .إطالة الغرة في الوضوء  •

قال إن حوضي ْلبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده أن  ابي هريرةعن    في مسلم -254
  ؟ قالوا يا رسول للا وتعرفنا  . إني ألذود عنه الرجال كما يذود الرجل اإلبل الغريبة عن حوضه

 )6("نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الُوضوء ليست ألحد غيركم:"قال 

غرا محجلين )  الغر : جمع األغر وهو أبيض الوجه.  اليدينلمحجل : أبيض مواضع الوضوء من  ا   •
استعملت في   ثم  الفرس  تكون في جبهة  بيضاء  لمعة  الغرة  أغر أي ذو غرة واصل  ( غرا جمع 
الشهرة وطيب الذكر . ومحجلين من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس وأصله من الحجل  

وجو من  يسطع  النور  أن  والمعنى   . الخلخال  من  وهو  وهذا  القيامة  يوم  وأرجلهم  وأيديهم  ههم 
 .خصائص هذه األمة التي جعلها هللا عز و جل شهداء على الناس

جِمر  عنوفيهما   -255 الم  إِن ِي  " رقيت مع    نعيم  فَقَاَل  أَ  فَتََوضَّ اْلَمْسِجِد  َظْهِر  َعلَى  أَِبي هريرة 
ض وِء فََمْن اْستََطاَع  َسِمْعت  النبي   ِليَن ِمْن آثَاِر اْلو  َحجَّ ا م  تِي ي ْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة غ رًّ َيق ول  إِنَّ أ مَّ

فَْلَيْفعَلْ  تَه   غ رَّ ي ِطيَل  أَْن  لمسلم" "  ِمْنك ْم  لفظ  فَأَْسَبَغ    وفي  َوْجَهه   فَغََسَل  أ   َيتََوضَّ أََبا هريرة  َرأَْيت  

 
( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 243( برقم: )148/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 ( )بهذا اللفظ( . 
)أخرجه    –  )2( "مسنده"  في  ) 52/    1أحمد  برقم:   )136. اللفظ(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  )قال  أحمد«  ط    283/  1»مسند 

 " . توبع. -لحفظ وإن كان سيئ ا -حديث صحيح، عبد هللا بن لهيعة "الرسالة(: 
(  392( برقم: )83  /  1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )175( برقم: )68/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
وفي "(:30/  1»اإللمام بأحاديث األحكام « ). قال ابن دقيق العيد في  (  15735( برقم: )3290/    6وأحمد في "مسنده" )،  

" وكذا قال    .وفي "المسند" عن أحمد: أنه قال: حدثنا بحير .قال األثرم: قلت ألحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم    ...إسناده بقية
حديث  "ط الرسالة(:   252/  24»مسند أحمد« )( . قال األرنؤوط في  291-290/  1»فتح الباري البن رجب« )نحوه ابن رجب في

ي، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية: وهو ابن الو ليد يدلس عن الضعفاء ويسِوّ
حديث صحيح. :"  168برقم    (:310/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في   إلسناد، وبقية رجاله ثقات. 

رجاله ثقات؛ غير أن بقية مدلس وهذا إسناد    .. وقال اإلمام أحمد: "هذا إسناد جيد"، وقّواه ابن التركماني وابن القيم وابن حجر".
 " وقد عنعنه، لكن قد ورد عنه مصرًحا بالتحديث كما يأتي؛ فالحديث صحيح.

/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ( 175( برقم: )68/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
يدلس تدليس التسوية، فال يكفى تصريحه بالسماع من شيخه   -ن الوليدوهو اب-صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية  " (:127

 "عند أحمد، بل يجب أن يصرح به في طبقات السند كلها، ثمَّ هو في نفسه ضعيف.
( ) كتاب الطهارة  241( برقم: )147/    1ومسلم في "صحيحه" )  ،(  60( برقم: )22/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 1، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ( )بهذا اللفظ( ،)
( ) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة  247( برقم: )150/  1( ) 247: )( برقم149/  1مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )6(

 الغرة والتحجيل ِفي الوضوء ( )بهذا اللفظ( .
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ض وَء   ِد ث مَّ   ثُمَّ َغَسَل يََدهُ اْليُْمنَى َحتَّى أَْشَرَع فِي اْلعَُضدِ اْلو  ث مَّ َيَده  اْلي ْسَرى َحتَّى أَْشَرَع فِي اْلعَض 
ث مَّ َغَسَل ِرْجلَه  اْلي ْسَرى َحتَّى أَْشَرَع فِي   َع فِي السَّاقِ َحتَّى أَْشرَ َمَسَح َرأَْسه  ث مَّ َغَسَل ِرْجلَه  اْلي ْمنَى  

ُ     رسول هللا  َهَكذَا َرأَْيتُ السَّاِق ث مَّ قَاَل   أ ل وَن َيْوَم  َوقَاَل قَاَل رسول للا    يَتََوضَّ َحجَّ أَْنت ْم اْلغ رُّ اْلم 
ض وِء فََمْن   اْلو  تَه  َوتَْحِجيلَه  اْلِقَياَمِة ِمْن إِْسَباغِ  َسِمْعُت  " مسلمللفظ  في  و"  اْستََطاَع ِمْنك ْم فَْلي ِطْل غ رَّ

ْؤِمِن َحْيث  َيْبل غ  اْلَوض وء     رسول للا  َخِليِلي  )1("َيق ول  تَْبل غ  اْلِحْلَية  ِمْن اْلم 

  

 
( ) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ِفي الوضوء 246( برقم: )149/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 ( )بهذا اللفظ( . 
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 باب المسح على الخفين •
 مايجوز المسح عليه   •

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص َعْن َعْبِد    في البخاري -256 ِ    رضي للا عنهم  َّللاَّ   َعْن النَِّبي 
ِ ْبَن ع َمَر َسأََل ع َمَر َعْن ذَِلَك فَقَاَل نَعَْم إِذَا َحدَّثَكَ  فَّْيِن َوأَنَّ َعْبَد َّللاَّ َشْيئًا َسْعٌد َعْن    أَنَّه  َمَسَح َعلَى اْلخ 

 )1("َعْنه  َغْيَره   فَاَل تَْسأَلْ  النَّبِي  

فَّْيهِ   قَاَل َرأَْيت  النبي عن عمرو ْبِن أَُميَّةَ  وفي البخاري -257  )2("يَْمَسح  َعلَى ِعَماَمِتِه َوخ 

بن عجرة  مسلمفي   -258 كعب  بالل   عن  عنهم   عن  الخفين    مسح  النبي  أن  رضي للا  على 

   )3("والخمار

 "تغطيه ييعنى بالخمار العمامة ألنها تخمر الرأس أ :"قال النووي •

أَ فََمَسَح ِبَناِصَيِتِه َوَعلَى اْلِعَماَمِة َوَعلَى    أَنَّ النبي   "  عن المغيرة بن شعبة  وفي مسلم -259 تََوضَّ

فَّْينِ      )4(" ِعَماَمتِهِ َمَسَح َعلَى اْلُخفَّْيِن َوُمقَدَِّم َرأِْسِه َوَعلَى  "  وفي لفظ لمسلم"  اْلخ 

 . شعر الجبهة أو الجبهة نفسها :الناصية •

    )5(مسح على الجوربين والنعلين"  "وعن المغيرة بن شعبة.  )صحيح( -260

قول ثالثة عشر صحابيا ، وهو   القول بمسح الجوارب هو  يتلخص من قول ابن المنذر وأبوداود بأن •
والمسح على الجوربين قول  "وقال ابن القيم في تهذيب السنن :    ،    اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه

 ". أكثر أهل العلم

 
 ( ) كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفين ( )بهذا اللفظ( . 202( برقم: )51/  1) أخرجه البخاري في "صحيحه" – )1(
/   1( ) كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفين ( )بمثله.( ، )204( برقم: )25/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفين ( )بهذا اللفظ( .205( برقم: )52
 ( ) كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة ()بهذا اللفظ(. 275( برقم: )159/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 () كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة ( )بهذا اللفظ(.274( برقم: ) 159/  1)أخرجه مسلم في صحيحه  – )4(
( برقم: 167/    4وابن حبان في "صحيحه" )  ،  )بهذا اللفظ(  (198قم: )( بر304/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
 ( 99( برقم: ) 144/    1والترمذي في "جامعه" )  )بمثله(  (  159( برقم: )61/    1وأبو داود في "سننه" ))بمثله( ،  (  1338)

/ 1»خالصة األحكام« )قال النووي في   ،(  18493( برقم: )4136/    8وأحمد في "مسنده" ) ،    صحيح"   )بمثله( وقال :"حسن
وال يقبل قول الترمذي إنه: "     والنعلين " اتفق الحفاظ على تضعيفه.الجوربين  على  مسح  المغيرة مرفوع: "  حديث  " (:129

على كونه   -بعد تعديل أبي قيس- ومن يصححه يعتمد    " (:185/  1»نصب الراية« )قال ابن دقيق العيد في     حسن صحيح ".
رووه، وال يعارضه؛ وال سيما وهو طريق مستقل برواية ما  على  زائد  أمر  هو  بل  ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة،  

ذا حديث "هط الرسالة(:   144/  30»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في    هزيل عن المغيرة؛ لم يشارك المشهورات في سندها
مع أنه وثقه ابُن َمِعين والدارقطني وابن نُمير  به، ف   -وهو عبد الرحمن بن ثَْروان    -َضعَفه األئمةُ، ِعلَّتُه عندهم تفرُد أبي قيس

 ... ابُن حبان، ومن المتأخرين ابُن التركماني،    وقد تابع الترمذي في تصحيحه من القدماء  ...   - وزاد: ثبت  -والنسائي والعجلي
وليس األمُر كما    :1/168وتابع الثالثة في تصحيحه من المعاصرين الشيُخ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على "سنن الترمذي"  

قال هؤالء األئمة، والصواُب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر، غير حديث المسح على الخفين، وقد روى 
المغيرة أحاديثَ  العمامة،  ال  الناُس عن  مسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على 
الجوربين، وليس شيء منها بمخالف لآلخر، إذ هي أحاديث متعددة، وروايات على حوادث مختلفة، ومنهم من روى المسح على  

 وقائع متعددة والمغيرةُ صحب النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم نحو خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
وباستعراض أقوال الفريقين ...  رواة منه شيئاً ويسمع غيره شيئاً آخر، وهذا واضح بديهِى.في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعُض ال

نجد من اإلنصاف القول: إنَّ من صحح المسح على الجوربين بتصحيح هذا الحديث فحسب، قد وهم، ألن أكثر األئمة على تضعيفه، 
سبب تضعيفه هذا الحديث، قد قصَّر، وفاتَه أنَّ المسح على  كما سلف، لكن من ذهب إلى عدم جواز المسح على الجوربين مطلقاً ب

:"   147برقم  (:274/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ).".   وصححه األلباني في  الجوربين إنما ثبت من أحاديث أُخر
صحيح" وقال :" قال الترمذي :"حسن    101برقم  (:137/  1»إرواء الغليل« )  ، وقال في  إسناده صحيح على شرط البخاري

منهم وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة    قلت: وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخارى فى صحيحه محتجا بهم.
أبو داود فقد قال عقبه: " كان عبد الرحمن بن مهدى ال يحدث بهذا الحديث ألن المعروف عن المغيرة أن النبى صلى هللا عليه  

المغيرة وه  وسلم مسح على الخفين ". ذا ليس بشىء ألن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا , وليس فيه مخالفة لحديث 
( , بل فيه زيادة عليه , والزيادة من الثقة مقبولة كما هو 100المعروف فى المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه )رقم  

فيها المسح على الخفين , وقد أشار لهذا العالمة ابن   فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التى   مقرر فى " المصطلح "
 ( فراجعه.147دقيق العيد , وقد ذكر قوله فى ذلك الزيلعى فى " نصب الراية " ونقلته فى " صحيح أبى داود " )
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سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول  رسول للا  قال بعث  عن ثوبان  .    )صحيح( -261

   )1("ساخينت أمرهم أن يمسحوا على العصائب والللا 

والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ،    العصائب هي العمائم ألن الرأس يعصب بها •
 . اونحوهم

 )2("الموقين والخمار على يمسح  رأيت رسول للا قال "   باللعن .  )صحيح( -262
وهو مقطوع ،  قاله ابن سيده واألزهري    .  قال في نيل األوطار :الموقين  وهما ضرب من الخفاف •

 .  "الموق الذي يلبس فوق الخف :"وقال الجوهري ...الساقين 
دون ذلك فال يجوز بأما مايلبس    ،  قال شيخ اإلسالم يجوز المسح على النعلين إذا كانا فوق الجورب •

   .المسح عليه باتفاق المسلمين

معنى قوله والنعلين هو أن يكون قد لبس النعلين    :قال الطيبي:"276/ص1تحفة األحوذي جقال في   •
 "قلت هذا المعنى هو الظاهر. وكذا قال الخطابي في المعالم ، فوق الجوربين 

أصاب رجال جرح في عهد رسول  :"قال    رضي للا عنهما   عن بن عباس.  )حسن لغيره( -263
فقال قتلوه قتلهم للا ألم    ثم احتلم فأمر باالغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول للا  للا  

 )3("يكن شفاء العي السؤال

 )4(أنه مسح على العصابة رضي للا عنهما عن ابن عمر.  (موقوف  )صحيح -264

  

 
. وأبو داود في "سننه"   وصححه ووافقه الذهبي( )بهذا اللفظ(606( برقم: )169/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
 (:103/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )) بمثله(. قال األرنؤوط في  (146( برقم: )56/  1)
سناده صحيح، وكذا قال إ"  134برقم    (:250/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح. 

 "  النووي، وصححه الحاكم والذهبي والزيلعي
 106( برقم: )46/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،    ( )بمثله.(183( برقم: )293/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
/ 39»مسند أحمد« )في     .قال األرنؤوط   )بمثله.(      (  24546( برقم: ) 5772/    11( )بمثله.( ،  وأحمد في "مسنده" )3  /

عن   -وهو الخوالني عائذ هللا بن عبد هللا -إال أن رواية أبي إدريس    حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح"ط الرسالة(:  341
وهذا إسناد صحيح على شرط "...(:264/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في    بالل قيل: إنها مرَسلَة،

   وأبو قالبة: اسمه عبد هللا بن زيد؛ وهما ثقتان من رجال الشيخين.« »وأبو إدريس: هو عائذ هللا بن عبد هللا.    مسلم.
(  572( برقم: )362/  1وابن ماجه في "سننه" )  ، ( )بهذا اللفظ(337( برقم: )133/  1أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )3(

هذا "...(:616/  2»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في   ( )بنحوه.(  3114( برقم: )733/    2وأحمد في "مسنده" )،    )بمثله.(
حسن، وهذا "ط الرسالة(:  173/  5»مسند أحمد« )".  قال األرنؤوط فيمنقطع فيما بين األوزاعي وعطاء، وقد وصله ابن ماجه

 365برقم  (:161/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )".  قال األلباني في  عاً سند رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن فيه انقطا
بالجملة؛ و  "...وقال الحاكم: "حديث صحيح"! ووافقه الذهبي!  حديث حسن. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"،:"

( 1"موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" )كما في  -فاإلسناد منقطع؛ ولكن قد جاء موصواًل؛ فقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه"  
( من طريق عمر بن حفص بن غياث: حدثني أبي: أخبرني الوليد بن عبيد هللا بن أبي رباح أن عطاء حدثه 165/  1، والحاكم ) -

 طهوًرا".  -أو التيمم-"ما لهم قتلوه! قتلهم هللا )ثالثًا(! قد جعل هللا الصعيد  ... به؛ إال أنه قال:
صلى هللا عليه وسلم  -وال يثبت عن النبي   . وقال :"  ( 1100( برقم: )228/  1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ).       – )4(
وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدم وليس بالقوي ، وإنما فيه قول الفقهاء من   في هذا الباب شيء .    -

برقم   (:42/  2»معرفة السنن واآلثار« )" وقال في  عمر في المسح على العصابة    التابعين ، فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن
 "العصابة، موقوفا عليهعلى وصح عن ابن عمر، المسح  :" 1664
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ه  فِي َرأِْسِه ث مَّ    عن جابر.    )ضعيف(  -265 اًل ِمنَّا َحَجٌر فََشجَّ قَاَل َخَرْجَنا فِي َسفٍَر فَأََصاَب َرج 
ْخَصةً َوأَنْ  ِم فَقَال وا َما َنِجد  لََك ر  ْخَصةً فِي التَّيَمُّ َت تَْقِدر   اْحتَلََم فََسأََل أَْصَحاَبه  فَقَاَل َهْل تَِجد وَن ِلي ر 

ا قَِدْمَنا َعلَى النبي  َعلَى اْلَماِء فَاْغتََسَل فَمَ  أ ْخبَِر ِبذَِلَك فَقَاَل قَتَل وه  قَتَلَه ْم َّللاَّ  أاََل َسأَل وا إِْذ لَْم   اَت فَلَمَّ
َيْعِصَب َشكَّ م   أَْو  َويَْعِصَر  َم  َيتََيمَّ أَْن  يَْكِفيِه  إِنََّما َكاَن  السَُّؤال    ِ اْلِعي  ِشفَاء   فَإِنََّما  وا  وَسى َعلَى يَْعلَم 

 )1( " ْرِحِه ِخْرقَةً ث مَّ َيْمَسَح َعلَْيَها َويَْغِسَل َساِئَر َجَسِدهِ ج  

أن رجال أصابه جرح في عهد رسول للا صلى  "وعن ابن عباس رضي هللا عنهما)حسن( . -266
للا عليه وسلم، ثم أصابه احتالم، فأمر باالغتسال، فمات، فبلغ ذلك النبي صلى للا عليه وسلم،  

 )2("السؤالالعي شفاء قتلوه قتلهم للا، ألم يكن فقال: " 

فَأََمَرنِي أَْن  قَاَل اْنَكَسَرْت إِْحَدى َزْنَديَّ فََسأَْلت  النبي    عن علي ْبِن أَبِي طالب.    )ضعيف( -267
 )3(" أَْمَسَح َعلَى اْلَجَبائِرِ 

الخنصر هو الكرسوع ، ويقال  الكوع هو طرف الزند الذي يلي أصل اإلبهام ، وطرفه الذي يلي   •
 للمفصل رسغ ، رصغ. 

قال ابن باز رغم ضعف حديثي علي وحابر ، فإن األصول المرعية تدل على ذلك ، فاألصل  •
 اآلية وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى  فاتقوا هللا ماستطعتم  ثابت 

 لبسهما على طهارةاشتراط   •
َما  ك ْنت  َمَع النبي "المغيرة بن شعبة  عن  فيهما -268 فَقَاَل َدْعه  فَّْيِه  فِي َسفٍَرفَأَْهَوْيت  ِْلَْنِزَع خ 

  )4( "فََمَسَح َعلَْيِهَما  أَْدَخْلتُُهَما َطاِهَرتَْينِ فَإِن ِي 

 
  ، (  273( برقم: )375/    1وابن خزيمة في "صحيحه" )،  (  144( برقم: )54/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(

المختارة" )  ،(  1314( برقم: )140/    4وابن حبان في "صحيحه" ) المقدسي في "األحاديث  ( برقم:  213/    11والضياء 
 وصححه ووافقه الذهبي بلفظ ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما،  (589( برقم: )165/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،(  205)

قال البيهقي في :"(:187/  1»نصب الراية« ).  قال الزيلعي في    ( )بهذا اللفظ(336( برقم: )132/    1وأبو داود في "سننه" )
" . قال األرنؤوط في  الباب، مع اختالف في إسناده قد بيناه في كتاب السنن، انتهى.المعرفة: هذا الحديث أصح ما روي في هذا  

بير بن خريق لين الحديث، وقد تفرد بروايته عن عطاء عن جابر، "(: 252/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  إسناده ضعيف، الز 
" . وقد لمسح على الجبيرة، بل فيه ما يخالفهاوالمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس اآلتي بعده، وليس في حديث ابن عباس ا
 (: 805/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )حسن األلباني حديث ابن عباس وضعف حديث جابر رضي هللا عنهم ينظر :"

 .   105، وإرواء الغليل حديث رقم  364، وصحيح أبي داود حديث رقم  4363برقم 
  ، (  273( برقم: )375/    1وابن خزيمة في "صحيحه" )،  (  144( برقم: )54/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(

المختارة" )  ،(  1314( برقم: )140/    4وابن حبان في "صحيحه" ) المقدسي في "األحاديث  ( برقم:  213/    11والضياء 
 وصححه ووافقه الذهبي بلفظ ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما،  (589( برقم: )165/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،(  205)

قال البيهقي في :"(:187/  1»نصب الراية« ).  قال الزيلعي في    ( )بهذا اللفظ(336( برقم: )132/    1وأبو داود في "سننه" )
" . قال األرنؤوط في  المعرفة: هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب، مع اختالف في إسناده قد بيناه في كتاب السنن، انتهى.

بير بن خريق لين الحديث، وقد  "(: 252/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  تفرد بروايته عن عطاء عن جابر، إسناده ضعيف، الز 
" . وقد والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس اآلتي بعده، وليس في حديث ابن عباس المسح على الجبيرة، بل فيه ما يخالفها

 (: 805/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )حسن األلباني حديث ابن عباس وضعف حديث جابر رضي هللا عنهم ينظر :"
 .   105، وإرواء الغليل حديث رقم  364يح أبي داود حديث رقم ، وصح  4363برقم 

( برقم: 228/    1)بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )  (657( برقم: )418/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )3(
/ 1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ).قال ابن حجر في  (  876( برقم: )421/    1والدارقطني في "سننه" )  ، (  1100)

رواه ابن ماجه بسند "(: 92المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلوغ  " وقال في  وفيه عمرو بن خالد وهو متروك"...(:83
كذبه    -وهو القرشي-إسناده تالف جًدا، عمرو بن خالد  "(: 418/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ) " . قال األرنؤوط في  واه جدا

آبائه أحاديث موضوعة. البيهقي في "بعضهم وتركه آخرون، وقال أحمد بن حنبل: كذاب يروي عن زيد بن علي عن  . وقال 
ن ابن عمر، أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. هو :"...ع  (:349/  1»السنن الكبرى للبيهقي« )

وال يثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي ...عن ابن عمر صحيح  
الذي قد تقدم وليس بال التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على رباح  الفقهاء من  قوي وإنما فيه قول 

 ". العصابة
( ) كتاب الوضوء ، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ( )بهذا  206( برقم: )52/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ( )بنحوه مطوال.(  274( برقم: ) 158/  1) ،اللفظ( . ومسلم في "صحيحه"  
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أمرني    فقال:بل أنت نسيت بهذا  ؟  "فقلت يارسول للا نسيت   وفي لفظ ْلبي داود.    )ضعيف( -269
 )1(ربي"

أَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيهِ أنه      َجِريَر ْبَن َعْبِد َّللاَِّ   فيهما عن و -270 ث مَّ قَاَم فََصلَّى فَس ئَِل   بَاَل ثُمَّ تََوضَّ
ْم ِْلَنَّ َجِريًرا َكاَن ِمْن آِخِر َمْن أَْسلَمَ  فَقَاَل َرأَْيت  النبي    ، َصَنَع ِمْثَل َهذَا قَاَل إِْبَراِهيم  فََكاَن ي ْعِجب ه 

أَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيهِ    رسول للا   َرأَْيت  "مسلملفظ    وفي     وهذا لفظ البخاري،  )2("  بَاَل ثُمَّ تََوضَّ

  

 
»سنن أبي  وصححه ووافقه الذهبي ، وأبو داود    606برقم    (:276/  1»المستدرك على الصحيحين « )أخرجه الحاكم في    –  )1(

، قال األرنؤوط في   18145برقم  ط الرسالة(:  77/  30»مسند أحمد« )، و أحمد    156برقم  (: 111/  1داود ت األرنؤوط« )
" . وضعفه  وهو ضعيف  -وهو ابن عامر البجلي  -ضعيف بهذه السياقة، تفرد بها بكير"ط الرسالة(:  77/  30»مسند أحمد« )

قلت: إسناده ضعيف من أجل بكير، والحديث في " الصحيحين "وغيرهما؛  "  (:49/  1األم« )  - »ضعيف أبي داود  األلباني في  
 .  "قوله: فقلت ... إلخ. فهذه الزيادة منكرةدون 

الصالة في الخفاف ( )بهذا اللفظ( . ومسلم    ( ) كتاب الصالة ، باب387( برقم: )87/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( )بنحوه.( ( ) كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين272( برقم: )156/  1في "صحيحه" ) 
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 مدة المسح  •
 مؤقت() القول األول أنه  •

عن المسح على الخفين فقالت   أتيت عائشة أسألها:عن شريح بن هانئ قال  عن    في مسلم -271
جعل رسول للا    :"فسألناه فقال فإنه كان يسافر مع رسول للا   عليك بابن أبي طالب فسله":
  1("ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم( 

عن النبي صلى للا عليه وسلم قال : المسح على الخفين      عن خزيمة بن ثابت.    )صحيح(  -272
  )2("للمسافر ثالثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة .

َنا إِذَا ك نَّا َسفًَرا  قَاَل َكاَن رسول للا    عن صفوان ْبِن َعسَّالٍ .  (. صحيح لغيره)حسن -273 ر  َيأْم 
وفي لفظ عند " ،  َولَِكْن ِمْن َغائٍِط َوبَْوٍل َونَْومٍ أَْن اَل َنْنِزَع ِخفَافََنا ثاََلثَةَ أَيَّاٍم َولََياِليِهنَّ إِالَّ ِمْن َجَناَبٍة  

سفرا أو مسافرين أن ال ننزع أو نخلع خفافنا ثالثة أيام   كنا  إذا    رسول للا  أمرنا  " ابن حبان
أن نمسح  أمرنا رسول للا "  وفي لفظ البن حبان"ولياليهن من غائط وال بول إال من الجنابة 

 )3("ثالثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا وال ننزعهما من غائط وال بول وال نوم ولكن من الجنابة

أنه رخص للمسافر ثالثة عن النبي    أبي بكرة عن أبيهوعن  .    صحيح لغيره(حسن.  ) -274
 )4(" أن يمسح عليهما  إذا تطهر فلبس خفيهأيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة 

 القول الثاني : أنه غير مؤقت  •

 
 ذا اللفظ( . ()كتاب الطهارة ، باب التوقيت ِفي المسح على الخفين ( )به276(برقم:)159/    1أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )1(
( برقم: 158/    4وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  94( برقم: ) 39/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )    –  )2(
( 139/  1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ( 157( برقم: )60/  1( )بمثله مطوال.( ، وأبو داود في "سننه" )1329)

حديث صحيح، "(:112/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(95برقم: )
  ... وبين أبي عبد هللا الجدلي، وقد تبيَّنت الواسطة بينهما عند الترمذي    -وهو ابن يزيد النخعي-ناد منقطع بين إبراهيم  وهذا إس

وأما إعالل البخاري له بأنه ال يُعرف سماع ألبي عبد هللا الجدلي من خزيمة بن ثابت، فعلى مذهبه في اشتراط ثبوت اللقاء، وقد 
 145برقم    (:268/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وقال األلباني في  مذي وابن حبان.صحح الحديث ابن معين والتر

حديث صحيح، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حديث حسن، وذكر عن يحيى بن معين أنه صححه". ورواه أبو عوانة وابن :"
في "صحيحيهما  أ"...حبان  غير  "الصحيح"؛  رجال  ثقات  كلهم  رجاله  إسناد  فيه وهذا  أن  ثقة؛ غير  وهو  الجدلي؛  با عبد هللا 

( من طريق زائدة بن قدامة  277/  1وأخرج البيهقي )  ..وقد جاء الحديث موصوال، كما سنبينه؛ فهو حديث صحيح.      ...انقطاعا

الخفين، فقال إبراهيم التيمي: قال: سمعت منصوًرا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النََّخِعّيِ، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على  
ُ َعلَيِه َوَسلََّم ثالثًا؛ ولو استزدته    تنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل لنا رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

ن المؤلف أن النخعي  قلت: وإسناد هذه الرواية صحيح؛ وهي تشير إلى ما سبق ع ..-يعني: المسح على الخفين للمسافر -لزادنا  
قلت: وقد أُعل هذا الحديث بما ال يقدح؛ ولو أردنا بسط للكالم في ذلك لطال؛ فليراجع لذلك "...  لم يسمعه من أبي عبد هللا الجدلي.

 (.177 - 175/ 1"نصب الراية" )
( برقم:  10/    1ابن الجارود في "المنتقى" )و  ( )بهذا اللفظ( ،17( برقم: )135/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
 ( 21( برقم: )31/    8ضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )وال   ،(  85( برقم: )285/    1وابن حبان في "صحيحه" )  ،(  4)

ال محمد: أحسن شيء في وقال :"حسن صحيح... ق   (96برقم: )(  140/    1والترمذي في "جامعه" )،  وقال :"إسناده حسن"،
»البدر المنير . قال ابن الملقن في    (18375برقم: )(  4105/    8وأحمد في "مسنده" )  "،هذا الباب حديث صفوان بن عسال

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد " ط الرسالة(:  11/  30»مسند أحمد« )".  قال األرنؤوط في  هذا الحديث صحيح"(:9/  3في « )
".وحسنه  حسن الحديث، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين غير صحابيه كما سلف.  -وهو ابن أبي النَُّجود  -حسن. عاصم
    106برقم (:144/ 1»إرواء الغليل« )األلباني في 

( برقم:  39/    1( )بهذا اللفظ( ،ابن الجارود في "المنتقى" )192( برقم: )299/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
»التلخيص الحبير ط . قال ابن حجر في  ( )بمثله.( ،1324( برقم: )153/    4وابن حبان في "صحيحه" )،  )بنحوه.(    ،(  95)

»البدر " . قال ابن الملقن في  ححه في سنن حرملةصححه الخطابي أيضا ونقل البيهقي أن الشافعي ص" (:413/  1العلمية« )
رجال إسناده ثقات  "(:96/  1»صحيح ابن خزيمة« )". قال األعظمي في  هذا الحديث صحيح رواه األئمة."(:5/  3المنير « )

نؤوط« »سنن ابن ماجه ت األر.". قال األرنؤوط في  غير االمهاجر بن مخلد فهو لين الحديث كما قال أبو حاتم والحديث صحيح
»سلسلة  " قال األلباني :"فيصحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل المهاجر بن َمخلد أي مخلد، فهو حسن الحديث." (:349/  1)

فوان صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وهو مخرج في "اإلرواء" ص لت: حديث  ق(:1341/  7األحاديث الصحيحة« )
ه صحيح؛ ألن المهاجر بن مخلد مختلف فيه، وقد صححه الشافعي، كما رواه البيهقي ( ، وإسناده حسن، فالحديث ب1/140/104)

"قال الشافعي في رواية حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت؛ لحديث المهاجر، وكان إسناداً صحيحاً، وشد   فقال:"   في " المعرفة
 مسح المسافر حديث صفوان بن عسال ".
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َيا َرس وَل  ِلْلِقْبلَتَْيِن أَنَّه  قَاَل  َوَكاَن قَْد َصلَّى َمَع رسول للا    َيْحَيى ْبن  أيوبعن  .    )ضعيف( -275
فَّْيِن قَاَل َنعَْم قَاَل َيْوًما قَاَل َيْوًما قَاَل َوَيْوَمْيِن قَاَل َوَيْوَمْيِن قَاَل َوثَ  ِ أَْمَسح  َعلَى اْلخ  اَلثَةً قَاَل َنعَْم  َّللاَّ

 .)1("َوَما ِشْئتَ 

إذا توضأ أحدكم ولبس    "مرفوعا  وعن أنس         موقوفا  عن عمر.    ( موقوف )صحيح -276
    )2("خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم ال يخلعهما إن شاء إال من جنابة

 صفة المسح  •
ِ أَْولَى ِباْلَمْسحِ ِمْن أَْعاَله     :"قَالَ   عن علي  .    )صحيح(  -277 ف  يِ لََكاَن أَْسفَل  اْلخ 

أْ ين  ِبالرَّ لَْو َكاَن الد ِ
فَّْيِه   َوقَْد َرأَْيت  رسول للا   )3(" يَْمَسح  َعلَى َظاِهِر خ 

فَّْيِن َعلَى َظاِهِرِهَما َرأَْيت  النبي   :المغيرة بن شعبة عن. )حسن( -278  . )4(" َيْمَسح  َعلَى اْلخ 

 )5(وعنه" مسح أعلى الخف وأسفله".   )ضعيف( -279

  

 
)بهذا اللفظ(  ،(  158( برقم: ) 60/    1وأبو داود في "سننه" )،  (  611( برقم: )170/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(

" . وقال قال أبو داود: ليس بالقوي وضعفه البخاري فقال: ال يصح"(:421/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  ".  قال األرنؤوط فياتَّفقُوا َعلَى ضعفه واضطرابه.  "(: 131/  1»خالصة األحكام« ) لنووي فيا
 .   60برقم (:51/ 1األم« ) -»ضعيف أبي داود "  .وضعفه األلباني في  إسناده ضعيف جداً "(: 113/ 1)
»هذا إسناد صحيح على شرط مسلم،   وقال :"  ( )بهذا اللفظ( .648( برقم: )181/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

على شرط مسلم تفرد به عبد الغفار وهو ثقة  قال الذهبي :" وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد«
(  780( برقم: ) 376/    1والدارقطني في "سننه" )،(  1349( برقم: )279/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )"،  والحديث شاذ 

أخرجه الحاكم والدارقطني وأعله ابن حزم بأسد بن موسى "(:79/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ).قال ابن حجر في  
وأخرجه الدارقطني في سننه عن أسد بن موسى "(: 179  /1»نصب الراية« )".  قال الزيلعي فيفأخطأ في ذلك فإنه لم ينفرد به

قال البيهقي .  ".   ثنا حماد بن سلمة به، قال صاحب التنقيح: إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق، وثقه النسائي. وغيره. انتهى.
أن يكون رجع إليه فإما  ،  وقد روينا عن عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه التوقيت  "(: 421/  1»السنن الكبرى للبيهقي« ) في   

وقد روينا عن عمر ....وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى  ،  في التوقيت    حين جاءه التثبت عن النبي  
التي هي أشهر وأكثر   السنة  التوقيت وقولهم يوافق  واألصل وجوب غسل ،  وعلي وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس 

أو إليه  فالمصير  التوفيق الرجلين  األرنؤوط    ".لى وباهلل  أحمد«)فيمرفوعا    أنس    عن  حديثالوضعف  ط    74/  30»مسند 
 . 447برقم  (:140/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته«)في  عن أنس    وصححه األلباني»وهو حديث ضعيف.«وقالالرسالة(:

( برقم:  120/    1والنسائي في "الكبرى" )  ،(  662( برقم: )283/    2أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )3(
. قال   (748( برقم: )219/    1( )بهذا اللفظ( ، وأحمد في "مسنده" )162( برقم: )63/    1وأبو داود في "سننه" )  ،(  118)

/ 1سناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في "التخليص الحبير"  "إ(:117/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 .  103برقم  (:140/ 1»إرواء الغليل« )". وصححه األلباني في160

»صحيح ، وقال :"حسن" ، وصححه األلباني في  98قمبر (:165/  1»سنن الترمذي ت شاكر« )أخرجه الترمذي في جامعه    –  )4(
 . (287/  1سنن أبي داود ط غراس« )

 ، ( 165( برقم: )64/  1( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )92( برقم: )38/  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )– )5(
 ".،سألت أبا زرعة، ومحمدا عن هذا الحديث، فقاال: " ليس بصحيح وقال :"(  97( برقم: )141/    1والترمذي في "جامعه" )
والدارقطني في   ،(  1398( برقم: )290/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،(  550( برقم: )345/    1وابن ماجه في "سننه" )

»الدراية في . قال ابن حجر في  (  18484( برقم: )4135/    8وأحمد في "مسنده" )  ،(  752( برقم: )359/    1"سننه" )
:"وفي إسناده ضعف" . وضعفه " وقال في البلوغ  قال األثرم سمعت أحمد يضعف هذا الحديث"(:79/  1تخريج أحاديث الهداية« )

.قال   72برقم    (:10»ضعيف سنن الترمذي« )ص. وضعفه األلباني في    253برقم  (:129/  1»خالصة األحكام« )النووي في
 "إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  134/ 30»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
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 باب نواقض الوضوء •

 الحدث األصغر  •
 )1("الطهور شطر اْليمان"رسول للا  قال عن أبي مالك األشعري مسلمفي  -280

ال تقبل صالة    :"يقول    رسول للا   سمعت:"  عنهما  للا   يرض  عن ابن عمر  وفي مسلم -281
 )2(" بغير طهور وال صدقة من غلول

 الخارج من السبيلين . 1 •
  ح مع ماتقدم من أحاديث االستنجاء واالستجمار ، والمس  وسورة النساء  آية سورة المائدةودليله   •

 : األحاديث التالية على الخفين إضافة إلى

  يتوضأ عند كل صالة. قلت كيف كنتم تصنعون؟   رسول للا   :كانعن أنس  في البخاري -282
 )3("ما لم يحدث  أحدنا الوضوء ئقال يجز

َ   عن النبي  عن أَبِي هريرة  فيهما -283 أ   " قَاَل اَل َيْقبَل  َّللاَّ  َصاَلةَ أََحِدك ْم إِذَا أَْحَدَث َحتَّى َيتََوضَّ
ٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت َما اْلَحَدث  َيا أََبا هريرة قَاَل ف َساٌء أَْو ض َراطٌ   )4(  " قَاَل َرج 

 : مايلي") الفساء= الريح بال صوت ، والضراط : ماكان له صوت بدليل  •

" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه  قال    أن النبيعبدهللا ابن زيدعن    فيهما -284
  وفي لفظ لهماأخرج منه شيء أم ال ؟ فال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "

 )5("الينصرف" 

ض وَء إِالَّ ِمْن َصْوٍت أَْو ِريحٍ    "قال :"  عن النبي    عن أَبِي هريرة  و.    )صحيح( -285  )6("اَل و 
 )7(أو بول أو نوم" " لكن من غائط المتقدم حديث صفوان بن عسال. )حسن( -286

 المذي. 2 •
اًل َمذَّاًء فَأََمْرت  اْلمقداد ْبَن اْْلَْسَوِد أَْن َيْسأََل    :" قَالَ   علي ْبِن أَبِي طالبعن  فيهما   -287 ك ْنت  َرج 

ض وء    النبي "    وفي لفظ لمسلم" يغسل ذكره ويتوضأ" ،    ولفظ مسلم،    "فََسأَلَه  فَقَاَل فِيِه اْلو 
 )8(توضأ وانضح فرجك" 

المذي  وللنسائي".    )صحيح( -288 رأيت  ذكركإذا  واغسل  الماء    فتوضأ  فضخ  رأيت  وإذا 
  )9("فاغتسل

 
 ( ) كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ( )بهذا اللفظ( .223( برقم: )140/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصالة ( )بهذا اللفظ( . 224( برقم: )140/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 ( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء من غير حدث ( )بهذا اللفظ( . 214( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الوضوء ، باب ال تقبل صالة بغير طهور ( )بهذا اللفظ(  135( برقم: )39/    1البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصالة ( )بمثله مختصرا.(225( برقم: )140/  1،ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الوضوء ، ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن ( )بهذا اللفظ(  137( برقم: )39/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الحيض ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثُمَّ شك ِفي الحدث فله 361( برقم: )189/  1،ومسلم في "صحيحه" )
 . أن يصلي بطهارته تلك ( )بمثله.(

( 27( برقم: )144/    1( )بهذا اللفظ( ،وابن خزيمة في "صحيحه" )2( برقم: )9/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )6(
(  515( برقم: )323/    1وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن صحيح"،  (74( برقم: )117/    1والترمذي في "جامعه" )  ،
قال األرنؤوط   .. "(9436)  ( برقم:1952/    2وأحمد في "مسنده" )  ،(  576( برقم: )117/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،

»صحيح الجامع الصغير وصححه األلباني في    ."إسناده صحيح على شرط الشيخين"ط الرسالة(:   180/  15»مسند أحمد« )  في  
 . 7572برقم (:1256/ 2وزيادته« )

 372حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
( ) كتاب العلم ، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ( )بهذا اللفظ( 132( برقم: )38/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 ( ) كتاب الحيض ، باب المذي ( )بنحوه.( 303( برقم: )169/  1،ومسلم في "صحيحه" )
/  1د أبي داود الطيالسي« )»مسنبهذا اللفظ ، وفي  194برقم  (:111/  1»سنن النسائي« )أخرجه النسائي في المجتبى    –  )9(

)،و138برقم(:123 الزخار«  البحر   = البزار  في    803برقم   (:48/  3»مسند  األرنؤوط  قال   ،( أحمد«  ط   301/  2»مسند 
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيَر ُحصين بن قبيصة، فقد روى له أصحاب السنن غيَر الترمذي، وهو "الرسالة(: 

 .  125برقم  (:162/ 1»إرواء الغليل« )في " . وصححه األلباني ثقة.
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 )1("يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ لفظ " وفي.   )صحيح( -289
ألنه األصل  األلفاظ التي تدل على الترتيب  يحمل في الترتيب على  تأخير غسل الذكر في بعض األلفاظ   •

 ، ولالحتراز من مس الذكر ، أو أنه ينضح من غير مس .

 غير السبيلين  الخارج من من . 3 •

 القيء وخروج الدم   •

النبي    "  عن أبي الدرداء.    )صحيح(  -290 بن أبي    اندَ عْ " قال مَ   " فتوضأ  قاء فأفطر: أن 
   )2("ا صببت له وضوءه ن فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له , فقال : أ طلحة

عنها  عائشة  عن.    )ضعيف( -291 أو رعف   "رضي للا  قلس  أو  في صالته  أحدكم  قاء  إذا 
    )3("ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم  , فليتوضأ

حرسا المسلمين ليلة في   أن رجلين من أصحاب  حديث جابر.  (. صحيح لغيره)حسن -292
فََرَماه  ِبَسْهٍم فََوَضعَه  فِيِه ، قَاَل : فَنََزَعه  فََوَضعَه     ..."وفيهغزوة ذات الرقاع , فقام أحدهما يصلي  

ي َصل ِي ،  َوثََبَت قَائًِما ي َصل ِي ، ث مَّ َرَماه  ِبَسْهٍم آَخَر فََوَضعَه  فِيِه ، قَاَل : فَنََزَعه  فََوَضعَه  َوثََبَت قَائًِما  
َزَعه  فََوَضعَه  ، ث مَّ َرَكَع َوَسَجَد ، ث مَّ أََهبَّ َصاِحَبه  ، فَقَاَل : اْجِلْس  ث مَّ َعاَد لَه  الثَّاِلثَةَ فََوَضعَه  فِيِه فََن

َهاِجرِ  اْلم  َرأَى  ا  فَلَمَّ  ، فََهَرَب  ِبِه  َنِذَر  قَْد  أَنَّه   َعَرَف  ل   ج  الرَّ َرآه َما  ا  فَلَمَّ  ، فََوثََب  أ ْثِبتُّ  َما فَقَْد  يُّ 
َماِء   ِمَن الد ِ  ِ َل َما َرَماَك ؟ قَاَل : ك ْنت  فِي س وَرةٍ  ِباْْلَْنَصاِري  قَاَل : س ْبَحاَن للِا ! أَفَاَل أَْهَبْبتَِني أَوَّ

 
 ط الرسالة(:  293/ 2« )ه»مسند)بهذا اللفظ (، وأحمد في ( 1170( برقم: )445/  3ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه  – )1(

 " لرسالة(:اط    293/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  208برقم    (:150/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )،و  1009برقم
 مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان،  حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواية عروة بن الزبير عن علي

: "قال ابن أبي حاتم 185:  7إسناده صحيح، وفى التهذيب      ت أحمد شاكر:»  40/  2»مسند أحمد« )".  قال أحمد شاكر في  
، ثم هو في 55عن أبيه: عروة بن الزبير عن علي: مرسل". وهذا نقل خطأ، فليس موجوداً في المراسيل البن أبي حاتم ص  

نفسه خطأ، ألن عروة ولد في خالفة عمر، وكان يوم الجمل ابن ثالث عشرة سنة، وفى التهذيب عن مسلم بن الحجاج في كتاب 
»صحيح الجامع الصغير وصححه األلباني في     عثمان، وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة"،«التمييز "حج عروة مع  

  390برقم  (:131/ 1وزيادته«)
( برقم:  394/    3( )بهذا اللفظ( ،وابن خزيمة في "صحيحه" )8( برقم: )11/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
 2،  وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي(  1558( برقم: )426/    1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )1956)
برقم: ) 283  /  )2381  )،  ( في "جامعه"  برقم: )130/    1والترمذي  في "مسنده"    ،  (  87(  برقم:  5079/    9)وأحمد   )
وتركه الشيخان   قال ابن منده إسناده صحيح متصل"...(:411/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قل ابن حجر في  (  22114)

الختالف في إسناده وقال الترمذي جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب وكذا قال أحمد وفيه اختالف كثير قد ذكره 
وكأنه صلى هللا عليه ،  وقال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا  ،  الطبراني وغيره  

 ط الرسالة(:   492/  45»مسند أحمد« )".  قال األرنؤوط في  وقال في موضع آخر إسناده مضطرب،  ا  وسلم كان صائما تطوع 
 .   »إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، والحسين: هو ابن ذكوان المعلم.« 

 " االستذكار:"وهذا حديث ال يثبت عند أهل العلم بالحديث  قال ابن عبد البر في    وقال الشيخ ابن باز: " حديث مضطرب اليصح"
لت: إسناده صحيح، وكذا قال ابن منده، وصححه  :"ق  2060برقم  (:142/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )قال األلباني في  

". ، وقال وهو ثقة.  وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير يعيش بن الوليد،    ...  ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان
وغيره بإسناد صحيح واالضطراب   143  -  142/    1»أخرجه الترمذي    (:111»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )صفي   

وتعليق الشيخ    164/    1الذي وقع في سنده ال يعله ألن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد راجع "نيل األوطار"  
 .  الترمذي.« أحمد محمد شاكر على

( برقم: 281/    2ابن ماجه في "سننه" )  و( )بهذا اللفظ( ،679( برقم: )142/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
قال (  524( برقم: )138/    1( ، وعبد الرزاق في "مصنفه" )563( برقم: ) 280/    1والدارقطني في "سننه" )  ،(  1221)

وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه،   ...وأعله غير واحد    "...(:496/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )ابن حجر في  
ابن عباس رواه الدارقطني، وابن  في الباب عن...ووقال البيهقي: الصواب إرساله ...مرسال –صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي 

عدي والطبراني ولفظه: »إذا رعف أحدكم في صالته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صالته« وفيه سليمان 
بن أرقم، وهو متروك. وعن أبي سعيد الخدري ولفظه: »إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصالة أو أحدث، فلينصرف فليتوضأ 

واه الدارقطني وإسناده ضعيف أيضا وفيه: أبو بكر الداهري، وهو متروك ورواه عبد الرزاق في رئ فليبن على ما مضىثم ليج
 . 290برقم  (:142/ 1»خالصة األحكام« ). وضعفه النووي في  مصنفه، موقوفا على علي، وإسناده حسن«
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ْمَي َرَكْعت  فَآذَْنت َك ، وَ  ا تَاَبَع َعلَيَّ الرَّ َها فَلَْم أ ِحبَّ أَْن أَْقَطعََها َحتَّى أ ْنِفَدَها ، فَلَمَّ اْيم  للِا لَْواَل أَْن  أَْقَرؤ 
  )1("ِبِحْفِظِه لَقََطَع َنْفِسي قَْبَل أَْن أَْقَطعََها أَْو أ ْنِفَدَها .   ثَْغًرا أََمَرنِي َرس ول  للِا   أ َضي ِعَ 

 )2("صلى وجرحه يثعب دما ماجاء في الموطأ والبيهقي "أن عمر  .   )صحيح( -293

َوَكاَن    .    ِجيفَةٌ لَْم تَْفُسْد َعلَْيِه َصاَلتُهُ إِذَا أُْلِقَي َعلَى َظْهِر اْلُمَصلِّي قَذٌَر أَْو  َباٌب :  قال البخاري   -294
َسي ِِب   اْلم  اْبن   َوقَاَل   . َصاَلِتِه  فِي  َوَمَضى  َوَضعَه   ي َصل ِي  َوه َو  َدًما  ثَْوِبِه  فِي  َرأَى  إِذَا  ع َمَر  اْبن  

َم َصلَّى ث مَّ أَْدرَ  اْلَماَء فِي َوْقِتِه َك  َوالشَّْعبِيُّ : إِذَا َصلَّى َوفِي ثَْوِبِه َدٌم أَْو َجَناَبةٌ أَْو ِلغَْيِر اْلِقْبلَِة أَْو تََيمَّ
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن ي َصل ِي    "ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي للا عنه  اَل ي ِعيد  .  

ْم ِلَبْعٍض: أَيُّك ْم َيِجيء  ِبَسلَى   ل وٌس ، إِْذ قَاَل بَْعض ه  وِر  ِعْنَد اْلَبْيِت ، َوأَب و َجْهٍل َوأَْصَحاٌب لَه  ج  َجز 
ٍد إِذَا َسَجَد؟ فَاْنبَعََث أَْشقَى اْلقَْوِم ، فََجاَء ِبِه ، فَنََظَر َحتَّ  َحمَّ ى َسَجَد  َبِني ف اَلٍن ، فََيَضع ه  َعلَى َظْهِر م 

ي ِر  َشْيئًا ، لَْو َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَضعَه  َعلَى َظْهِرِه َبْيَن َكِتفَْيِه ، َوأََنا أَْنظ ر  اَل أ غَ 
ْم َعلَى َبْعٍض ، َوَرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلَّ  ه  َم  ِلي َمَنعَةٌ. قَاَل: فََجعَل وا َيْضَحك وَن َوي ِحيل  بَْعض 

 )3(" الحديث َساِجٌد اَل يَْرفَع  َرأَْسه  ، َحتَّى َجاَءْته  فَاِطَمة  ، فََطَرَحْت َعْن َظْهِرهِ 

وِر آِل ف اَلٍن فَيَْعِمد  إِلَى  لفظ للبخاري"  وفي -295 َراِئي ، أَيُّك ْم َيق وم  إِلَى َجز  وَن إِلَى َهذَا اْلم  أاََل تَْنظ ر 
،   ، فََيِجيء  ِبِه ث مَّ ي ْمِهل ه  ، َحتَّى إِذَا َسَجَد َوَضعَه  َبْيَن َكِتفَْيِه؟ فَاْنبَعََث أَْشقَاه مْ  فَْرثَِها َوَدِمَها َوَساَلَها

ا َسَجَد َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَضعَه  َبْيَن َكِتفَْيِه ،   َوثَبََت النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَلَمَّ
ْنَطِلٌق إِلَى فَاَساِجًدا   ِحِك ، فَاْنَطلََق م  ْم إِلَى َبْعٍض ِمَن الضَّ ِطَمةَ َعلَْيَها ، فََضِحك وا َحتَّى َماَل بَْعض ه 

َوْيِرَيةٌ ، فَأَْقَبلَْت تَْسعَى ،   َوثَبََت النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َساِجًدا ، َحتَّى أَْلقَتْهُ  السَّاَلم  َوِهَي ج 
ا قََضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوسَ  اَلةَ َعْنهُ ، َوأَْقبَلَْت َعلَْيِهْم تَُسب ُهْم ، فَلَمَّ  الحديث  )4("لََّم الصَّ

 زوال العقل حتى بالنوم. 4 •

وَنَك  قَالَْت ثَق َل النبي    رضي للا عنها  عائشةفيهما عن   -296 فَقَاَل أََصلَّى النَّاس  ق ْلَنا اَل َوه ْم َيْنتَِظر 
ِ قَاَل َضع وا ِلي َماًء فِي اْلِمْخَضِب فَفَعَْلَنا فَاْغتََسَل ث مَّ ذََهَب ِلَين وَء فَأ ْغِمَي َعلَْيهِ  ث مَّ أَفَاَق    َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ فَقَاَل َضع وا ِلي َماًء فِي اْلِمْخَضِب فَفَعَْلَنا  فَقَاَل أََصلَّى النَّاس  ق ْلَنا اَل َوه ْم َيْنتَِظر   وَنَك َيا َرس وَل َّللاَّ
و َنَك َيا َرس وَل  فَاْغتََسَل ث مَّ ذََهَب ِلَين وَء فَأ ْغِمَي َعلَْيِه ث مَّ أَفَاَق فَقَاَل أََصلَّى النَّاس  ق ْلَنا اَل َوه ْم َيْنتَِظر 

ِ فَقَاَل َضع وا ِلي َماًء فِ   )5("ي اْلِمْخَضِب فَفَعَْلَنا فَاْغتََسَل ث مَّ ذََهَب ِلَين وَء فَأ ْغِمَي َعلَْيِه ث مَّ أَفَاَق َّللاَّ

 
( برقم:  375/    3)بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" ))بدون ترقيم((  157/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
، وأبو داود في    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(559( برقم: )156/    1والحاكم في "مستدركه" )،  )بمثله.(    ،(  1096)

/   1ني في "سننه" )والدارقط  ،(  673( برقم: )140/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )،  (  198( برقم: )77/    1"سننه" )
415( برقم:   )869  )،  ( "مسنده"  في  ) 3105/    6وأحمد  برقم:  في  (  14930(  حجر  ابن  التعليق .قال  تغليق 
وإما لالختالف في ابن إسحاق وما انضاف إليه من  ،  وتعليق أبي عبد هللا له بصيغة التمريض إما لكونه اختصره  :"116/ص2ج

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، عقيل بن    "ط الرسالة(:  53/  23»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  عدم العلم بعدالة عقيل
»صحيح موارد قال األلباني في  "..جابر في عداد المجهولين، لم يرو عنه غير صدقة بن يسار، وذكره ابن حبان في "ثقاته

/ 1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  ، وقال في  حسن صحيح:"  43قم  بر  (:174/  1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) 
 "إسناده حسن، وكذا قال النووي، وصححه ابن خريمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي"(:357

، (  1703( برقم: )357/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )117( برقم: )53/    2مالك في "الموطأ" )  –  )2(
 . وقال :"  209برقم     (:225/  1)  »إرواء الغليل«  . صححه األلباني في    (870( برقم: )417/    1والدارقطني في "سننه" )

 " إسناده صحيح على شرط الشيخين.
( ) كتاب الوضوء ، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة 240( برقم: )57/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )3(

 ( )بهذا اللفظ( 
الصالة ، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من األذى ( ) كتاب  520( برقم: )110/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )4(

   ( )بهذا اللفظ
( ) كتاب األذان ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ(  687( برقم: )138/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الصالة ، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 418( برقم: )20/    2،ومسلم في "صحيحه" )
 وغيرهما من يصلي بالناس ( )بمثله.(
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إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في   "قال:  عن النبي    عن أبي هريرة  وفيهما  -297
يده باتت  أين  فإنه ال يدري  يغسلها ثالثا  البخاري،   "اْلناء حتى  قَْبَل    "  ولفظ  َيَده   أَْن  فَْليَْغِسْل 

   )1( " يُْدِخلََها فِي َوُضوئِهِ 

  وصلى   قام وتوضأفإن هو  فيمن تعار من الليل وفيه "      عن شداد بن أوس  وفي البخاري -298
 )2(قبلت صالته"

إذا استيقض من النوم نه  أأن األصل  توضأ"وقوله "قام و قوله "يدخلها في وضوئه"ستفاد من ي)  •
 وهللا تعالى أعلم.  مظنة مس الفرج  -3  .ألنه مظنة الحدث -2 توضأ(

ض وًءا  بَاُب اْلُوُضوِء ِمَن النَّْومِ قال البخاري  -299 ثم   َوَمْن لَْم َيَر ِمَن النَّْعَسِة َوالنَّْعَستَْيِن أَِو اْلَخْفقَِة و 
: أَنَّ َرس وَل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: إِذَا نَعََس أََحد ك ْم    رضي للا عنها  َعاِئَشةَ ذكر حديث   

عَلَّه  َيْستَْغِفر   َوه َو ي َصل ِي فَْليَْرق ْد َحتَّى َيْذَهَب َعْنه  النَّْوم  ، فَإِنَّ أََحَدك ْم إِذَا َصلَّى َوه َو َناِعٌس اَل َيْدِري لَ 
  )3("فََيس بُّ َنْفَسه  .

ِ      حديث أنسفي البخاري  و -300 اَلةِ فَْلَيَنْم َحتَّى َيْعلََم    َعِن النَّبِي  قَاَل: إِذَا نَعََس أََحد ك ْم فِي الصَّ
 .)4("َما َيْقَرأ  

   لكن من غائط أو بول أو نوم "  وفيه  المتقدم  حديث صفوان بن عسال .  (. صحيح لغيره)حسن -301
)5(  

 )6("العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ  "  قال النبي  عن  عن علي . )حسن( -302

 دليل من قال بأن النوم الينقض الوضوء  •
مطلقا   قبل إيجاب الوضوء من النوم  الصحابة رضي هللا عنهمعن    ) بحتمل أن تكون األحاديث التالية •

 (.أعلموهللا تعالى القول حكاية حال فال تقدم على  وعلى كل فهي أو أنه لم يكن نوما مستغرقا ،  ،
كان ينام حتى يغط ثم يقوم يصلي وال يتوضأ   أنه  "رضي للا عنها قالت    عن عائشة   فيهما -303

 )7("ويقول تنام عيناي وال ينام قلبي
أعتم رسول للا صلى للا عليه وسلم ليلة بالعشاء  "قالترضي للا عنها    عن عائشة  وفيهما -304

، وذلك قبل أن يفشو اْلسالم ، فلم يخرج حتى قال عمر : نام النساء والصبيان ، فخرج فقال  
  )8("ْلهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل اْلرض غيركم . 

 )9("وحتى نام أهل المسجدأعتم رسول للا ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل  ":وفي لفظ لمسلم -305

 
 45ريجه حديث رقم سبق تخ – )1(
 ()أبواب التهجد ، باب فضل من تعار من الليل فصلى ( )بهذا اللفظ(  1154(برقم:)54/    2أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(
 .( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء من النوم ( )بهذا اللفظ(212( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 .( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء من النوم ( )بهذا اللفظ(213( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 372حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
وأبو وقال :"إسناده منقطع"،    ( )بهذا اللفظ( .632( برقم: )255/    2أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )6(

والبيهقي في "سننه الكبير" ،  (  477( برقم: )301/    1وابن ماجه في "سننه" )  ،(  203( برقم: )81/    1داود في "سننه" )
( برقم: 249/    1وأحمد في "مسنده" )،  (  600( برقم: )295/    1والدارقطني في "سننه" )،  (  583( برقم: )118/    1)
". إسناده ضعيف، بقية يدلس تدليَس التسوية وهو شر أنواعه  " ط الرسالة(:  227/  2»مسند أحمد« )األرنؤوط    . قال   (902)

واه مع أبى داود: ابن ماجه والدارقطنى والحاكم فى " علوم وقال:"ر113برقم (:148/ 1»إرواء الغليل« )وحسنه األلباني في 
عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على بن أبى    الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء

وهذا إسناد حسن كما قال النووى وحسنه قبله المنذرى وابن الصالح , وفى بعض رجاله كالم ال ينزل به حديثه  .  طالب مرفوعا
ه , وقد تكلمت على عن رتبة الحسن , وبقية إنما يخشى من عنعنته وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد فزالت شبهة تدليس

 ".    ( .198الحديث بأوسع مما هنا فى " صحيح أبى داود " رقم ) 
( ) أبواب التهجد ، باب قيام النبي صلى هللا عليه وسلم بالليل في  1147( برقم: )53/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة 738( برقم: )166/    2رمضان وغيره ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 َم ِفي الليل ( )بمثله.(الليل وعدد ركعات النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ 

اء ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل العش566( برقم: )118/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
 .    ا (( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب وقت العشاء وتأخيره 638( برقم: )115/  2،ومسلم في "صحيحه" )

ا (  ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب وقت العشاء وتأخيره638( برقم: )115/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )9(
 .)بهذا اللفظ( .
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 )1("ينامون ثم يصلون وال يتوضئون"كانوا  أن الصحابة عن أنس وفي مسلم -306
حتى أن رسول للا شغل عن العشاء ليلة فأخرها  "رضي للا عنهما    عن ابن عمروفيهما   -307

 )2("استيقظنارقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم 

فجعلت إذا غفيت  يأخذ بشحمة    "في قصة تهجده  رضي للا عنهما  ابن عباس  عن  وفيهما -308
 )3( "أذني 

إنما الوضوء على من نام مضطجعا   "عن النبي  رضي للا عنهماعن بن عباس  .    )ضعيف( -309
 )4(", فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله 

 مس الفرج . 5 •

 القول األول : أنه ناقض •
النبي  عن بسرة بنت صفوان.    )صحيح(  -310 قال رضي للا عنها عن  من مس ذكره  ":  أنه 

 فَاَل يَُصلِّ َمْن َمسَّ ذََكَره     "وفي لفظ عنها  " من مس فرجه فليتوضأ "" وفي لفظ عنهافليتوضأ
 َ أ  )5(َحتَّى يَتََوضَّ

أبي هريرة.و  )حسن( -311 النبيعن  قال  عن  ليس    "أنه  فرجه  إلى  بيده  أحدكم  أفضى  إذا 
 )6("بينهما سترة فليتوضأ 

 
الجالس ال ينقض الوضوء  ( ) كتاب الحيض ، باب الدليل على أن نوم  376( برقم: )196/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 ( )بهذا اللفظ( . 
البخاري في"صحيحه")  –  )2( ، باب  570(برقم:)118/    1أخرجه  الصالة  لمن غلب()بهذا ()كتاب مواقيت  العشاء  قبل  النوم 

 وقت العشاء وتأخيرها ( )بمثله.( ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب  639( برقم: )116/    2اللفظ( ،ومسلم في"صحيحه")
رآن بعد الحدث وغيره ( )بنحوه  ( ) كتاب الوضوء ، باب قراءة الق183( برقم: )47/    1أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )3(

لدعاء ِفي صالة الليل وقيامه  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ا763( برقم: )180/    2) ،ومسلم في صحيحه    مطوال.(
 ( )بهذا اللفظ( . 

قوله : الوضوء على من نام مضطجعا ، هو   وقال :"   اللفظ(( )بهذا  202( برقم: )80/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
يذكروا شيئا من هذا   لم  ابن عباس  أوله جماعة عن  قتادة ، وروى  الداالني ، عن  أبو خالد  إال يزيد  لم يروه    " حديث منكر 

ابن حجر (  2352( برقم: )569/    2وأحمد في "مسنده" )  ،    ،  (  77( برقم: )118/    1،والترمذي في "جامعه" ) قال   .
رواه   :وقال الترمذي.  ال الدارقطني تفرد به أبو خالد الداالني وال يصح  "ق (:33/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )في

".     اع عن قتادةسعيد بن أبي عروبة عن قتادة موقوفا وليس فيه أبو العاليةونقل في العلل عن البخاري ال يعرف ألبي خالد سم
 ". 26برقم (:61/ 1األم« ) -»ضعيف أبي داود وقال األرنؤوط:"إسناده ضعيف" ، وضعفه األلباني في  

( برقم: 152/    1( )بهذا اللفظ( ،وابن خزيمة في "صحيحه" )16( برقم: )14/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )5(
( 38/    127( برقم: )57/    2مالك في "الموطأ" )،و(  1112( برقم: )396/    3وابن حبان في "صحيحه" )،  )بمثله.(    ،(  33)
في "مستدركه" )  ، ، وأبو داود في "سننه" ) 472( برقم: )136  /  1والحاكم  في   ،(  181( برقم: )71/    1(   والترمذي 

. قال ابن حجر   (  22100( برقم: )5076/    9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح"،  (  82( برقم: )125/    1"جامعه" )
صححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب.وقال أبو داود وقلت "(:340/  1لخيص الحبير ط العلمية« )»التفي  

ألحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح.وقال الدارقطني: صحيح ثابت وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن 
وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان الختالف وقع في سماع عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي.

»خالصة  ".   قال النووي في  عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث
ط  265/ 45»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في     ."رواه مالك في " الموطأ " والثالثة بأسانيد صحيحة" (:133/ 1األحكام« )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مرواَن بِن الَحَكم، فمن رجال البخاري، وغير بُْسرة، فقد روى لها "الرسالة(: 

نبَّه على ذلك الحافظ في  أصحاُب السنن. وهذا الحديُث وإن اختُلف في إسناده اختالفاً كثيراً كما سيرد، إال أن إسناده محفوظ، وقد
، وابن معين، والدارقطنّي.2/410"أطراف المسند"   حه اإلمام أحمد، والترمذي  »إرواء الغليل« "وصححه األلباني في  ، وقد صحَّ

 .   116برقم (:150/ 1)
( برقم: 138/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ()بهذا اللفظ( .1118( برقم: )401/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
وأحمد   ،(  532( برقم: )267/    1رقطني في "سننه" )( ،والدا650( برقم: )133/    1والبيهقي في "سننه الكبير"  ) ،  (  480)

»التلخيص . قال ابن حجر في( 8552( برقم: )180/  15والبزار في "مسنده" )،( 8520( برقم: )1765/  2في "مسنده" )
د بن عبد الملك جميعا عن سعيد  ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم ويزي:أخرجه"(:347/ 1الحبير ط العلمية« )

المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصالة له هذا حديث صحيح 
/ 2»البدر المنير « )  " ، وذكر ذلك قبله ابن الملقن بنحوه في سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر

»صحيح الجامع الصغير "  وصححه األلباني في   سنده حسن"(:401/  3»صحيح ابن حبان« ).. وقال األرنؤوط في     (469
 . 362برقم (:126/ 1وزيادته« )
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أنه    عن النبي    عن أبيه عن جده    عن أبيه عن جده    بن شعيبعمرو   وعن  .  )حسن( -312
           )1("أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ  "قال:

 القول الثاني : أنه الينقض  •

لٌ   بن عليعن َطْلٍق  .  )حسن( -313 أ  أََحد َنا إِذَا َمسَّ ذََكَره  قَاَل     رسول للا   قَاَل َسأََل َرج  أََيتََوضَّ
 )2(" إِنََّما ه َو َبْضعَةٌ ِمْنَك أَْو َجَسِدكَ 

جاء في بعض الروايات أن طلقا قدم المدينة في أوائل زمن الهجرة وهو احتمال النسخ وارد فقد    -1 •
 الصريحة في األمر بالوضوء من مس الفرج   أو أنه شاذ يخالف األحاديث الصحيحة  -2يبني مسجده  

 .وهللا تعالى أعلم. 
  

 
( برقم:  132/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )19( برقم: ) 15/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )1(
، قال ابن (  7197( برقم: )1492/    3وأحمد في "مسنده" )  ،(  534( برقم: )268/    1والدارقطني في "سننه" )  ،(  646)

" قال هو حديث صحيح كما أسلفناه في الكالم على حديث بسرة عن البخاري وغيره. "  (:477/  2»البدر المنير« )الملقن في   
". وصححه مذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح.قال التر"  (:217/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )ابن حجر في  
ط   648/  11»مسند أحمد« ).  وقال األرنؤوط في   2725برقم  (:529/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في  
 . "إسناده حسن "الرسالة(: 

( ،  1119( برقم: ) 402/    3وابن حبان في "صحيحه" )   ،  (  20( برقم: )16/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
 1، والنسائي في "المجتبى" ) وقال :"إسناده صحيح"   ( 162( برقم: )152/  8والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )

 (85( برقم: )127/  1)والترمذي في "جامعه"  ،( 182( برقم: )72/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( 1/  165( برقم: )58 /
،. قال ابن حجر (  16543( برقم: )3546/    7وأحمد في "مسنده" )"،  وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا البابوقال :"

رواه أحمد " (:346/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )" وقال في  صحيح أو حسن"(: 254/  1»فتح الباري البن حجر« ) في  
وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفالس،وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة وروي عن ابن المديني أنه  
قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال إسناده مستقيم غير مضطرب بخالف حديث بسرة وصححه أيضا ابن حبان  

فعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشا
»صحيح "  وقال ابن حبان في صحيحه  فيوالطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون وأوضح ابن حبان وغيره ذلك وهللا أعلم.

بن علي كان قدومه على النبي، صلى هللا عليه خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، ألن طلق  " (:405/  3ابن حبان« )
وسلم، أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، بالمدينة. وقد روى أبو  

خبر  هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر، على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن
سنين بسبع  علي  بن  طلق  خبر  بعد  كان  هريرة  في   أبي  حبان  ابن  كالم  على  األرنؤوط  وعلق   ."( حبان«  ابن  / 3»صحيح 

األولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل األمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث "(:405
: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر الحديث ثم أسند 1/22خزيمة  طلق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في صحيح ابن  

أوجبه. الذكر استحبابا وال  الوضوء من مس  أرى  قوله:  مالك  اإلمام  األرنؤوط في  عن  ط   214/  26»مسند أحمد« )" وقال 
ً   -ديث حسن، أيوب بن ُعتْبة: وهو اليمامي"حالرسالة(:  ". مختلف فيه، حسن الحديث قد توبع، وقيس بن طلق،    -وإن كان ضعيفا

صحيح أبي داود"  وفي      (447/  13»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )وصححه األلباني في
 .   ( 177و  176و  175)
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 لمس المرأة . 6 •

 الينقض أنه   القول األول •
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصالة   أن النبي"رضي للا عنها عائشة حديث .  )صحيح( -314

 .  )1("ولم يتوضأ 
,فإذا سجد وضعها  بنت زينب    صلى وهو حامل أمامة:أن النبي "عن أبي قتادة  فيهماو -315

    )2("وإذا قام حملها

يصلي وأنا مضطجعة بينه    رأيتني ورسول للا  "عنها قالت:رضي للا    عائشة   عن  وفيهما -316
فقبضت    غمزنى فإذا سجد  "    ولفظ مسلم  "   "فقبضتهما  غمز رجلي  فإذا أراد أن يسجدوبين القبلة  

   )3("والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح  -قالت  -رجلى وإذا قام بسطتهما 

 )4("مسني برجلهفإذا أراد أن يوتر " لفظ للنسائي وأحمد  وفي)صحيح( .   -317
ليلة من الفراش فالتمسته       رسول للا   فقدت"قالت:  رضي للا عنها  عائشة  عن  في مسلمو -318

 )5("في المسجد  هو و   هفوقعت يدي على بطن قدمي 

 ناقض للوضوء أنه  القول الثاني •

 )6("أو لمست لعلك قبلت  "لماعز  النبيقول    رضي للا عنهما  عن ابن عباس  في البخاري -319

  )7(" اللمس" واليد زناها   وعن أبي هريرة.  )صحيح( -320

 )8(" واليد زناها البطش"  وهو عند مسلم بلفظ -321

 
والترمذي   ،  (  178( برقم: )69/    1وأبو داود في "سننه" )،  (  1/    170( برقم: )58/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(

".   النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس يصح عن وقال :"( )بهذا اللفظ( ،86( برقم: )128/  1في "جامعه" )
  ،( "مسنده"  في  )5884/    11وأحمد  برقم:  في    (24967(  حجر  ابن  قال  الفحل« »بل.  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  وغ 

»مسند ".  قال األرنؤوط في  وإسناده قوي"(: 284/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )" ، وقال فيضعفه البخاري"(: 70)ص
»صحيح سنن أبي داود ط "وصححه األلباني في  إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين   "ط الرسالة(:  497/  42أحمد« )

قلت: حديث صحيح، وعروة: هو ابن الزبير، وقد صححه ابن التركماني والزيلعي .وقال :"   172برقم    (: 317/  1غراس« )
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ وعروة: هو ابن   "وقال  ...وقال: "وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث

ومع ذلك؛ فإن لهذا اإلسناد علةً   اإلسناد وغيره، كما يأتي بيانه. الزبير، كما جاء منسوبًا في بعض الروايات الصحيحة في هذا  
وهذه العلة: هي   ؛ إذا ما تجردنا عن العصبية المذهبية، وحّكمنا فيه القواعد الحديثية المحكمة.  تمنع من الحكم عليه بالصحة

 -فعل ابن التركماني والزيلعي وغيرهمكما  -فتصحيح هذا اإلسناد لذاته    ...  عنعنة حبيب بن أبي ثابت؛ فإنه موصوف بالتدليس
لكن هذه العلة ال تقدح في صحة الحديث؛ ألن حبيبًا لم يتفرد به، فقد تابعه هشام بن عروه عن أبيه عروة بن   ...ليس بصحيح

ى كما بالجملة؛ فهذا الحديث صحيح ال شك فيه؛ ولو لم يكن له من األسانيد إال هذا لكفى حجة؛ فكيف وله طرق أخر و  ...الزبير

 سبق؟ ! وله طرق أخرى وشواهد؛ فراجعها في "نصب الراية".
( ) كتاب الصالة ، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 516( برقم: )109/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز حمل 543( برقم: )73/    2الصالة ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 الصبيان ِفي الصالة ( )بمثله.( 

( ) كتاب الصالة ، باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي  519( برقم: )109/    1)أخرجه البخاري في صحيحه    –  )3(
 .( بنحوه( ) كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ( ) 512( برقم: ) 60  /  2)  ومسلم في صحيحهيسجد ( )بهذا اللفظ( ،

برقم   ط الرسالة(:  286/  43)، وأحمد في مسنده     166برقم  (:101/  1سائي« )»سنن النأخرجه النسائي في المجتبى    –  )4(
وهذا إسناد صحيح على . وقال :"  706برقم    (: 297/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وصححه األلباني في      26234

 "  الشيخين.إسناده صحيح على شرط "طالرسالة(:  286/ 43»مسند أحمد« )ن" ، قال األرنؤوط في شرط الشيخي
 ذا اللفظ( .( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )به 486( برقم: )51/  2أخرجه مسلم في "صحيحه") – )5(
اإلمام   ( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب هل يقول6824( برقم: )167/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

 للمقر لعلك لمست أو غمزت ( )بهذا اللفظ( .
»مسند أحمد«  ( ) بهذا اللفظ( ، وأحمد في  467برقم)(:228/  1»المستدرك على الصحيحين للحاكم« )  أخرجه الحاكم في    –  )7(
حديث صحيح، ابن " الرسالة(:ط   254/ 14»مسند أحمد« )( ) بمثله( . قال األرنؤوط في 8598برقم)ط الرسالة(: 253/ 14)

»سلسلة األحاديث الصحيحة«  "صححه األلباني في  قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.  -وإن كان سيئ الحفظ-لهيعة  
على أنه    لت: وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن ابن لهيعة في حفظه ضعف لكنه قد توبع فدلق ,,,  وقال :"   2804برقم(:720/  6)

 " .   من صحيح حديثه قد حفظه، فهو
  وغيره()بهذا اللفظ(   ()كتاب القدر ، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا2657(برقم:)52/    8مسلم في"صحيحه")أخرجه    –  )8(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64028)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64028)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(89297)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(96371)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(176385)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(881)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12991)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(886)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12912)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12849)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(10525)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(19656)


107    | 

 107  الصفحة
 

 رسول للا   قل يوم إال و   "قالت :  رضي للا عنها  عائشة  وعن.  (. صحيح لغيره)حسن -322

  علينا جميعا امرأة امرأة، يطوف  ما من يوم إال وهو  وفي لفظ :"  "  ويلمسيطوف علينا فيقبل
  "   الوقاعدون  ما    فيقبل ويلمسيطوف علينا جميعا،   وفي لفظ "  " فيدنو ويلمس من غير مسيس

)1( 
امرأته  قب   "قال:رضي للا عنهما    بن عمروعن    .    )صحيح( -323 الرجل  بيده من  لة  وجسها 

 .)2(" , فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء  المالمسة 

  حكم مصافحة المرأة •

البخاري -324 بايعنا رسول للا    وفي  قالت  أم عطية رضي للا عنها  فقرأ علينا " أن ال  عن 
فقالت أسعدتني فالنة أريد أن أجزيها   فقبضت امرأة يدهايشركن باهلل شيئا " ونهانا عن النياحة 

   )3("شيئا فانطلقت ورجعت فبايعهافما قال لها النبي 

فقالت فالنة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها   فقبضت امرأة منا يدها:"  وفي لفظ في البخاري -325
فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة إال أم سليم وأم العالء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ 

   )4("أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ

) قد    رسول للا  فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها  رضي للا عنها قالت عائشة"  فيهما -326
"    إال بقوله  وهللا ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهنبايعتك ( . كالما يكلمها به  

غير أنه بايعهن بالكالم    يد امرأة قط    رسول هللا  ال وهللا ما مست يد:"  وفي لفظ للبخاري عنها 
على النساء إال بما أمره للا يقول لهن إذا أخذ عليهن ) قد بايعتكن (      رسول للا   وللا ما أخذ

 )5("كالما

في نسوة من    النبي  أنها قالت : أتيترضي للا عنها    عن أميمة بنت رقيقة.    )صحيح( -327
اْلنصار نبايعه فقلنا يا رسول للا نبايعك على أن ال نشرك باهلل شيئا وال نسرق وال نزني وال  

قالت   وأطقتن  قال فيما استطعتننأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا وال نعصيك في معروف  
إنما    ي ال أصافح النساءإن    رسول للا   قلنا للا ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول للا فقال

   )6("قولي لمائة امرأة كقولي المرأة واحدة أو مثل قولي المرأة واحدة 

 
وأبو داود في "سننه" وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(2776( برقم: )186/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
وفي إسناده »عبد الرحمن بن أبي الزناد« "(:40/  8»البدر المنير « )  .  قال ابن الملقن في  ( )بمثله.(2135( برقم: )208/    2)
)وقد( تكلم فيه غير واحد، ووثقه مالك، واستشهد به البخاري، ال جرم أخرجه الحاكم في »مستدركه« بقريب من لفظ أبي داود،  :  

إسناده حسن. عبد الرحمن   "(:471/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  ". قال األرنؤوط في ثم قال هذا حديث صحيح اإلسناد.
برقم   (:352/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  . وقال األلباني في  له ثقات..بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجا 

 .  "إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: "صحيح"، ووافقه الذهبي:" 1852
(  613( برقم: ) 124/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )134( برقم: )60/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(
صحيح، رواه مالك "(:134/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    (516( برقم: )262/    1والدارقطني في "سننه" )  ،  

البيهقي في     ".وغيره. الكبرى للبيهقي« )قال  فهذا قول عمر وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا بن عمر.  " (:199/  1»السنن 
" . وصححه األلباني في فهم ابن عباس، فحمل المالمسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع، ولم ير في القبلة وضوءاوخال 

 .  «330» (:107/ 1»مشكاة المصابيح« )
  ()كتاب تفسير القرآن ، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك()بهذا اللفظ(  4892(برقم:)150/    6)أخرجه البخاري في صحيحه  –  )3(
     ( ) كتاب األحكام ، باب بيعة النساء ( )بهذا اللفظ(7215م: )( برق 80/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الشروط ، باب ما يجوز من الشروط في اإلسالم ( 1327( برقم: )189/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 تاب اإلمارة ، باب كيفية بيعة النساء ( )بنحوه مطوال.(( ) ك1866( برقم: )29/  6)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
"صحيحه")  –  )6( في  حبان  ابن  )417/    10أخرجه  برقم:   )4553  )، اللفظ(  )  )بهذا  "مستدركه"  في  ( 71/    4والحاكم 

،   ( 7039برقم:) . (3/    4192( برقم: ) 824/    1والنسائي في "المجتبى" )  )بمثله(  )    )بمثله(  /    12وأحمد في "مسنده" 
األرنؤوط في  (  27648( برقم: )6530 قال  الرسالة(:  556/  44»مسند أحمد« ).  ثقات رجال   "ط  إسناده صحيح، رجاله 

»صحيح الجامع الصغير صححه األلباني في  "الشيخين، غير صحابيَّته أَُمْيمة بنت ُرقَْيقة، فقد روى لها أصحاب السنن هذا الحديث.
  529برقم    (:63/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )، وقال في    2513برقم (: 494/  1وزيادته« )

 . "إسناده صحيح"
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: ْلن يطعن في رأس    قال رسول للا    معقل بن يسار  عن.  (. صحيح لغيره)حسن -328
  )1("أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة ال تحل له

  الحاصل بالمصافحة ، ولكنه محمول على   المسهذا الوعيد ليس على مجرد    ) وقد يقال بأن •
اهر النصوص المتقدمة أن مصافحة النساء على  وظ  الجماع أو مقدماته أو المس بشهوة ، 

 أعلم(   تعالى وهللا خالف السنة

 غسل الميت  . 6 •
قَاَل َمْن َغسََّل اْلَمي َِت فَْليَْغتَِسْل َوَمْن َحَملَه    النبي  أَنَّ  عن أَبِي هريرة.  )صحيح موقوف( -329

أْ   )2("فَْلَيتََوضَّ

:    قال : قال رسول للا    رضي هللا عنهما  عن ابن عباسعن عكرمة  .    )صحيح موقوف( -330
 )3("ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم

  

 
( ) باب الميم ، أبو العالء يزيد بن عبد هللا بن الشخير عن معقل  486( برقم: )211/  20أخرجه الطبراني في "الكبير" )  – )1(

. اللفظ(  )بهذا   ) يسار  في     بن  األلباني  الصغير وزيادته« )»صحوصححه  الجامع  السلسلة    5045برقم  (:900/  2يح  وفي 
في    226الصحيحة برقم   الصحيحة« )، وقال  األحاديث  ثقات من رجال "...(:447/  1»سلسلة  وهذا سند جيد، رجاله كلهم 

مسلما إنما   ك فإنرجال مسلم وحده، وفيه كالم يسير ال ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، لذل   الشيخين غير شداد بن سعيد، فمن
وقال   أخرج له في الشواهد وقال الذهبي في " الميزان ": " صالح الحديث "وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".

 "حسن صحيح" 1910برقم  (:401/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )في 
( برقم: 172/    3( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )1161( برقم: ) 435/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
الوضوء.هذا  "داود:  أبو  قال  (  3161) يجزئه  فقال:  الميت،  الغسل من غسل  بن حنبل سئل عن  أحمد  ، منسوخ، سمعت   ."

 "... (:536/  2»البدر المنير « )وقال :"حديث حسن". قال ابن دقيق العيد في    (993( برقم: )308/    2والترمذي في "جامعه" )
نبين بعد ذلك ما يقتضيه النظر والبحث هذا مجموع ما حصرنا من طريق حديث أبي هريرة، ولنذكر أوال مقاالت الحفاظ فيه، ثم  

ذا ما حضرنا من كالم الحفاظ قديما وحديثا عليه، وحاصله تضعيف رفعه وتصحيح وقفه، وال بد من ه  ...  على وجه اإلنصاف
قد ظهر صحة بعض طرقه وحسن بعضها ومتابعة الباقي لها، فال ...ف النظر في ذلك على سبيل التفصيل دون االكتفاء بالتقليد

فى إذا ما في إطالق الضعف عليها، وإن األصح الوقف، وقد علم أيضا ما يعمل عند اجتماع الرفع والوقف وشهرة الخالف يخ
)فيه( ، وقد نقل اإلمام أبو الحسن الماوردي من أئمة أصحابنا في »حاويه« عن بعض أصحاب الحديث أنه خرج لصحة هذا 

ورواه  "(: 237/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )قال ابن حجر    أن يكون حسنا.  الحديث مائة وعشرين طريقا، فأقل أحواله )إذا(
ثم قال: والصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: األشبه موقوف. وقال علي وأحمد: ال يصح في الباب شيء، نقله   ...أبو داود

ح، إبراهيم بن الحجاج السامي سناده صحي"إ(: 436/  3»صحيح ابن حبان« )". قال األرنؤوط في  الترمذي عن البخاري عنهما 
النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم له  ، وقال فيثقة روى  الرسالة(:  534/  15»مسند أحمد« )  "  ثقات رجال "ط  رجاله 

الشيخين غير صالح مولى التوأمة، فقد روى له أصحاب السنن غير النسائي، وهو صدوق كان قد اختلط، وقد اختلف في رفع  
برقم (:173/  1»إرواء الغليل« )وصححه األلباني في( .7689ووقفه، كما سلف بيانه عند الحديث رقم )حديث أبي هريرة هذا  

فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح , وبعضها حسن , وبعضها ضعيف منجبر , ثم قال :...    حيح ص  إسناده   وقال:"  144
نه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت  فالشك فى صحة الحديث عندنا , ولكن األمر فيه لالستحباب ال للوجوب أل

 "   فمنهم من يغتسل ومنهم من ال يغتسل. كما ذكرته فى كتابى " أحكام الجنائز " , وغيره.
/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )وصححه،  ( )بهذا اللفظ( .1430( برقم: )386/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

305( برقم:   )1482  )  ،( "سننه"  في  )441/    2والدارقطني  برقم:  في  (  1839(  الملقن  ابن  قال   .( المنير«  / 4»البدر 
كما ساقه الدارقطني متنا وإسنادا، ثم قال: هذا حديث صحيح على   ...رواه الحاكم في »مستدركه على الصحيحين«  " (:658

انيد: »من غسل ميتا فليغتسل« .قلت: بل يعمل شرط البخاري، قال: وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن )عمرو( بأس
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  " . قال األرنؤوط في   )بهما( فيستحب الغسل.وقوله: »إنه صحيح على شرط البخاري« هو كما قال

لباني " وصححه األوسنده جيد. وهو عند الحاكم مرفوعاً وصححه، وعند البيهقي موقوفاً، ورواية الوقف أصح."...(:74/  5)
الصغير وزيادته« )في   الجامع  الضعيفة والموضوعة وأثرها . وقال في    5408برقم  (:952/  2»صحيح  األحاديث  »سلسلة 

 وخالصة القول: أن الصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عباس، من :"...  6304برقم    (:668/  13السيئ في األمة« )
 " . وهللا سبحانه وتعالى أعلم.الطريقين عنه، وأن تحسينه من الطريق األولى وهم
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 لحوم اإلبل . 7 •

ثم نسخ بترك الوضوء    ،    مطلقاالجمع بين التعارض ) كان الوضوء مما مست النار   •
 .أمر بالوضوء من لحوم اإلبل خاصة  ثم  ،  مطلقامما مست النار

 .الوضوء مما مست النارب راألم الحال األولى •
ا َمسَّْت النَّار    :"َيق ول      رسول للا   قَاَل َسِمْعت    زيد بن ثابت  عن  في مسلم -331 ض وء  ِممَّ  )1("اْلو 

ا َمسَّْت النَّار   "  قال: عن النبي  هريرة  عن أبي  وفي مسلم -332 ئ وا ِممَّ    )2("تََوضَّ

ا َمسَّْت النَّار  "قال: أن النبي  رضي للا عنها   عائشةعن  وفي مسلم -333 ئ وا ِممَّ  )3("تََوضَّ

 . ترك الوضوء مما مست النار مطلقا الحال الثانية •
ِ   عن جابر  في  البخاري  -334 ا َمسَّْت النَّار    رضي للا عنهما  ْبِن َعْبِد َّللاَّ ض وِء ِممَّ أَنَّه  َسأَلَه  عن اْلو 

اَل َنِجد  ِمْثَل ذَِلَك ِمْن الطَّعَاِم إاِلَّ قَِلياًل فَإِذَا َنْحن  َوَجْدَناه  لَْم يَك ْن لََنا اَل قَْد ك نَّا َزَماَن النبي  :"فَقَاَل  
أ  َمَناِديل  إاِلَّ أَك فََّنا َوَسَواِعَدَنا َوأَْقَداَمَن  )4(" ا ث مَّ ن َصل ِي َواَل َنتََوضَّ

ض وءِ     ِمْن رسول للا   اأْلَْمَرْينِ   َكاَن آِخرَ قَاَل  جابر   عنو.    )صحيح( -335 ا  تَْرك  اْلو  َمسَّْت    ِممَّ
 )5("النَّار  

ِ بن عباس  وفيهما  -336 أََكَل َكِتَف َشاةٍ ث مَّ َصلَّى َولَْم      النبي  أَنَّ   رضي للا عنهما  عن َعْبِد َّللاَّ
أْ      )6(.َيتََوضَّ

أْ َولَْم َيَمسَّ َماءً "وفي لفظ لمسلم   -337  )7("أََكَل َعْرقًا أَْو لَْحًما ث مَّ َصلَّى َولَْم َيتََوضَّ

: أن أباه أخبره: أنه رأى رسول للا صلى للا عليه    جعفر بن عمرو بن أمية عن    وفيهما -338
 )8("وسلم يحتز من كتف شاة ، فدعي إلى الصالة ، فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ . 

  .األمر بالوضوء من لحم اإلبل خاصة  الحال الثالثة واألخيرة •
: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟    أن رجال سأل رسول للا      عن جابر بن سمرة    في مسلم -339

قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فال توضأ ، قال : أتوضأ من لحوم اْلبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ  
من لحوم اْلبل ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك اْلبل ؟  

 )9("قال : ال . 

 
 
 
 
 
 

 
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار ( )بهذا اللفظ( .351( برقم: ) 187/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار ( )بهذا اللفظ( . 352( برقم: )187/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار (353( برقم: )187/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 ( ) كتاب األطعمة ، باب المنديل ( )بهذا اللفظ( .5457( برقم: )82/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( برقم:  17/    1ابن الجارود في "المنتقى" )و( )بهذا اللفظ( ،43( برقم: )164/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )5(
وأبو    ،(  4/    185( برقم: )61/    1( ، والنسائي في "المجتبى" )1134( برقم: )416/    3وابن حبان في "صحيحه" )  ،  (  26)

إسناده صحيح، رجاله رجال  "(:417/  3»صحيح ابن حبان« )، . قال األرنؤوط في   (  192برقم: )  (75/    1داود في "سننه" )
 187برقم  (:348/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه األلباني في  لي وهو ثقةالصحيح خال موسى بن سهل الرم

( ) كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (  207( برقم: )52/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 ( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار ( )بلفظه.(354( برقم: )188/  1)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 ( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار()بهذا اللفظ(. 354( برقم:)188/  1مسلم في "صحيحه")أخرجه  – )7(
( ) كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (  208( برقم: )52/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 ( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار ( )بمثله.(355( برقم: )188/  1)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم اإلبل ( )بهذا اللفظ( . 360( برقم: )189/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
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عن الوضوء من لحوم اْلبل      رسول للا    : سئل"عن البراء بن عازبو.    )صحيح( -340
 )1(" فقال " توضئوا منها "وسئل عن لحوم الغنم فقال ال توضئوا منها 

 )2(" توضئوا من  ألبان اْلبل" قال عن النبي   عن أسيد بن حضير.  )ضعيف( -341

قال:" من ضحك في صالة  فليعد الوضوء والصالة"   . عن أبي العالية عن النبي    )ضعيف( -342
 )3("القهقهة تنقض الصالة وال تنقض الوضوء"  وفي لفظ عن جابر

 الحدث الدائم   •
َبْيٍش إِلَى النبي   :"قَالَتْ   رضي للا عنها  عائشة  عن  فيهما -343 فَقَالَْت   َجاَءْت فاطمة ِبْنت  أَبِي ح 

اَلةَ   أ ْستََحاض  فَاَل أَْطه ر  أَفَأََدع  الصَّ ِ إِن ِي اْمَرأَةٌ  اَل إِنََّما ذَِلِك :"  رسول للا    فَقَالَ ؟  َيا َرس وَل َّللاَّ
اَلةَ َوإِذَا أَْدبََرْت فَاْغِسِلي عنِك  ،  ِعْرٌق َولَْيَس ِبَحْيٍض     . الدََّم ث مَّ َصل ِيفَإِذَا أَْقَبلَْت َحْيَضت ِك فََدِعي الصَّ

ِئي ِلك ل ِ َصاَلةٍ َحتَّى َيِجيَء ذَِلَك اْلَوْقت    )4(" قَاَل َوقَاَل أَبِي ث مَّ تََوضَّ

]لو كان مدرجا لقال ثم تتوضأ لكل صالة ، قال بن حجر وسياقه اليدل على اإلدراج، ولو سلم فال  •
 يكون من قبل الرأي [ 

ئِي ِلك ل ِ َصاَلةٍ َحتَّى َيِجيَء ذَِلَك اْلَوْقت  :"وقال ت   بلفظَ وقد جاء في الترمذي  .    )صحيح(  -344  )5("َوضَّ

 
 
 

 
وابن  ،  (  32( برقم: )152/    1وابن خزيمة في "صحيحه" )   ،  (  28( برقم: )18/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(

( )بهذا اللفظ( ،والترمذي 184( برقم: )72/    1وأبو داود في "سننه" )  ،  (  1128( برقم: )410/    3حبان في "صحيحه" )
»البدر . قال ابن الملقن في   (  18836( برقم: )4225/    8وأحمد في "مسنده" )،  (  81( برقم: )123/    1في "جامعه" )

في هذا الباب حديث البراء قال البيهقي: بلغني عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، أنهما قاال: قد صح  "(:408/  2المنير« )
بن عازب، وحديث جابر بن سمرة.قال: وقال ابن خزيمة: لم أر خالفا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، من جهة النقل 

"  . قال األرنؤوط قلت: وهذه المقالة رأيتها في »صحيحه« أعني: »صحيح ابن خزيمة« . )لعدالة( ناقليه، يعني: حديث البراء.
وهو الرازي   -إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد هللا بن عبد هللا  "ط الرسالة(:  510/  30د أحمد« )»مسنفي  

»صحيح سنن أبي داود ط " . وقال األلباني في  فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.  -مولى بني هاشم قاضي الرّي أبو جعفر
جه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وصححه أحمد وإسحاق إسناده صحيح. وأخر:"  178برقم    (:337/  1غراس« )
 .  "بن راهويه.

)2(  –  ( في "سننه"  ماجه  ابن  برقم: )312/    1أخرجه   )496  )  ،( في "مسنده"  ،وأحمد  اللفظ(  برقم:  4390/    8)بهذا   )
"برقم (: 136/  1»خالصة األحكام« ). ضعفه النووي في    (  558: )( برقم206/    1والطبراني في "الكبير" )  ،  (  19402)

اإلبل، وال ألبان من صحيح لغيره دون قوله: "وتوضؤوا "  (:313/ 1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في 280
"وضعفه األلباني توضؤوا من ألبان الغنم" وهذا إسناد ضعيف لضعف بقة بن الوليد الحمصي، وجهالة حال خالد بن يزيد بن عمر.

 .  6279برقم  (:906»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صفي 
،   (  603( برقم: )298/    1والدارقطني في "سننه" )،  (  690( برقم: )146/    1)أخرجه البيهقي في "سننه الكبير"    –  )3(

قال " (:327/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« ).  قال ابن حجر في   (  8( برقم: )75/    1وأخرجه أبو داود في "المراسيل" )
 " ، أحمد ليس في الضحك حديث صحيح وكذا قال الذهلي لم يثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم في الضحك في الصالة خبر 

 . 392برقم  (:114/ 2»إرواء الغليل« )وضعفه األلباني ،وفصل القول فيه بألفاظه  
ومسلم في    ( ) كتاب الوضوء ، باب غسل الدم ( )بهذا اللفظ( ،228( برقم: )55/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصالتها ( )بمثله مختصرا.(333( برقم: ) 180/  1"صحيحه" ) 
قال ابن الملقن في  "حسن صحيح" .وقال :  125برقم  (:217/ 1»سنن الترمذي ت شاكر« )أخرجه الترمذي في جامعه   –  )5(

(:"...ولما رواه البيهقي في »سننه« بلفظ: »إذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي« )قال:  111/  3»البدر المنير« )
رواه مسلم( في »الصحيح« عن خلف بن هشام، عن حماد دون قوله: »وتوضئي« ثم قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد حرف 

ه. قال البيهقي: وهذا ألن هذه الزيادة غير محفوظة... ونازعه صاحب »اإللمام« في ذلك )فقال: قد( عرف أكثر مذهب تركنا ذكر 
األصوليين والفقهاء في قبول زيادة العدل، وحماد بن زيد من أكابرهم.قلت: ولم ينفرد حماد بذلك عن هشام، بل رواه عنه أبو 

ا حماد بن سلمة. ... ورواه عنه أيضا أبو حنيفة ...كما أخرجه أبو حاتم بن حبان في عوانة ... بإسناد جيد، ورواه )عنه( أيض
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار وقال في    (52/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وصححه األلباني في    »صحيحه«.
 " قلت: وسنده على شرط الشيخين "...(:147/ 1السبيل« )
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اَلةَ أَيَّاَم َحْيِضِك ث مَّ اْغتَِسِلي  "  لفظوفي  .    )صحيح دون قوله وإن قطر على الحصير( -345 َدِعي الصَّ
ِئي عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ   )1("َوإِْن قََطَر َعلَى اْلَحِصيرِ  "َوتََوضَّ

اْمَرأَةٌ ِمْن أَْزَواِجِه     رسول للا   قَالَْت اْعتََكفَْت َمعَ رضي للا عنها    عن عائشة  وفي البخاري -346
ْفَرةَ  ْمَرةَ َوالصُّ ْستََحاَضةٌ فََكاَنْت تََرى اْلح  بََّما َوَضعنا الطَّْسَت تَْحتََها َوِهَي ت َصل ِي م   )2("فَر 

أَنََّها قَالَْت اْستَْفتَْت أ مُّ حبيبة ِبْنت  َجْحٍش  فَقَالَْت رضي للا عنها    عن عائشة"وفي لفظ مسلم -347
قَاَل اللَّْيث     .  فََكاَنْت تَْغتَِسل  عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ .  إِن ِي أ ْستََحاض  فَقَاَل إِنََّما ذَِلِك ِعْرٌق فَاْغتَِسِلي ث مَّ َصل ِي  

أََمَر أ مَّ حبيبة ِبْنَت َجْحٍش أَْن تَْغتَِسَل عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ َولَِكنَّه       النبي  ْبن  َسْعٍد لَْم َيْذك ْر اْبن  ِشَهاٍب أَنَّ 
 )3("  َشْيٌء فَعَلَْته  ِهَي 

  

 
والترمذي    ،(  178( برقم: )69/    1وأبو داود في "سننه" )،  (  1/    170( برقم: )58/    1المجتبى" )أخرجه النسائي في "  –  )1(

/   11وأحمد في "مسنده" )  ،  (  503( برقم: ) 315/    1وابن ماجه في "سننه" )  ،(  86( برقم: )128/    1في "جامعه" )
حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين " ط الرسالة(:  173/  40»مسند أحمد« ) . قال األرنؤوط في  (  24967( برقم: )5884

»إرواء الغليل " .وصححه األلباني دون لفظة " وإن قطر على الحصير" فقد ضعفها  في  غير علي بن هاشم، فمن رجال مسلم،
( وعلة هذه الزيادة عنعنة حبيب بن أبى ثابت  110هو زيادة فى حديث صحيح تقدم تخريجه )وقال :" 208برقم (: 225/ 1« )

 ".  ن مدلسا , وقد تابعه على الحديث هشام بن عروة ولذلك صححناه , ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا ضعفناها ,فقد كا 
 ( ) أبواب االعتكاف ، باب اعتكاف المستحاضة ( )بهذا اللفظ( . 2037( برقم: )50/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 ( ) كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصالتها ( )بهذا اللفظ(. 334( برقم: ) 180/    1مسلم في "صحيحه")أخرجه    –  )3(
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 وهل يراد بالنجاسة الكفر؟  هل تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ •

النبي  رضي للا عنه  عائشةعن    فيهما -348 الحاج غير أن ال    "قال:  ا عن  يفعل  فافعلي ما 
 )1("تطوفي بالبيت حتى تطهري 

ال تقرأ الحائض وال الجنب شيئا من القرآن .    "رضي للا عنهما  ابن عمرعن  .    )ضعيف(  -349
")2( 
َ َعلَى ُكّلِ أَْحيَانِهِ يَْذُكُر   َكاَن النبي:"قَالَْت  رضي للا عنها  عن عائشة وفي مسلم  -350  )3("َّللاَّ

  بال ثم تال شيئا أبو سالم قال : حدثني من رأى النبي صلى للا عليه وسلم    . وعن  )حسن(  -351
  )4("مرة : آيا من القرآن قبل أن يمس ماء .  من القرآن ، وقال هشيم  

  

 
( ) كتاب الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف 305( برقم: )68/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد 1211( برقم: )30/    4)ومسلم في صحيحه  بالبيت ( )بهذا اللفظ( ،
 الحج والتمتع والقران ( )بمثله مطوال.(

ديث ال نعرفه إال من حديث إسماعيل بن وقال:"ح   ( )بهذا اللفظ(131( برقم: )174/    1في "جامعه" )أخرجه الترمذي    –  )2(
وسمعت محمد بن إسماعيل، يقول: »إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحاديث مناكير،   ...عياش  

وقال: »إنما حديث إسماعيل بن  .( 595( برقم: )376/  1وابن ماجه في "سننه" ) كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به« ،
". وقال عياش عن أهل الشأم« وقال أحمد بن حنبل: »إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات«.

الجنب شيئا من القرآن وال  الحائض  تقرأ  وأما حديث بن عمر مرفوعا ال  "(:409/  1»فتح الباري البن حجر« )ر في  ابن حج
 :"منكر" 98برقم  (:12»ضعيف سنن الترمذي« )ص" . وقال األلباني في  فضعيف من جميع طرقه

( )كتاب الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف  305( برقم: )68/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الحيض ، باب ذكر هللا تَعَالَى ِفي حال الجنابة 373( برقم: )194/    1مسلم في "صحيحه" )وبالبيت ( )بهذا اللفظ( ،

 . وغيرها( 
»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«  . قال الهيثمي في    )بهذا اللفظ((  18359( برقم: )4099/    8أخرجه أحمد في "مسنده" )    –  )4(
صحيح لغيره، وهذا إسناد " ط الرسالة(: 616/ 29»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في رواه أحمد، ورجاله ثقات"(: 276/ 1)

 " ح. فهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحي -وهو األودي الدمشقي -حسن، من أجل داود بن عمرو
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ج  فََيأْك ل     - َكاَن َرس ول  للِا  قَاَل    عن عليو .   )حسن( -352 َيأِْتي اْلَخاَلَء فََيْقِضي اْلَحاَجةَ ، ث مَّ َيْخر 
ب ه  َعِن اْلق ْرآِن َشْيٌء لَْيَس اْلَجَناَبةَ ، أَْو إِ  ْبَز َواللَّْحَم ، َوَيْقَرأ  اْلق ْرآَن ، َواَل َيْحج  الَّ اْلَجَناَبةَ .  َمعََنا اْلخ 

")1( 

توضأ ثم قرأ      رسول للا  ثم قال هكذا رأيت  أنه توضأ      عن عليو .   )حسن موقوف( -353
 )2("شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فال وال آية

  

 
( برقم: 79/    3وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  208( برقم: )314/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
المختارة" )،  ( )بمثله مختصرا.(  799) المقدسي في "األحاديث  وقال    ( )بمثله مختصرا.(596( برقم: ) 214/    2والضياء 

والنسائي في   وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله.(7175( برقم: )107/    4والحاكم في "مستدركه" )  :"إسناده صحيح" ،
وقال :"حسن (  146( برقم: )190/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  1/    265( برقم: )75/    1"المجتبى" )
»التلخيص الحبير ط العلمية« ،. قال ابن حجر في  ( )بمثله مختصرا.(  1026( برقم: )275/    1وأحمد في "مسنده" )صحيح" ،   

بإسناده عن شعبة قال هذا الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة وروى ابن خزيمة  "صححه  (: 374/  1)
 (:408/ 1»فتح الباري البن حجر« )". وقال في وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه الحديث ثلث رأس مالي

الحسن يصلح للحجة لكن قيل في االستدالل به نظر ألنه فعل مجرد فال يدل قبيل  من  أنه  والحق  وضعف بعضهم بعض رواته  ...
»فتح الباري البن .". وقال ابن رجب في    وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على األكمل جمعا بين االدله   ما عداه  على تحريم
وتكلم فيِه الشافعي وغيره؛ فإن عبد هللا بن سلمة ... وأقوى ما في الجنب: حديث عبد هللا بن سلمة، عن علي (:48/ 2رجب« )

دثنا، فكنا نعرف وننكر وقال البخاري: ال يتابع في حديثه، ووثقه العجلي ويعقوب بن هذا رواه بعدما كبر، قاَل شعبة عنه: كاَن يح
واالعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة، ويعضده: قول عائشة وميمونة في  شيبة، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. 

.". حال الحيض؛ فإن يدل على أن للحيض تأثيراً في منع القراءة.  القرآن في حجرهما في  -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم    -قراءة النبي  
قلت: ال قدح في إسناده  ..قَاَل عبد اْلحق ِفي »أَْحَكامه« : إِنَّه َحِديث َصِحيح....(:554/  2»البدر المنير « )وقال ابن الملقن في  

وقول من قال فيه: يعرف وينكر،   ...حتجاج )به(  إال من جهة عبد هللا بن سلمة )فإن( ما عداه من رجال إسناده متفق على اال
ليس فيه كبير جرح، وإن أورده ابن الجوزي في »ضعفائه« بسبب هذه المقولة فيه، ولم ينفرد الترمذي بتصحيحه؛ بل تابعه  

»اقرءوا عليه جماعات كما )أسلفناه( وحديث ابن عمر السالف قبل هذا يشهد له، وكذا أثر عمر أيضا السالف، وكذا أثر علي  
في  الحق  الدارقطني وقال: صحيح عنه. ورواه عبد  فإن أصابته فال وال حرفا واحدا« رواه  أحدكم جنابة،  مالم يصب  القرآن 
»أحكامه« من حديث أبي إسحاق عنه مرفوعا: »ال يقرأ الجنب من القرآن وال حرفا« ثم قال: أبو إسحاق رأى عليا. ولم يزد 

رواحة في »الدارقطني« وغيره )من( حديث زمعة عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن    على ذلك، وكذا قصة عبد هللا بن
قال الترمذي: " "  (:207/  1»خالصة األحكام« )قال النووي في    عباس، قال البيهقي في »خالفياته« : ووصله ليس بالقوي.

سناده حسن، "إ(:164/  1ت األرنؤوط« )  »سنن أبي داود". قال األرنؤوط في  هو حسن صحيح " وخالفه األكثرون، فضعفوه.
وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي وابن حبان، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به،   -وهو المرادي الكوفي-عبد هللا بن َسِلمة  

"  : هو من قبيل الحسن يصلح للحجة.408/  1وصحح له حديثه هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحافظ في "الفتح"  
إسناده :"  31برقم    (:80/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  ، وقال في    485برقم    (:241/  2»إرواء الغليل« )وضعفه األلباني في  

ضعفه: اإلمام أحمد والبخاري والشافعي، وقال: " أهل الحديث ال  ضعيف، وقد ضعفه الحفاظ المحققون، كما قال النووي. وممن 
 ." سِلمة الكوفي وإنما توقف الشافعي في ثبوته؛ ألن مداره على عبد هللا بنقال البيهقي: "  يثبتونه "،

) بهذا اللفظ( وقال :"إسناده صحيح" ،    (622( برقم: )244/    2الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )أخرجه    –  )2(
قال الدارقطني: هو صحيح عن "(:196/ 1»نصب الراية« )) بمثله( . قال في   (887( برقم: )246/  1أحمد في "مسنده" )و

ننا ال نسلم بصحة  ...إوقال :"  (243/  2»إرواء الغليل« )". قال األرنؤوط:"إسناده حسن" . وضعفه األلباني في  علي، انتهى.

بان إسناده ألن أبا الغريف هذا لم يوثقه غير ابن حبان وعليه اعتمد المشار إليه فى تصحيح إسناده , وقد ذكرنا مراراً أن ابن ح
متساهل فى التوثيق فال يعتمد عليه , السيما إذا عارضه غيره من األئمة , فقد قال أبو حاتم الرازى: " ليس بالمشهور. قيل: هو 
أحب إليك أو الحارث األعور؟ قال: الحارث أشهر , وهذا قد تكلموا فيه , وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة ".قلت: وأصبغ هذا 

»تمام المنة في " ، وقال في    حاتم , ومتروك عند غيره , فمثل هذا ال يحسن حديثه فضالً عن أن يصحح!لين الحديث عند أبى  
 ..".قلت: فإن لهذه الطريق علتين: الضعف والوقف."...(:117التعليق على فقه السنة« )ص
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ِ ْبِن أَبِي بَْكِر ْبِن َحْزمٍ   وعن.    )صحيح لغيره( -354   النبي   أَنَّ فِي اْلكتاب الَِّذي َكتََبه    َعْبِد َّللاَّ
  )1(" ِلعمرو ْبِن َحْزٍم أَْن اَل َيَمسَّ اْلق ْرآَن إاِلَّ َطاِهرٌ 

المقصود بطاهر :"المسلم" لما  طهارة من الحدث لمس المصحف ، وتشترط ال ال قال األلباني •
 "  حتى اليناله العدو ، ونهيه عن السفر به  جاء في األحاديث الصحيحة أن المسلم ال ينجس 

البخاري   • َعْن  قال  بِْشٍر  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  يُْرَوى  َوَكذَِلَك  اْلعَُدّوِ  أَْرِض  إِلَى  بِاْلَمَصاِحِف  السَّفَِر  بَاُب 
َوتَابَعَهُ اْبُن إِْسَحاَق َعْن نَافِعٍ َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن    ُعبَْيِد هللِا َعْن نَافِعٍ َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَّبِّيِ  

 .َوأَْصَحابُهُ فِي أَْرِض اْلعَُدّوِ َوُهْم يَْعلَُموَن اْلقُْرآنَ  َوقَْد َسافََر النَّبِي    النَّبِّيِ 

وا ِباْلق ْرآِن ، فَإِن ِي  قَاَل: قَاَل َرس ول  للِا    رضي للا عنهما    َعِن اْبِن ُعَمرَ   همافي  -355 : اَل ت َسافِر 
  )2("اَل آَمن  أَْن َيَنالَه  اْلعَد وُّ .

ن ٌب فَاْنَخَنْست  ِمْنه   أَنَّ النبي  عن أَبِي هريرة  فيهما -356 لَِقَيه  فِي َبْعِض َطِريِق اْلَمِديَنِة َوه َو ج 
ن ًبا فََكِرْهت  أَْن أ َجاِلَسَك َوأََن ا َعلَى فَذََهَب فَاْغتََسَل ث مَّ َجاَء فَقَاَل أَْيَن ك ْنَت َيا أََبا هريرة قَاَل ك ْنت  ج 

س  َغْيِر  ِ إِنَّ المسلم اَل َيْنج   )3( وهذا لفظ الخاري"  َطَهاَرةٍ فَقَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ

  

 
( )بهذا 219/    680م: )( برق 278/    2مالك في "الموطأ" )، و  6559برقم  (:501/  14)  ابن حبان في صحيحهأخرجه    –  )1(

 2312برقم    (:1455/  3»سنن الدارمي« )، والدارمي في  (  18743( برقم: )194/    9اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )
»اإللمام بأحاديث قال ابن دقيق العيد في    ( ) جامع الصالة ، ( )بمثله.(93( برقم: )122/    1وأبو داود في "المراسيل" ) ،  

بعضهم عن أبيه، وهذا مرسل، وبعض الرواة يقول: عن عبد هللا، عن أبيه، و"(:44/  1األحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي« ) 
" . وقال ابن  ومن الناس من يثبت هذا الحديث بشهرة الكتاب وتلقيه بالقبول، ويرى أن ذلك يغني عن طلب اإلسناد..عن جده  
" . رواه مالك مرسال، ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول"(:72»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في

وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها ال تخلو من   " وقال :"...  122برقم    (:158/  1ء الغليل« )»إرواوصححه األلباني في   
ضعف , ولكنه ضعف يسير إذ ليس فى شىء منها من اتهم بكذب , وإنما العلة اإلرسال أو سوء الحفظ , ومن المقرر فى " علم 

قرره النووى فى تقريبه ثم السيوطى فى شرحه , وعليه  المصطلح " أن الطرق يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما  
تطمئن لصحة هذا الحديث ال سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل كما سبق , وصححه أيضا صاحبه اإلمام إسحاق   فالنفس

رأ الرجل على غير  : هل يق-يعنى ألحمد    -( : " قلت  5بن راهويه , فقد قال إسحاق المروزى فى " مسائل اإلمام أحمد " )ص  
السالم: ال يمس    وضوء؟ قال: نعم , ولكن ال يقرأ فى المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق: كما قال , لما صح قول النبى عليه

قلت: ومما صح فى ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب بن  القرآن إال طاهر , وكذلك فعل أصحاب النبى عليه السالم والتابعون ".
أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبى وقاص , فاحتككت فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: فقلت:  سعد بن أبى وقاص  

 ".  وسنده صحيح. ( وعنه البيهقى.59رقم  1/42نعم , فقال " قم فتوضأ , فقمت فتوضأت , ثم رجعت. رواه مالك )
الجهاد والسير ، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى  ( ) كتاب  2990( برقم: )56/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )2(

( ) كتاب اإلمارة ، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى 1869( برقم: )30/    6.( ومسلم في "صحيحه" ))بمثلهأرض العدو ( )
 أرض الكفار ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الغسل ، باب عرق الجنب وأن المسلم ال ينجس ( )بهذا 283( برقم: )65/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ( ) كتاب الحيض ، باب الدليل على أن المسلم ال ينجس ( )بنحوه.(  371( برقم: ) 194/  1اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
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 متى يسن الوضوء ؟  •
  يتوضأ عند كل صالة. قلت كيف كنتم تصنعون؟   رسول للا    كان:عن أنس  في البخاري -357

 )1("ما لم يحدث قال يجزىء أحدنا الوضوء

ر بالوضوء عند كل صالة  مِ أ  أن النبي "بن أبي عامر   عبد هللا بن حنظلةعن  .  )حسن( -358
 )2("فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صالة , طاهرا وغير طاهر

ومسح على    صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد  النبي   أن    بريدةعن    وفي مسلم -359
 )3("عمدا صنعته يا عمر :"قال . فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه خفيه

اَلةِ " قَاَل النبي  البراء ْبِن عازب فيهما عن • ض وَءَك ِللصَّ أْ و    )4("إِذَا أَتَْيَت َمْضَجعََك فَتََوضَّ

  

 
 ( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء من غير حدث ( )بهذا اللفظ( . 214( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
(  266/    9والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  (  138( برقم: )257/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

( 17/    1وأبو داود في "سننه" )  ،  وصححه ووافقه الذهبي  (558( برقم: )155/    1والحاكم في "مستدركه" )،  (  228برقم: ) 
".  قلت: وهو حديث صحيح، كما سلف في باب السواك." (:436/  7»البدر المنير« ). قال ابن الملقن في  ( )بهذا اللفظ(  48برقم: )

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " .وحسنه األلباني في  حديث حسن" (:36/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط   
قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحازمي، وصححه ابن خزيمة " وقال :  (:83/  1)

 ".  وابن َحبان
 ()كتاب الطهارة ، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد()بهذا اللفظ( .277(برقم:)160/    1أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )3(
( ) كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء ( )بهذا اللفظ(  247( برقم: )58/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم وأخذ 2710( برقم: )77/    8،ومسلم في "صحيحه" )
 المضجع ( )بمثله.(
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 باب الغسل •
 رالحدث األكب •

 أوال : خروج المني    •

على  يستحيي من الحق فهل    إن للا ال"أن امرأة قالترضي للا عنها    عن أم سلمة  فيهما -360
فغطت أم سلمة ، تعني وجهها    نعم إذا رأت الماء  رسول للا    حتلمت فقالا  المرأة من غسل إذا

َها َولَد َها «"، وقالت: يا رسول للا ، وتحتلم المرأة؟   . )1(.فَقَاَل » تَِرَبْت َيَداِك فَِبَم ي ْشِبه 

ِ    -َوِهَى َجدَّة  إِْسَحاَق    -قَاَل َجاَءْت أ مُّ س لَْيٍم    أَنَُس ْبُن َماِلكٍ عن    وفي مسلم -361   إِلَى َرس وِل َّللاَّ
ل  فِ  ج  ِ اْلَمْرأَة  تََرى َما يََرى الرَّ اْلَمَناِم فَتََرى ِمْن َنْفِسَها َما   يفَقَالَْت لَه  َوَعاِئَشة  ِعْنَده  َيا َرس وَل َّللاَّ

ل  ِمْن َنْفِسِه. فَقَالَ  ج  ْت َعاِئَشة  َيا أ مَّ س لَْيٍم فََضْحِت الن َِساَء تَِرَبْت يَِمين ِك. فَقَاَل ِلعَاِئَشةَ » َبْل  يََرى الرَّ
فَقَالَْت أ مُّ س لَْيٍم   "  وفي لفظ لمسلم   أَْنِت فَتَِرَبْت يَِمين ِك َنعَْم فَْلتَْغتَِسْل َيا أ مَّ س لَْيٍم إِذَا َرأَْت ذَاِك «.

ِ  َواْستَْحَيْيت  ِمْن ذَلِ  » َنعَْم فَِمْن أَْيَن يَك ون  الشََّبه  إِنَّ َماَء    َك قَالَْت َوَهْل َيك ون  َهذَا فَقَاَل َنِبىُّ َّللاَّ
ِل َغِليٌظ أَْبَيض  َوَماَء اْلَمْرأَةِ َرقِيٌق أَْصفَر  فَِمْن أَي ِِهَما َعالَ أَْو َسبََق يَك ون  ِمْنه  الشََّبه   ج   .)2(«الرَّ

 )3(من المذي الوضوء ومن المني الغسل " "وعن علي .   )صحيح(  -362

الً َمذَّاًء فََجعَْلت  أَْغتَِسل  َحتَّى تََشقََّق َظْهِرى فَذََكْرت  ذَِلَك   َعْن َعِلىٍّ .    )صحيح( -363 قَاَل ك ْنت  َرج 
ِ    - أَْو ذ ِكَر لَه     -  ِللنَّبِى ِ   أْ    فَقَاَل َرس ول  َّللاَّ » الَ تَْفعَْل إِذَا َرأَْيَت اْلَمْذَى فَاْغِسْل ذََكَرَك َوتََوضَّ

ض وَءَك ِللصَّالَةِ فَإِذَ   .)4(« فََضْخَت اْلَماَء فَاْغتَِسلْ ا و 
 ثانيا : التقاء الختانين  •

وإن  الحال األولى قبل النسخ عدم وجوب الغسل إال من اإلنزال ثم نسخ بوجوب الغسل   •
  .لم ينزل

 أدلة الحال األولى  •

َعلَى باب ِعْتَباَن فََصَرَخ ِبِه  : قَاَل َوقََف رسول للا    عن أبي سعيد الخدري  في مسلم -364
فَقَاَل رسول للا   إَِزاَره   رُّ  َيج  َل    فََخَرَج  ج  الرَّ أََرأَْيَت   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ ِعْتَبان   فَقَاَل  َل  ج  الرَّ أَْعَجْلَنا 

  وفي لفظ له عنه   "اْلَماءِ   إِنََّما اْلَماُء ِمنْ   ي ْعَجل  عن اْمَرأَِتِه َولَْم ي ْمِن َماذَا َعلَْيِه قَاَل رسول للا  
ِ قَاَل إِذَا أ ْعِجْلَت أَْو أَ   " فَاَل  ْقَحْطَت  فََخَرَج َوَرأْس ه  َيْقط ر  فَقَاَل لَعَلََّنا أَْعَجْلَناَك قَاَل نَعَْم َيا َرس وَل َّللاَّ

 )5("ُغْسَل َعلَْيَك َوَعلَْيَك اْلُوُضوُء 

يا رسول للا إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال    "أنه قال :     عن أبي بن كعب   وفيهما -365
يغسل ما أصابه من المرأة    "  وفي لفظ لمسلم.       "  ثم يتوضأ ويصلي: يغسل ما مس المرأة منه  

 )6("ثم يتوضأ ويصلي

 
( ) كتاب العلم ، باب الحياء في العلم ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في 130( برقم: )83/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ( )بمثله.( 313( برقم: ) 172/  1"صحيحه" ) 
( ) كتاب الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 311( برقم: ) 172/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 منها ( )بهذا اللفظ( . 
»صحيح الجامع وقال :"حسن صحيح" . وصححه األلباني في    114برقم    (:193/  1)أخرجه الترمذي في "جامعه "  –  )3(

 .  910برقم  (: 1027/ 2الصغير وزيادته« )
( 1107( برقم: )391/    3وابن حبان في "صحيحه" )  ،(  20( برقم: ) 139/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(

وأبو داود في وقال :"إسناده صحيح"،    (  433( برقم: )54/    2اء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ))بهذا اللفظ( ،والضي
 219/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  (  883( برقم: )246/    1وأحمد في "مسنده" )  ،(  206: )( برقم 83/    1"سننه" )

". وصححه إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة، فمن رجال السنن غير الترمذي."ط الرسالة(:
 .  125برقم (:162/ 1»إرواء الغليل« )األلباني في 

 اب الحيض، باب إنما الماء من الماء ( )بهذا اللفظ( .() كت343( برقم: ) 185/  1مسلم في "صحيحه" )أخرجه   – )5(
سل ، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ( )بهذا ( ) كتاب الغ293( برقم: ) 66/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 ما الماء من الماء ( )بنحوه.( ( ) كتاب الحيض ، باب إن346( برقم: ) 185/  1اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
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أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان    "قال:    بن عفان  عن عثمان  وفيهما -366
 . ) ")1  رسول للا  : يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره , قال عثمان : سمعته من

  .وإن لم ينزلبوجوب الغسل  -بعد النسخ -أدلة الحال الثانية  •
ْخَصةً    أُبَي  بن كعب  عن.    )صحيح( -367 أَنَّ اْلف ْتَيا الَّتِي َكان وا َيْفت وَن أَنَّ اْلَماَء ِمْن اْلَماِء َكاَنْت ر 

ْساَلِم ث مَّ أََمَر ِبااِلْغِتَساِل بَْعد   ِ فِي َبْدِء اْْلِ َصَها َرس ول  َّللاَّ  )2(" َرخَّ

بين شعبها اْلربع ثم جهدها فقد    أحدكم   إذا جلس":قال  عن النبي    عن أبي هريرة  فيهما -368
قيل هي اليدان والرجالن شعبها األربع :      ")3(" وإن لم ينزل"وفي لفظ لمسلم "،"وجب الغسل

واختار القاضي عياض أن المراد شعب  ،  وقيل الرجالن والشفران  ،  وقيل الرجالن والفخذان  ،  
 . الفرج األربع

فَقَاَل    عن أبي موسى  وفي مسلم  -369 َواْْلَْنَصاِر  َهاِجِريَن  اْلم  ِمْن  َرْهٌط  ذَِلَك  فِي  اْختَلََف  قَاَل 
وَن َبْل إِذَا َخالََط فَقَْد وَ  َهاِجر  َجَب  اْلنصاريوَن اَل َيِجب  اْلغ ْسل  إاِلَّ ِمْن الدَّْفِق أَْو ِمْن اْلَماِء َوقَاَل اْلم 

وَسى فَأََنا أَشْ  فَأ ِذَن ِلي فَق ْلت  لََها    فَاْستَأْذَْنُت َعلَى عائشةِفيك ْم ِمْن ذَِلَك فَق ْمت   اْلغ ْسل  قَاَل قَاَل أَب و م 
ْؤِمِنيَن إِن ِي أ ِريد  أَْن أَْسأَلَِك عن َشْيٍء َوإِن ِي أَْستَْحِييِك فَقَالَْت اَل تَسْ  اْه أَْو َيا أ مَّ اْلم  تَْحِيي أَْن تَْسأَلَنِي  َيا أ مَّ

َساِئاًل  ك ْنَت  ا  اْلَخِبيِر  َعمَّ َعلَى  قَالَْت  اْلغ ْسَل  ي وِجب   فََما  ق ْلت   َك  أ مُّ أََنا  فَإِنََّما  َولََدْتَك  الَّتِي  َك  أ مَّ  عنه  
 )4("فَقَْد َوَجَب اْلغ ْسل    َوَمسَّ اْلِختَاُن اْلِختَانَ إِذَا َجلََس َبْيَن ش عَبَِها اْْلَْرَبعِ      رسول للا   َسقَْطَت قَالَ 

 دليل على العذر بالجهل ودليل على أن المقصود بالشعب األربع: الرجالن والفخذان( )فيه  •

َسأَلَ   :"قَالَتْ عنها    رضي هللاعن عائشة    وفي مسلم -370 اًل  َرج  ِل      رسول للا   إِنَّ  ج  الرَّ عن 
إِن ِي َْلَْفعَل  ذَِلَك أََنا    ي َجاِمع  أَْهلَه  ث مَّ ي ْكِسل  َهْل َعلَْيِهَما اْلغ ْسل  َوعائشة َجاِلَسةٌ فَقَاَل رسول للا  

 )5("َوَهِذِه ث مَّ نَْغتَِسل  

  

 
يصيب من فرج المرأة ( )بهذا ( ) كتاب الغسل ، باب غسل ما  292( برقم: ) 66/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 اء ( )بمثله مختصرا.(( ) كتاب الحيض ، باب إنما الماء من الم347( برقم: )186/  1اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" )
( برقم: 330/    1ه" )( )بهذا اللفظ( ،وابن خزيمة في "صحيح99( برقم: )40/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
( 382/    3والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  ،(  1173( برقم: )447/    3( ، وابن حبان في "صحيحه" )225)

( 4901/    9وأحمد في "مسنده" )  ،(  214( برقم: )86/    1وأبو داود في "سننه" )  وقال :"إسناده صحيح"،  (1177برقم: )
خزيمة وبن حبان وقال اإلسماعيلي هو صححه بن  "(:397/  1»فتح الباري البن حجر« ) . قال ابن حجر في(  21487برقم: ) 

صحيح على شرط البخاري كذا قال وكأنه لم يطلع على علته فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل نعم أخرجه أبو داود 
وبن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل ولهذا اإلسناد أيضا علة أخرى ذكرها بن أبي حاتم وفي الجملة هو إسناد صالح 

" وصححه إسناده صحيح."(:155/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  يحتج به وهو صريح في النسخ  ألن
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال   وقال :"  209برقم    (:387/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في    

( والبيهقي، وقال الحافظ: "هو إسناد صالح  1176يمة وابن حبان )اإلسماعيلي: "صحيح على شرط البخاري"، وصححه ابن خز
 " ألن يحتج به"، وصححه الدارقطني أيًضا وأبو حاتم الرازي 

في"صحيحه")  –  )3( البخاري  في 291(برقم:)66/    1أخرجه  ومسلم  اللفظ(.  الختانان()بهذا  التقى  إذا  باب   ، الغسل  ()كتاب 
 () كتاب الحيض ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ( )بمثله مطوال.(348(برقم: )186/    1"صحيحه")

( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 349( برقم: )186/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 الختانين ( )بهذا اللفظ( . 

 ( ) كتاب الحيض ، باب إنما الماء من الماء ( )بهذا اللفظ( .346( برقم: )185/  1"صحيحه" )مسلم في أخرجه  – )5(
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عن الرجل يجد البلل      رسول للا   قالت : سئلرضي للا عنها  ن عائشة  ع.  )حسن لغيره( -371
ه ي وال يذكر احتالما ؟ قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بلال ؟ قال ال غسل عل

س  أم  إن  لمقالت  نعم  قال  ؟  ذلك غسل  ترى  المرأة  على  هل  يا رسول للا  شقائق  "ة  النساء 
 )1("الرجال

 . إذا لم يغتسل الجماع معاودةل أو ،   الوضوء قبل النوم:  من أحكام الجنب •

أنه تصيبه الجنابة    ذكر عمر بن الخطاب لرسول للا  "رضي للا عنهما  عن بن عمر  فيهما -372
 )2("توضأ واغسل ذكرك ثم نم"   من الليل فقال له رسول للا 

 )3(نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب"  فقال: "أيرقد أحدنا وهو جنب؟وفي لفظ للبخاري -373

كان إذا أراد أن ينام وهو جنب    رسول للا  : " أنرضي للا عنها  عائشةعن  وفي مسلم -374
 . )4(توضأ وضوءه للصالة "

إِذَا أَتَى أََحد ك ْم أَْهلَه  ث مَّ أََراَد أَْن يَع وَد   رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   وفي مسلم -375
أْ َزاَد أَب و بَْكٍر فِي  ض وًءا َوقَاَل ث مَّ أََراَد أَْن ي عَاِودَ فَْلَيتََوضَّ َما و    )5("َحِديِثِه َبْينَه 

 )6(" فإنه أنشط للعود"  وفي لفظ عند  ابن حبان والحاكم )صحيح( .   -376

رخص للجنب إذا أراد أن يأكل   النبي   : أن  عماريحيى بن يعمر عن  ن  ع.    )ضعيف( -377
    )7(" أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصالة

  

 
( ) كتاب الطهارة ، باب في الرجل يجد البلة في منامه ( )بهذا اللفظ( 236( برقم: )95/  1سننه" )أخرجه أبو داود في "  – )1(

سن لغيره، "ح(: 171/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    (  4694( برقم: )149/    8، وأحمد في "مسنده" )
/ 1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . حسنه األلباني في  بد هللا العمري، وباقي رجاله ثقات. وهذا إسناد ضعيف لضعف ع

حديث حسن. وقول أم سليم: المرأة ترى ... إلخ؛ أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من حديث أنس.  وقال :"   235برقم  (:428
"وقد تفرد به   :-ا من أقوال األئمة فيه توثيقًا وتجريًحا بعد أن ذكر كثيرً -وقال الشوكاني    " ...  وقال ابن القطان: إنه "صحيح

المذكور، ولم تجده عند غيره، وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه؛ فالحديث معلول بعلتين: األولى: العمري المذكور. 
المتابعات. فقصر عن درجة الحسن والصحة". التفرد وعدم  التفرد    ...  وللثانية:  َوَهَن   -ثبوت سوء حفظهمع  -فهذا  ا يزيد  ممَّ

؛ فهو -والذي فيه: "إنما النساء شقائق الرجال"-وأما القدر اآلخر من الحديث    الحديث ويضِعّفه، كما هو واضح، والحمد هلل!
 " حديث صحيح، جاء من غير هذه الطريق؛ من حديث أنس وأم سليم.

( ) كتاب الغسل ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  290( برقم: )65/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( ) كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ( )بمثله.( 306( برقم: )171/    1في "صحيحه" )

 ( ) كتاب الغسل ، باب نوم الجنب ( )بهذا اللفظ( .287( برقم: )65/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) أبواب التهجد ، باب من نام أول الليل وأحيا آخره ( )بنحوه  1146( برقم: )53/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل 305( برقم: )170/    1مطوال.( ومسلم في "صحيحه" )
 .( بهذا اللفظالفرج ( )

( ) كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 308( برقم: )711/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 وغسل الفرج ( )بهذا اللفظ( . 

، والحاكم في   (  1211( برقم: )12/    4وابن حبان في "صحيحه" )  ،(  221( برقم: )324/    1بن خزيمة في ")اأخرجه      –  )6(
( للحاكم«  الصحيحين  على  في    542برقم   (: 254/  1»المستدرك  األرنؤوط  .قال  وصححه   ،( أحمد«  ط   253/  17»مسند 

بها  "الرسالة(:  تفرد  لفظة  الذهبي.وهذه  ووافقه  عندهما،  مقبول  مثله  من  والتفرد  عاصم،  عن  في  شعبة  األلباني  " وصححه 
 . 263برقم(:110/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )

فتح الباري  وقال:"حسن صحيح".قال ابن رجب في()بهذا اللفظ( .613( برقم: )600/    1الترمذي في "جامعه" )  أخرجه  –  )7(
: قاله ابن معين،]و[أبو داود، والدارقطني  -وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر"(: 352/  1البن رجب)
 .  426برقم(:66»ضعيف سنن الترمذي«)صباني في ". وضعفه األلوغيرهم.
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أن    من غيرينام وهو جنب      رسول للا  " كان  رضي للا عنها  عن عائشة و .    )صحيح(  -378
 )1("يمس ماء

ال تدخل  ":أنه قالالنبي    عن   علي  في السنن عن    (.صحيح لغيره دون ذكر الُجنب ) -379
 )2(" فيه صورة وال كلب وال جنبالمالئكة بيتا 

ن ًبا ِمْن ِجَماعٍ     رسول للا  َكانَ  " رضي للا عنهما وعائشة ،أم سلمة  فيهما عن -380 ي ْصِبح  ج 
ل ٍم ث مَّ اَل ي ْفِطر  َواَل َيْقِضي     )3("اَل ِمْن ح 

ن ٌب فَاْنَخَنْست  ِمْنه   لَِقَيه  فِي بَْعِض َطِريِق  أَنَّ النبي  عن أَبِي هريرة  وفيهما -381 اْلَمِديَنِة َوه َو ج 
ن ًبا فََكِرْهت  أَْن أ َجاِلَسَك َوأََن ا َعلَى فَذََهَب فَاْغتََسَل ث مَّ َجاَء فَقَاَل أَْيَن ك ْنَت َيا أََبا هريرة قَاَل ك ْنت  ج 

س   ِ إِنَّ المسلم اَل َيْنج   )4( لفظ الخاري وهذا  "َغْيِر َطَهاَرةٍ فَقَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ

 مسجد ؟ لكاحكم دخول الحائض والجنب للمسجد ، وهل المصلى  •

ِ  رضي للا عنها    ْن َعائَِشةَ ع  وفي مسلم -382 ْمَرةَ ِمَن  »    قَالَْت قَاَل ِلى َرس ول  َّللاَّ َناِوِلينِى اْلخ 
«. قَالَْت فَق ْلت  إِن ِى َحاِئٌض. فَقَاَل » إِنَّ َحْيَضتَِك لَْيَسْت فِى َيِدِك « اْلَمْسِجدِ 

)5(. 
 أن األصل المعروف عدم دخول الحائض للمسجد ( كأنها فهمت)  •

  

 
أحمد ، و  ( ) كتاب الطهارة ، باب الجنب يؤخر الغسل ( )بهذا اللفظ( 228( برقم: )90/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

 ( 975برقم )(:310/  1»السنن الكبرى للبيهقي« )،  والبيهقي في     ( )بمثله.(26014( برقم: )6117/    11في "مسنده" )
ماء " وذلك ألن الحفاظ طعنوا يمس  أن  أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس دون قوله " قبل  وقال:"  

»بلوغ ". قال ابن حجر فيفي هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير األسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرأوها من تدليساته
" (:57/  1»اإللمام بأحاديث األحكام « )" . وقال ابن دقيق العيد في  وهو معلول"(:85الفحل« )صالمرام من أدلة األحكام ت  

حديث  " (:163/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )"  . قال األرنؤوط في   أخرجه األربعة، ورجالُه ثقاٌت، وقال أحمد: ليس صحيًحا
: ليس بصحيح، وقال يزيد بن هارون: هو وهم، وقال الترمذي: ماء" فشاذ، قال أحمديمس  أن  غير  من  صحيح دون قولها: "

/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وصححه األلباني فييرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وعلَّله مسلم في "التمييز"
 " .  قيقلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه أبو العباس بن ُشَريح والحاكم والبيه وقال :" 224برقم (:409

/   2الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  ،( )بلفظه.(  1205( برقم: )5/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
وصححه ووافقه    ( )بلفظه.(615( برقم: ) 171/    1الحاكم في "مستدركه" )وقال :"إسناده حسن"  ( )بلفظه.(756( برقم:)372

واه "ر(: 392/  1»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في  ( )بلفظه.(  4152(برقم:)121/    4أبو داود في "سننه") الذهبي .و
العجلي  النون وفتح الجيم الحضرمي ما روى عنه غير ابنه عبد هللا فهو مجهول لكن وثقه  أبو داود وغيره وفيه نجي بضم 

تهاون باالغتسال ويتخذ تركه عادة ال من يؤخره وصحح حديثه بن حبان والحاكم فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من ي
قال النووي وفي الكلب نظر    .قال ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح وما ال يمتهن  .ليفعله
بينه وبين حديث   ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله وال بعضه وعلى هذا فال يكون.  انتهى  

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ". قال األرنؤوط في  الباب منافاة ألنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره
" وضعفه األلباني في صحيح لغيره دون ذكر الُجنب، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا بن نَُجّي، وجهالة أبيه."(:230/  6)

 " قلت: إسناده ضعيف؛ فيه اضطراب وجهالة. وقد ضعفه البخاري وقال:"   30برقم  (:76/  1األم« ) -»ضعيف أبي داود 
( ) كتاب الصوم ، باب الصائم يصبح جنبا ( )بمعناه مطوال.( ، 1925( برقم: )29/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ()كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ()بهذا اللفظ( . 1109(برقم:)138/  3ومسلم في "صحيحه")
( ) كتاب الغسل ، باب عرق الجنب وأن المسلم ال ينجس ( )بهذا 283( برقم: )65/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الحيض ، باب الدليل على أن المسلم ال ينجس ( )بنحوه.(  371( برقم: ) 194/  1اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله  298( برقم: )168/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(

 وطهارة سؤرها ( )بهذا اللفظ( .
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 )1(" ال أحل المسجد لحائض وال جنب "عن النبي   عنهارضي للا  عائشة   عن. (ضعيف) -383

أم سلمة  خرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث "(: 322/ 1البن رجب« )»فتح الباري  قال ابن رجب في  •
 " الدليلين. ضعف.وعلى تقدير صحة ذَِلَك، فهَو محمول على اللبث في المسجد؛ جمعاً بين وفي إسنادهما، 

 . من المسجدمن قال أن الحائض ال تمنع  دليل  •
َرِضَي للا  َعْنَها قَالَْت: أَْسلََمِت اْمَرأَةٌ َسْوَداء  ِلبَْعِض اْلعََرِب ، َوَكاَن لََها    َعْن َعائَِشةَ   وفي البخاري -384

فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي   )2(" الحديث، قَالَْت: فََكانَْت تَأْتِينَا فَتََحدَّث  ِعْنَدنَا  ِحْفٌش فِي اْلَمْسِجدِ 

 والمعهود من النساء الحيض، فلم يمنعها ، من ذلك وال أمرها أن تعتزله في حيضتها  . 

اْمَرأَةٌ ِمْن أَْزَواِجِه     رسول للا  قَالَْت اْعتََكفَْت َمعَ رضي للا عنها    عن عائشة  وفي البخاري -385

ْفَرةَ  ْمَرةَ َوالصُّ ْستََحاَضةٌ فََكاَنْت تََرى اْلح  بََّما َوَضعنا ال م   )3("طَّْسَت تَْحتََها َوِهَي ت َصل ِيفَر 

اًل َكانَْت تَق مُّ اْلَمْسِجَد ، َواَل أ َراه  إِالَّ اْمَرأَةً ، فَذََكَر َحِديَث   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ وفيهما   -386 : أَنَّ اْمَرأَةً أَْو َرج 
  ِ   )4(": أَنَّه  َصلَّى َعلَى قَْبِرَها .النَّبِي 

خيال قبل نجد , فجاءت برجل يقال له ثمامة  :" بعث رسول للا    وفيهما عن أبي هريرة -387
من    فالمشرك نجس ،  والمسلم الذي الينجس  )5(فربطوه بسارية من سواري المسجد "بن أثال  

 .   كما تقدم في حديث أبي هريرة  ولو كان محدثا   باب أولى 

كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر    ":  قالت  رضي هللا عنها  أم عطية  وفيهما عن  -388
 . )6( "ض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس قالت الحيَّ 

  ؛المخبأة الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد...   جارية مخبأة أي مستترة  :  لسان العربقال في   •
 " ألن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت

 
( برقم: 92/    1( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )1327قم: ) ( بر 466/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )1(
وهو حديث "(:194/  1»نصب الراية« ). قال الزيلعي في  (  4392( برقم: )442/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،(  232)

يث جسرة هذا: إنه ال يثبت من قبل إسناده، ولم يبين ضعفه، حسن، قال ابن القطان في كتابه: قال أبو محمد عبد الحق في حد
وقال أبو "(:243/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )" قال ابن حجر فيولست أقول: إنه حديث صحيح، وإنما أقول: إنه حسن

ما قول ابن زرعة: الصحيح حديث جسرة، عن عائشة، وضعف بعضهم هذا الحديث، بأن راويه أفلت بن خليفة، مجهول الحال.وأ
الرفعة في أواخر شروط الصالة من المطلب، بأنه متروك، فمردود، ألنه لم يقله أحد من أئمة الحديث، بل قال أحمد: ما أرى به 

خرجه أبو داود "(:322/  1»فتح الباري البن رجب« )" . قال ابن رجب في  بأسا، وقدصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.
ضعف.وعلى تقدير صحة ذَِلَك، فهَو محمول على اللبث في   وفي إسنادهماأم سلمة ،  ه من حديث  من حديث عائشة، وابن ماج

وقال الشيخ ابن باز "  إسناده حسن "(:167/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  الدليلين.  المسجد؛ جمعاً بين
بإسناده" في  .  :" البأس  األلباني  الغليل« ) وضعفه  منهم   وقال:"  124  برقم(:162/  1»إرواء  الحديث جماعة  »وقد ضعف 

 ." البيهقى وابن حزم وعبد الحق األشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن«
 ( ) كتاب مناقب األنصار ، باب أيام الجاهلية ( )بهذا اللفظ( 3835( برقم: )42/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(
 ( ) أبواب االعتكاف ، باب اعتكاف المستحاضة ( )بهذا اللفظ( . 2037( برقم: )50/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
في  ، ومسلم  ( ) كتاب الصالة ، باب الخدم للمسجد ( )بهذا اللفظ(460( برقم: )99/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )4(

 )بنحوه(  ( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر (956( برقم: )56/  3"صحيحه" ) 
»التلخيص الحبير ط ، قال ابن حجر في    8037برقم  ط الرسالة(:  406/  13»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد في    –  )5(

)تنبيه( : وقع األمر بالغسل لغير االثنين المذكورين لجماعة، فمنهم: واثلة رواه الطبراني، ومنهم: قتادة  " (:137/  2قرطبة« )
. قال ابن الملقن   "الرهاوي؛ رواه الطبراني أيضا، ومنهم: عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور، وأسانيدها ضعيفة.

قلت: و )أصل( حديث ثمامة هذا في »الصحيحين« كما سلف في أواخر شروط الصالة، لكن "(: 665/  4»البدر المنير« )في  
)له( بذلك، وليس تركه فيها األمر بالغسل   -صلى هللا عليه وسلم    -المذكور في روايتهما »أنه اغتسل« وليس فيها أمر النبي  

حديث قوي، وهذا  " ط الرسالة(:  406/ 13»مسند أحمد« )" .  قال األرنؤوط ما عرف من قبول الزيادة. معارضا لألمر به على 
 " . إسناد ضعيف

( ) كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ( )بهذا 971( برقم: ) 20/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب صالة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء ِفي العيدين إلى  890( برقم: )20/    3اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 

 .المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ( 
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يَّض   عنها:"  وفيهما -389 اْلح  ا  اَلةَ فَأَمَّ الصَّ المسلمينَ   فَيَْعتَِزْلَن  َوَدْعَوةَ  اْلَخْيَر  لفظ )1(َوَيْشَهْدَن  وفي 
  )2("َويَْعتَِزُل اْلُحيَُّض اْلُمَصلَّى ري" للبخا

  )3(" ويعتزلن مصالهم" وفي لفظ للبخاري -390

 )4(" جعلت لي اْلرض مسجدا وطهورا "في البخاري مع قوله  -391
. وهذا   فيكّن خلف الناس أي : موضع الصالة ؛ كما قال في الرواية األخرى :  قوله : يعتزلن الصالة   •

 ة من ال يصلّي بمن يصلّي .طتنزيه للصالة ]وللمصلين[ من اختالط النساء بهّن ، ولئال تظهر مخال 

يصلى وأنا حذاءه وأنا حائض    كان رسول للا    :"قالت  رضي للا عنها    ميمونة  عن   وفيهما -392
 .)5("وربما أصابنى ثوبه إذا سجد

يصلى من الليل وأنا إلى جنبه    قالت كان النبى  رضي للا عنها    عن عائشة  مسلم  وفي -393
 .)6("مرط وعليه بعضه إلى جنبه  يوأنا حائض وعل 

 ثالثا : الغسل لإلسالم  •
 )7("بماء وسدر  أن يغتسل النبي أسلم فأمره أنه"قيس بن عاصم عن.  )صحيح( -394
خيال قبل نجد , فجاءت برجل يقال له ثمامة  بعث رسول للا    ":  وفيهما عن أبي هريرة -395

أطلقوا  بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد وذكر الحديث وفي آخره فقال رسول للا 
ثمامة فانطلق إلى نخل قريب فاغتسل , ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن ال إله إال للا وأن محمدا  

 )9(" فمروه أن يغتسلط بني فالن اذهبوا به إلى حائ "لفظ  " وفي )8("رسول للا 

 رابعا: الغسل من الحيض والنفاس   •

ِ إِن ِي اْمَرأَةٌ أَش دُّ َضْفَر َرأِْسي    رضي للا عنها  أم سلمة  عن    في مسلم -396 قَالَْت ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ه  ِلْلَحْيَضِة َواْلَجَناَبِة فَقَاَل اَل   )10("فَأَْنق ض 

 
( ) كتاب الحيض ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 324( برقم: )72/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صالة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء ِفي العيدين إلى 890( برقم: )20/  3ويعتزلن المصلى ( )بهذا اللفظ( ،)
 المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ( 

( ) كتاب الحيض ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 324( برقم: )72/    1بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال  –  )2(
 ا اللفظ( .ويعتزلن المصلى ( )بهذ

 اللفظ( .  ( ) كتاب العيدين ، باب اعتزال الحيض المصلى ( )بهذا981( برقم: ) 22/  2أخرجه البخاري في "صحيحه"  ) – )3(
تجدوا ماء فتيمموا ( ) كتاب التيمم ، باب التيمم وقول هللا تعالى فلم  335( برقم: )74/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 صعيدا طيبا ( )بهذا اللفظ( . 
ذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد()بهذا ()كتاب الصالة ، باب إ379(برقم:)85/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(

 ، باب جواز الجماعة ِفي النافلة()بمثله.(  ()كتاب المساجد ومواضع الصالة513(برقم: )128/    2اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه")
 عتراض بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( . ( ) كتاب الصالة ، باب اال514( برقم: )61/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
( برقم: 353/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )( )بهذا اللفظ( ،و14( برقم: )14/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )7(
والترمذي ،  (  355( برقم: )139/    1وأبو داود في "سننه" )،  (  1240( برقم: )45/    4( ، وابن حبان في "صحيحه" )254)

. قال ابن الملقن    (  20942( برقم: )4768/    9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن" ،  (  605( برقم: )595/    1في "جامعه" )
 216/  34»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  قال الترمذي: هذا حديث حسن.قلت: وصحيح"(: 661/  4»البدر المنير« )في  

 .  234برقم (:169/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح. "ط الرسالة(: 
( ) كتاب الصالة ، باب االغتسال إذا أسلم وربط األسير أيضا في 462( برقم: )99/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ربط اأْلسير وحبسه 1764قم: )( بر158/    5المسجد ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 وجواز المن عليه ( )بمثله مطوال.(

»التلخيص الحبير ط ، قال ابن حجر في    8037برقم  ط الرسالة(:  406/  13»مسند أحمد« )أخرجه اإلمام أحمد في    –  )9(
)تنبيه( : وقع األمر بالغسل لغير االثنين المذكورين لجماعة، فمنهم: واثلة رواه الطبراني، ومنهم: قتادة  " (:137/  2قرطبة« )

" . قال ابن الملقن بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور، وأسانيدها ضعيفة.الرهاوي؛ رواه الطبراني أيضا، ومنهم: عقيل  
قلت: و )أصل( حديث ثمامة هذا في »الصحيحين« كما سلف في أواخر شروط الصالة، لكن "(: 665/  4»البدر المنير« )في  

)له( بذلك، وليس تركه فيها األمر بالغسل   -صلى هللا عليه وسلم    -المذكور في روايتهما »أنه اغتسل« وليس فيها أمر النبي  
حديث قوي، وهذا  " ط الرسالة(:  406/ 13»مسند أحمد« )" .  قال األرنؤوط معارضا لألمر به على ما عرف من قبول الزيادة. 

 " . إسناد ضعيف
 ()كتاب الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة( )بهذا اللفظ( .330( برقم: )178/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )10(
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إن هذا شيء لما حاضت في حجة الوداع  "   رضي للا عنها  عائشة  عن  وفي لفظ لمسلم -397
 )1("تغتسلي حتىضي ما يقضي الحاج غيرأن ال تطوفي بالبيت قكتبه للا على بنات آدم فا

عن الدَِّم أَنََّها قَالَْت إِنَّ أَمَّ حبيبة َسأَلَْت رسول للا    رضي للا عنها  عن عائشة  في مسلمو -398
اْمك ثِي قَْدَر َما َكاَنْت تَْحِبس ِك َحْيَضت ِك  فَقَالَْت عائشة َرأَْيت  ِمْرَكَنَها َمْْلَن َدًما فَقَاَل لََها رسول للا  

 )2("  ثُمَّ اْغتَِسِلي َوَصلِّي

 األغسال المستحبة   •
 لجمعة  اأوال : غسل  •

عة أيام يوما يغسل  ب يغتسل في كل س) حق على كل مسلم أن  "     عن أبي هريرة  فيهما  -399
أَْن يَْغتَِسَل فِي ك ل ِ َسْبعَِة   ّلِلِ تَعَالَى َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم َحق   :" وفي لفظ للبخاري" ،  هفيه رأسه وجسد

باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء    بوب عليه البخاري بقوله " "    أَيَّاٍم َيْوًما
 )3(" والصبيان وغيرهم

عَِة    رضي للا عنه  عائشة  عن  وفيهما -400 م  إِلَى اْلج  وا  إِذَا َراح  أَْنف ِسِهْم َوَكان وا  َكاَن النَّاس  َمَهَنةَ 
ْم لَْو اْغتََسْلت مْ  وا فِي َهْيئَتِِهْم فَِقيَل لَه   )4("  َراح 

عَِة  عن النبي  عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   فيهما -401 م    َواِجٌب َعلَى ُكّلِ ُمْحتَِلمٍ قَاَل اْلغ ْسل  َيْوَم اْلج 
    )5(" َوأَْن يَْستَنَّ َوأَْن يََمسَّ ِطيبًا إِْن َوَجدَ 

 . نه قد عطف عليه ماليس بواجب هو سنه ألقال   دم وجوبمن قال بع •

عمر  عن   وفيهما -402 عنهما  بن  للا  للا   أَنَّ   رضي  عَةَ      رسول  م  اْلج  أََحد ك ْم  َجاَء  إِذَا  قَاَل 
 )6("فَْليَْغتَِسلْ 

ْطَبِة َيْوَم    رضي للا عنهما  عن ابن عمر  وفيهما -403 أَنَّ ع َمَر ْبَن الخطاب َبْيَنَما ه َو قَاِئٌم فِي اْلخ 
ِليَن ِمْن أَْصَحاِب   َهاِجِريَن اْْلَوَّ ٌل ِمْن اْلم  عَِة إِْذ َدَخَل َرج  م  فََناَداه  ع َمر  أَيَّة  َساَعٍة َهِذِه قَاَل   النبي اْلج 

ض   أْت  فَقَاَل َواْلو  وء  أَْيًضا إِن ِي ش ِغْلت  فَلَْم أَْنقَِلْب إِلَى أَْهِلي َحتَّى َسِمْعت  التَّأِْذيَن فَلَْم أَِزْد أَْن تََوضَّ
ر  ِباْلغ ْسلِ َوقَْد َعِلْمَت أَنَّ رسول للا      )7("َكاَن َيأْم 

 ليس بواجب(   الغسل أن ) فهم عثمان  •

فصلى ما  من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ،    "قال :    أن النبي    أبي هريرة  عن  في مسلم -404
، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة اْلخرى    قدر له

 
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج 1211( برقم: )30/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب الحيض ، باب إذا حاضت في شهر ثالث حيض وما يصدق  325( برقم: )72/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها  334( برقم: )181/    1)ومسلم في صحيحه   لحيض ( )بهذا اللفظ( ،النساء في ا
 ( بنحوه وصالتها ( )

( ) كتاب الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 896( برقم: )5/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
والسواك ( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب  849( برقم: )4/    3،ومسلم في "صحيحه" )  (898، )  والصبيان وغيرهم ( )بهذا اللفظ(
 يوم الجمعة ( )بمثله مختصرا.(

الجمعة إذا زالت الشمس ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الجمعة ، باب وقت  903( برقم: )7/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
على كل بالغ من الرجال وبيان ما ( ) كتاب الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة  847( برقم: )3/    3،ومسلم في "صحيحه" )

 أمروا به ( )بنحوه مختصرا.( 
( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب للجمعة (  880( برقم: )3/    2( )858( برقم: )171/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )5(

 ( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ( )بنحوه.( 846( برقم: ) 3/  3)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الجمعة ، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي  877( برقم: )2/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الجمعة ، ( )بنحوه 844( برقم: )2/    3شهود يوم الجمعة أو على النساء ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الجمعة ، ( )بمثله مطوال.(844( برقم: )2/  3مطوال.( ، )

( ) كتاب الجمعة ، باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي  878( برقم: )2/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 ( ) كتاب الجمعة ، ( )بنحوه.( 845( برقم: )2/  3"صحيحه" ) شهود يوم الجمعة أو على النساء ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في
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أَ فَأَحسن اْلُوُضوءَ "  وفي لفظ لمسلم  " ،  ، وفضل ثالثة أيام . عَةَ فَاْستََمَع    َمْن تََوضَّ م  ث مَّ أَتَى اْلج 
عَِة َوِزَياَدة   م   )1(" ثاََلثَِة أَيَّاٍم َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى فَقَْد لَغَا َوأَْنَصَت غ ِفَر لَه  َما َبْيَنه  َوَبْيَن اْلج 

ْبِن جندب  و .   )حسن( -405 اْلحسن عن سمرة  قَالَ عن  َيْوَم    :"   رسول للا    قَاَل  أَ  تََوضَّ َمْن 
عَِة فَِبَها َونِْعَمْت َوَمْن اْغتََسَل فَاْلغ ْسل  أَْفَضل   م   )2(" اْلج 

من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر    "قَالَ   عن النبي  عن أَْوِس ْبِن أَْوٍس و.    )صحيح( -406
سنة  عمل  يخطوها  وابتكر، ومشى، فدنا، واستمع، وأنصت، ولم يلغ، كتب للا له بكل خطوة  

َمْن َغسََّل َواْغتََسَل َوَغَدا َواْبتََكَر َوَدَنا ِمْن    :"، وفي لفظ" وهذا لفظ ابن حبان    وقيامهاصيامها  
َها َها َوقَِيام  ْطَوةٍ َعَمل  َسَنٍة ِصَيام  َماِم َولَْم َيْلغ  َكاَن لَه  ِبك ل ِ خ   )3(" اْْلِ

من غسل رأسه من يوم الجمعة واغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر ألنهم كانوا يجعلون فيه الدهن  أي   •
وقيل المراد غسل أعضاءه ثم اغتسل للجمعة ـ  والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أوال ثم يغتسلون  

أكيد  قال العراقي ويحتمل أن المراد غسل ثيابه واغتسل في جسده وقيل هما بمعنى واحد وكرر للت
وقيل غسل أي جامع أهله قبل الخروج إلى الصالة ألنه يعين على غض البصر في الطريق يقال 

 . ، وألنه تسبب في غسلها غسل الرجل امرأته بالتخفيف والتشديد إذا جامعها

 وَرتُهأتَى الصَّالة في أّول وْقتها . وأما اْبتَكر فمعناه أْدَرك أّول الُخطبة . وأّوُل كّل شيء باكُ غدا أي    •
  . للمبالغة ُكّرر وإنما واْفتَعل فَعّل واحد  اللَّْفَظتْين معنى وقيل

َر    "قال:  عن النبي    عن سلمان الفارسي  وفي البخاري -407 عَِة َوتََطهَّ م  َمْن اْغتََسَل َيْوَم اْلج 
ْق َبْيَن اْثَنْيِن فََصلَّى َما   ك ِتَب لَه  بَِما اْستََطاَع ِمْن ط ْهٍر ث مَّ ادََّهَن أَْو َمسَّ ِمْن ِطيٍب ث مَّ َراَح فَلَْم ي فَر ِ

َمام  أَْنَصَت غ ِفَر لَه  َما َبْيَنه  َوَبْينَ  عَِة اْْل ْخَرى  ث مَّ إِذَا َخَرَج اْْلِ م  ويدهن من  ، وفي لفظ له "   )4("  اْلج 
 )6("المرأةولو من طيب "  وفي لفظ لمسلم، )5("من طيب بيتهأو يمس دهنه ، 

َوأَِبي هريرة  .  )حسن( -408  ِ ْدِري  اْلخ  أبي سعيد      رسول للا   قَالَ :"قَااَل    رضي للا عنهماعن 
عَةَ  :" م  عَِة َولَِبَس ِمْن أَحسن ِثَياِبِه َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب إِْن َكاَن عنَده  ث مَّ أَتَى اْلج  م  فَلَْم َمْن اْغتََسَل َيْوَم اْلج 

َغ ِمْن صَ  َيْفر  َحتَّى  ه   إِذَا َخَرَج إَِمام  أَْنَصَت  ث مَّ  لَه   ث مَّ َصلَّى َما َكتََب َّللاَّ   اَلِتِه  َيتََخطَّ أَعناَق النَّاِس 
عَِتِه الَّتِي قَْبلََها قَاَل َوَيق ول  أَب و هريرة َوِزَياَدةٌ ثاََلثَة  أَ  م  يَّاٍم َوَيق ول  إِنَّ َكاَنْت َكفَّاَرةً ِلَما َبْينََها َوَبْيَن ج 

 )7(" اْلحسنةَ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها 

 
 ()كتاب الجمعة ، باب فضل من استمع وأنصت ِفي الخطبة ( )بهذا اللفظ( 857(برقم:)8/  3أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
(  238/    3وابن خزيمة في "صحيحه" )  ( )بهذا اللفظ( ،314( برقم: ) 115/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(

( 354( برقم: )139/    1وأبو داود في "سننه" )  ،(  2/    1379( برقم: ) 294/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،(  1757برقم: ) 
( 20406برقم: )  (4636/    9وأحمد في "مسنده" )  ،  وقال :"حسن" ،  (  497( برقم: )506/    1والترمذي في "جامعه" )  ،

سمرة على االتصال   مام من يحمل رواية الحسن عنلوقال في اإل"...(:164/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )، قال ابن حجر في  
يصحح هذا الحديث قلت وهو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم وقيل لم يسمع منه إال 

»مسند أحمد« ". قال األرنؤوط في  حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره وقيل لم يسمع منه شيئا أصال وإنما يحدث من كتابه
قال   .    6180برقم(:1063/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )". وحسنه األلباني في    حسن لغيره"ة(: ط الرسال  280/  33)

وقد ثبت سماع الحسن من سمرة ، ولقيه بال ريب صرح بذلك في حديثين ." وهما : حديث    184/ 3الذهبي في سير أعالم النبالء  
 نهى عن المثلة.  العقيقة  وحديث في مسند أحمد أن النبي 

  ، (  2781( برقم: )19/  7وابن حبان في "صحيحه" ) ،( 1758( برقم: )238/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )3(
( برقم:  136/  1وأبو داود في "سننه" ) ،)بنحوه( ( 1/  1380( برقم: )294/  1والنسائي في "المجتبى" )  ،   )بهذا اللفظ(

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين "(:20/  7»صحيح ابن حبان« )  . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(  345)
»صحيح موارد الظمآن إلى "  . صححه األلباني في  غير أبي األشعث الصنعاني، واسمه: شراحيل بن آدة ـ فمن رجال مسلم.

وله طريق أخرى   " ...إسناده صحيح  وقال "   373، وفي صحيح أبي داود برقم    559برقم    (:267/  1د ابن حبان« )زوائ
ُ َعلَيِه َوَسلََّم أنه قال:  -  374  صحيحة عن أوس؛ وهو: "من َغَسَل رأَسهُ يوم الجمعة    عن أوس الثقفي عن رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 سناده صحيح(. )قلت: إ  واغتََسَل ... " وساق نحوه.
 () كتاب الجمعة ،باب ال يفرق بين اثنين يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( . 910( برقم:)8/  2أخرجه البخاري في "صحيحه") – )4(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب الدهن للجمعة ( )بهذا اللفظ( .883) ( برقم: 3/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( . 846( برقم: )3/  3مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )6(
قال    ( ) كتاب الطهارة ، باب في الغسل للجمعة ( )بهذا اللفظ( .343( برقم: ) 135/    1أبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )7(

د بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند  إسناده  "(:258/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في   حسن من أجل محمَّ
 .  371برقم(:172/ 2»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)".حسنه األلباني في أحمد، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات.
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    ثانيا : الغسل لإلغماء •
 . يقال بالوجوب    وقد واألفضل الغسل( عنه الوضوء على أنه حدث أصغركالنوم يجزئ  بناء •

وَنَك  قَالَْت  ثَق َل النبي    رضي للا عنها  عائشةعن    فيهما -409 فَقَاَل أََصلَّى النَّاس  ق ْلَنا اَل َوه ْم َيْنتَِظر 
ِ قَاَل َضع وا ِلي َماًء فِي اْلِمْخَضِب فَفَعَْلَنا فَاْغتََسَل ث مَّ ذََهَب ِلَين وَء فَأ ْغِمَي َعلَْيهِ  ث مَّ أَفَاَق    َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ فَقَاَل َضع وا ِلي َماًء فِي اْلِمْخَضِب فَفَعَْلَنا  فَقَاَل أََصلَّى النَّاس  ق ْلَنا اَل َوه ْم َيْنتَِظر   وَنَك َيا َرس وَل َّللاَّ
و َنَك َيا َرس وَل  فَاْغتََسَل ث مَّ ذََهَب ِلَين وَء فَأ ْغِمَي َعلَْيِه ث مَّ أَفَاَق فَقَاَل أََصلَّى النَّاس  ق ْلَنا اَل َوه ْم َيْنتَِظر 

ِ فَقَاَل َضع وا ِلي َماًء فِ   )1("ي اْلِمْخَضِب فَفَعَْلَنا فَاْغتََسَل ث مَّ ذََهَب ِلَين وَء فَأ ْغِمَي َعلَْيِه ث مَّ أَفَاَق َّللاَّ

 من غسل الميت  الغسل ثالثا:  •

ِ "عن علي.  )حسن( -410 الَّ قَدْ ق ْلت  ِللنَّبِي  َك الشَّْيَخ الضَّ  َماَت قَاَل اْذَهْب فََواِرأََباَك ث مَّ الَ   إِنَّ َعمَّ
  )2(" َوَدَعا ِلي  فَأََمَرنِي فَاْغتََسْلت  ت ْحِدثَنَّ َشْيئًا َحتَّى تَأِْتَينِي فَذََهْبت  فََواَرْيت ه  َوِجْئت ه  

كان يغتسل يوم عرفة ويوم النحر  أن النبي    "رضي للا عنهما  عن ابن عباس. و   )ضعيف( -411
 )3("ويوم الفطر 

كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم      النبي  : أنرضي للا عنها  ن عائشةع.    )ضعيف( -412
    )4( " الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت .

  

 
( ) كتاب األذان ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ(  687( برقم: )138/    1)أخرجه البخاري في صحيحه    –  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 418( برقم: )20/    2،ومسلم في "صحيحه" )
 وغيرهما من يصلي بالناس ( )بمثله.(

( 363/  2والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ) ،  ( 601( برقم: )211/  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  – )2(
اللفظ( .746برقم: ) وأبو داود في ،  (  193( برقم: )150/    1، والنسائي في "الكبرى" )  وقال :"إسناده صحيح"  ( )بهذا 

 1وأحمد في "مسنده" )  ،(  1041( برقم: )281/    5وسعيد بن منصور في "سننه" )،  (  3214( برقم: )206/    3"سننه" )
ومدار كالم البيهقي على أنه ضعيف وال "(:233/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )، قال ابن حجر في    (  770( برقم: )223  /

 332/  2»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في    يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور قال ذلك في أماليه.
»سنن أبي " قال األرنؤوط في  ب: هو األسدي، وهو مجهول، وقد تقدم الكالم عليه.إسناده ضعيف، ناجية بن كع"ط الرسالة(:

. حسن. ناجية بن كعب وثقه العجلي، وقال ابُن معين: صالح، وكذلك قال ابُن شاهين في "الثقات" "(: 122/  5داود ت األرنؤوط« )
حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« »سلسلة األ. وقال في  717برقم  (:170/  3»إرواء الغليل« )وصححه األلباني في

كما في " التقريب "، وقد   قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية ابن كعب وهو ثقة" (:303/  1)
 ( . 707بينته في " إرواء الغليل " ) قواه الرافعي وتبعه الحافظ في " التلخيص " كما

  ( )بهذا اللفظ( ،وعبد هللا بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند 1316( برقم: )347/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )3(
»فتح الباري . قال  ابن رجب في  (  828( برقم: )320/    18والطبراني في "الكبير" )  ،(  16991( برقم: )3683/    7أحمد" )

( جداً."(:417/  8البن رجب«  السمتي، وهو ضعيف  خالد  بن  يوسف  إسناده:  في     وفي  األرنؤوط  ماجه ت قال  ابن  »سنن 
ضعيف جًدا، فقد كذبه ابن معين وغيره، وقال    - وهو ابن عمير السمتي-إسناده تالف، يوسف بن خالد  "(:347/  2)األرنؤوط«  

". قال  ابن حبان: يضع الحديث ال تحّل الرواية عنه بحيلة، وال االحتجاج به بحال. وعبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول.
    ناد موضوع آفته السمتى هذا , فإنه كذاب خبيث كما قال ابن معين.وهذا إس"(:176/ 1»إرواء الغليل« )األلباني في 

أبو ، ( 586( برقم: )163/  1والحاكم في "مستدركه" )  ،( 256( برقم: )355/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )4(

والبيهقي في "سننه   ( ) كتاب الطهارة ، باب في الغسل للجمعة ( )بهذا اللفظ( ،348( برقم: )137/    1داود في "سننه" )
( 6080/    11وأحمد في "مسنده" )،  (  399( برقم: )202/    1والدارقطني في "سننه" )  ،(  1448( برقم: )299/    1الكبير" )
أخرجه أبو داود "(:54/  1»اإللمام بأحاديث األحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي« ).  قال ابن الملقن في  (  25829برقم: )

قلت: وقد علل، ومصعب بن   كلهم ثقات "المستدرك". وقال البيهقي: رواة هذا الحديث فيوابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم  
" . وضعفه األلباني إسناده ضعيف، لضعف مصعب بن شيبة،  ". ، قال األرنؤوط :"شيبة راويه قد مس أيضا، ولكن احتج به مسلم

 .  59برقم  (:138/ 1األم« )  -»ضعيف أبي داود في 
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 الغسل لإلحرام    رابعا: •
فولدت أسماء بنت عميس ، محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى   وفيه "    عن جابر  في مسلم -413

 )1("رسول للا صلى للا عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب ، وأحرمي 

 خامسا : الغسل لدخول مكة   •

إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية    رضي للا عنهما  كان ابن عمرعن نافع    في البخاري -414
  )2("كان يفعل ذلك. ، ويحدث أن نبي للا   الصبح ويغتسل، ثم يبيت بذي طوى،ثم يصلي به 

 سادسا :غسل المستحاضة لكل صالة •

أَنََّها قَالَْت اْستَْفتَْت أ مُّ حبيبة ِبْنت  َجْحٍش  فَقَالَْت إِن ِي أ ْستََحاض     رضي للا عنها  عن عائشةهما  في -415
لَْم َيْذك ْر  فَقَاَل إِنََّما ذَِلِك ِعْرٌق فَاْغتَِسِلي ث مَّ َصل ِي فََكاَنْت تَْغتَِسل  عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ قَاَل اللَّْيث  ْبن  َسْعٍد  

أَنَّ  فَعَلَْته   أَمَ   النبي  اْبن  ِشَهاٍب  َولَِكنَّه  َشْيٌء  تَْغتَِسَل عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ  أَْن  َجْحٍش  ِبْنَت  أ مَّ حبيبة  َر 
، فسألت رسول للا    استحيضت سبع سنين أن أم حبيبة  :"وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري"ِهيَ 

 )3("أن تغتسل فقال: هذا عرق ". فكانت تغتسل لكل صالة  فأمرها  صلى للا عليه وسلم عن ذلك ،

 ؟ الجمع بين الوضوء والغسل وهل يجبصفة الغسل  •

 دليل من قال يجب الجمع  •

َكاَن إِذَا اْغتََسَل ِمْن اْلَجَناَبِة َبَدأَ فَغََسَل َيَدْيِه ث مَّ   أَنَّ النبي  رضي للا عنها  عن عائشة فيهما -416
 ُ أ اَلةِ   يَتََوضَّ ِللصَّ أُ  ث مَّ ي ْدِخل  أََصابِعَه  فِي اْلَماِء فَي َخل ِل  بَِها أ ص وَل َشعَِرِه ث مَّ َيص بُّ َعلَى    َكَما يَتََوضَّ

  )4(" ثُمَّ يُِفيُض اْلَماَء َعلَى ِجْلِدِه ُكلِّهِ َرأِْسِه ثاََلَث غ َرٍف ِبَيَدْيِه  

إِذَا اْغتََسَل ِمْن اْلَجَناَبِة َيْبَدأ  فََيْغِسل  َيَدْيِه ث مَّ ي ْفِرغ  ِبَيِميِنِه َعلَى ِشَماِلِه فَيَْغِسل     "وفي لفظ مسلم -417
اَلةِ فَْرَجه    أُ ُوُضوَءهُ ِللصَّ ذ  اْلَماَء فَي ْدِخل  أََصاِبعَه  فِي أ ص وِل الشَّْعِر َحتَّى إِذَا َرأَى   ثُمَّ يَتََوضَّ ث مَّ َيأْخ 

  )5("  ْن قَْد اْستَْبَرأَ َحفََن َعلَى َرأِْسِه ثاََلَث َحفََناٍت ث مَّ أَفَاَض َعلَى َسائِِر َجَسِدِه ث مَّ َغَسَل ِرْجلَْيهِ أَ 

اَلةِ إِذَا اْغتََسَل ِمْن اْلَجَناَبِة َغَسَل َيَدْيِه    "وفي لفظ  البخاري -418 أَ ُوُضوَءهُ ِللصَّ ث مَّ    ثُمَّ اْغتََسلَ   َوتََوضَّ
اٍت ث مَّ   َغَسَل َسائَِر  ي َخل ِل  ِبَيِدِه َشعََره  َحتَّى إِذَا َظنَّ أَنَّه  قَْد أَْرَوى َبَشَرتَه  أَفَاَض َعلَْيِه اْلَماَء ثاََلَث َمرَّ

   )6("َجِميعًاِمْن إَِناٍء َواِحٍد َنْغِرف  ِمْنه    رسول للا   َجَسِدِه َوقَالَْت ك ْنت  أَْغتَِسل  أََنا وَ 

غ ْسلَه  ِمْن اْلَجَناَبِة فَغََسَل  أَْدَنْيت  ِلرسول للا    :"قَالَتْ   رضي للا عنها  ميمونة   عن  وفي مسلم -419
َوَغَسلَه    فَْرِجِه  ِبِه َعلَى  أَْفَرَغ  ث مَّ  َناِء  اْْلِ َيَده  فِي  أَْدَخَل  ث مَّ  ثاََلثًا  أَْو  تَْيِن  َمرَّ ث مَّ َضَرَب َكفَّْيِه  ِبِشَماِلِه 

أَ ُوُضوَءه] وفي رواية " فمسحها بالتراب"  ِبِشَماِلِه اْْلَْرَض فََدلََكَها َدْلًكا َشِديًدا اَلةِ   ثُمَّ تََوضَّ ثُمَّ    ِللصَّ
ى عن َمقَ   أَْفَرَغ َعلَى َرأِْسِه ثاََلَث َحفَنَاٍت ِمْلَء َكفِِّه ثُمَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ  اِمِه ذَِلَك فَغََسَل  ث مَّ تََنحَّ

ِرْجلَْيِه ث مَّ أَتَْيت ه  ِباْلِمْنِديِل فََردَّه  
)7(   

ِ    قالت"  رضي للا عنها  وفي لفظ للبخاري عن ميمونة -420 غ ْساًل فَأَْفَرَغ ِبيَِميِنِه    َصَبْبت  ِللنَّبِي 
ثُمَّ تََمْضَمَض  َعلَى َيَساِرِه فَغََسلهما ث مَّ َغَسَل فَْرَجه  ث مَّ قَاَل ِبَيِدِه اْْلَْرَض فََمَسَحَها ِبالتَُّراِب ث مَّ َغَسلََها  

ى فَغََسَل قَ  ث مَّ أ ِتَي ِبِمْنِديٍل فَلَْم َيْنف ْض    َدَمْيهِ َواْستَْنَشَق ثُمَّ َغَسَل َوْجَههُ َوأَفَاَض َعلَى َرأِْسِه ثُمَّ تَنَحَّ
   )8("بَِها

 
 الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب  1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )1(
 ( ) كتاب الحج ، باب االغتسال عند دخول مكة ( )بهذا اللفظ( 1573( برقم: )144/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(
( ) كتاب الحيض ، باب عرق االستحاضة ( )بنحوه.( ومسلم في  327( برقم: )73/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصالتها ( )بهذا اللفظ( .334( برقم: ) 180/  1"صحيحه" ) 
( ) كتاب الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم 248( برقم: )59/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

 ( ) كتاب الحيض ، باب صفة غسل الجنابة ( )بنحوه مطوال.(316( برقم: )174/  1في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الحيض ، باب صفة غسل الجنابة ( )بهذا اللفظ( .316( برقم: ) 174/   1ومسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب الغسل ، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى 272( برقم: )63/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 بشرته أفاض عليه ( )بهذا اللفظ( .
 ( ) كتاب الحيض ، باب صفة غسل الجنابة ( )بهذا اللفظ( . 317( برقم: ) 174 / 1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )7(
( ) كتاب الغسل ، باب المضمضة واالستنشاق في الجنابة ( )بهذا 259( برقم: )61/    1أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )8(

 . اللفظ(
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  )1(" فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده"وفي لفظ للبخاري -421

 :  ويكفي تعميم الجسم بالماءالوضوء  دليل من قال اليشترط •
اَلةِ فََصلَّى فََدَعا ِباْلَوض وِء  وفيه:"   عن عمران بن حصين  في البخاري -422 أَ َون وِدَي ِبالصَّ فَتََوضَّ

ْعتَِزٍل لَْم ي َصل ِ َمَع اْلقَْوِم قَاَل َما َمنَعََك َيا ٍل م  ا اْنفَتََل ِمْن َصاَلِتِه إِذَا ه َو بَِرج  ف اَلن  أَْن   ِبالنَّاس فَلَمَّ
ِعيِد فَإِنَّه  ت َصل َِي َمَع اْلقَْوِم قَاَل أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ َواَلَماَءقَاَل َعلَ  ذَاَك أَْن    يكفيك....  ْيَك ِبالصَّ َوَكاَن آِخر 

 )2(" اْذَهْب فَأَْفِرْغهُ َعلَْيكَ أَْعَطى الَِّذي أََصاَبْته  اْلَجَناَبة  إَِناًء ِمْن َماٍء قَاَل 

ِ إِن ِي اْمَرأَةٌ أَش دُّ َضْفَر َرأِْسي  رضي للا عنها  أم سلمة    عن  في مسلم -423 قَالَْت ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ه  ِلغ ْسِل اْلَجَناَبِة قَاَل اَل إِنََّما َيْكِفيِك   أَْن تَْحثِي َعلَى َرأِْسِك ثاََلَث َحثَيَاٍت ثُمَّ تُِفيِضيَن َعلَْيِك  فَأَْنق ض 

  )3("   اْلَماَء فَتَْطُهِرينَ 

 )4(يتوضأ بعد الغسل" كان ال " أن النبي  رضي للا عنها ئشةوعن عا.   )حسن( -424

كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين    . وفي لفظ عنها:"  )صحيح( -425
  )5("وصالة الغداة ، وال أراه يحدث وضوءا بعد الغسل .

الغسل وهو مردود فقد  ونقل ابن بطال اإلجماع على أن الوضوء ال يجب مع    :"فتح الباريقال في   •
 وداود وغيرهما إلى أن الغسل ال ينوب عن الوضوء للمحدث. ذهب جماعة منهم أبو ثور

وقال بن العربي في العارضة قال أبو  :"  (299/ ص    1)ج    -تحفة األحوذي  قال المبارك فوري في   •
ن ذلك ليس األول أ  -1: وعنه ثالثة أجوبة  ثور يلزم الجمع بين الوضوء والغسل كما روى عن  

الثاني أنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استحباب بدليل     - 2بجمع كما بيناه وإنما هو غسل كله  
قوله تعالى ) حتى تغتسلوا ( وقوله ) وإن كنتم جنبا فاطهروا ( فهذا هو الفرض الملزم والبيان  

  -3.ا كان إيضاحا لسنة  المكمل وما جاء من بيان هيئته لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا وإنم
ألم سلمة إذ قالت له إني     ه النبيالثالث أن سائر األحاديث ليس فيها ذكر الوضوء ومنها ما قال

امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل من الجنابة فقال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث  
 . تهى كالم بن العربي حثيات من ماء ثم  تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت ان

  

 
( ) كتاب الغسل ، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده 274( برقم: )63/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 )بهذا اللفظ( . ( 

كفيه من الماء  ( ) كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ي344( برقم: ) 76/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( )بهذا اللفظ( . 

 مغتسلة ( )بهذا اللفظ( . ( ) كتاب الحيض ، باب حكم ضفائر ال 330( برقم: ) 178/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
  252( برقم: )73/  1ى" )( )بهذا اللفظ( ،والنسائي في "المجتب548( برقم: )153/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )4(
وقال :"حسن    (  107( برقم: )150/    1والترمذي في "جامعه" )  ،(  250( برقم: )103/    1وأبو داود في "سننه" ) ،  (  1  /

وأحمد   ،(  866( برقم: )179/    1والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،(  579( برقم: )367/   1وابن ماجه في "سننه" )صحيح"،  
ديث حسن بطرقه، "حط الرسالة(:  454/  40حمد« )»مسند أ. قال األرنؤوط في    (  25027( برقم: )5898/    11في "مسنده" )

»صحيح ". حسنه األلباني في  وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد هللا النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
 ".     4843برقم (:875/ 2الجامع الصغير وزيادته« )

( ) 250( برقم: ) 103/    1أبو داود في "سننه" )  ،  ( )بمثله.(  548( برقم: )153/    1الحاكم في "مستدركه" )  أخرجه  –  )5(
. ( )بنحوه مختصرا.( 107( برقم: ) 150/    1والترمذي في "جامعه" )،    كتاب الطهارة ، باب الوضوء بعد الغسل ( )بهذا اللفظ(

»صحيح ". قال األلباني في  إسناده صحيح."(:181/  1ت األرنؤوط« )  »سنن أبي داودوثال :"حسن صحيح". قال األرنؤوط في  
أبي داود ط غراس« ) الحاكم: "صحيح على شرط  :"  245برقم    (:446/  1سنن  البخاري، وقال  إسناده صحيح على شرط 

 " الشيخين"، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وحسنه المنذري
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أما في األول فإن ظاهر حديث   -1:قلت في كل من األجوبة الثالثة عندي نظرقال المباركفوري:" •
عرفت   كما  الجمع  هو  عائشة  تعالى    -2ميمونة وحديث  بقوله  المراد  فألن  الثاني  في  حتى  أما 

  في غسل الجنابة وكذا المراد بقوله تعالى      النبي  هو االغتسال الشرعي الذي ثبت عن تغتسلوا
وأما في الثالث فألن عدم ذكر الوضوء في بعض أحاديث غسل  -3هو التطهر الشرعي  فاطهروا 

الجنابة ليس بدليل على أنه ليس بواجب في غسل الجنابة كما ال يخفي على المتأمل  وهللا تعالى  
 .أعلم

ءا بعد الغسل فألنه قد توضأ مع الغسل كما ذكرت هي في  لم يحدث وضو  أما كون النبي  وقلت   •
 الحديث المتقدم.

ليس فيه مسح رأسه وال غسل رجليه مرتين   رضي هللا عنها  حديث ميمونة  قد يستشكل أنقلت:و •
يحتمل هذا أيضا ، على    رضي هللا عنها  وإنما فعل ذلك مرة واحدة مكملة لغسله ، وحديث عائشة

قد توضأ وضوءه للصالة ، فهو شامل لمسح الرأس   يقال بأنه قد جاء النص بأنه    أنه يمكن أن
المضمضة   بأنه  ميمونة  حديث  في  الوضوء  معنى  فسر  فد  كان  وإن  لذلك  تبعا  القدمين  وغسل 

للصالة ثم فعل بقية الصفة    اوظاهر حديث عائشة وميمونة أنه توضا وضوءا تام  – واالستنشاق.  
 أعلم. تعالى وهللا -وهو األظهر-وعلى هذا المعنى يكون غسل الرجلين مكرر

ِ  َعْن َعِلّيٍ  بن السائب عن زاذان ن عطاءع.  )صحيح موقوف( -426   قَاَل َسِمْعت  َرس وَل َّللاَّ
ِمْن النَّاِرقَاَل َعِليٌّ فَِمْن   َوَكذَا  ف ِعَل ِبِه َكذَا  ي ِصْبَها اْلَماء  َيق ول  َمْن تََرَك َمْوِضَع َشعََرةٍ ِمْن َجَناَبٍة لَْم  

 )1("ثَمَّ َعاَدْيت  َشْعِري َكَما تََرْونَ 

 وهو   مبنى التصحيح والتضعيف على رواية عطاء ابن السائب هل كانت قبل االختالط أو بعده؟ •
المرأة أن تنقض شعرها في غسل  في غيرما حديث صحيح أنه اليجب على  معارض لما ثبت  

مضفور كما هو معروف من عادة بعض العرب قديما،    الجنابة ، فالرجل مثلها إن كان له شعر
 وهللا تعالى أعلم. واليوم أيضا عند بعض القبائل . 

  

 
، وأبو  وقال :"إسناده صحيح" ( )بهذا اللفظ( . 451( برقم: )74/  2في "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء المقدسي  – )1(

 1وابن ماجه في "سننه" )   ،(  778( برقم: )580/    1والدارمي في "مسنده" )  ،(  249برقم: )(  103/    1داود في "سننه" )
( برقم: 217/    1وأحمد في "مسنده" )  ،(  842( برقم: )175/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،(  599( برقم: )378  /
الحديث "(:382/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    (195/  1»خالصة األحكام« ). ضعفه النووي في    (738)

وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل االختالط أخرجه أبو داود وابن ماجه من 
إسناده مرفوعاً "ط الرسالة(:   130/  2»مسند أحمد« )  ". قال األرنؤوط في    اب وقفه على عليحديث حماد لكن قيل إن الصو

"  . قال األلباني في ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وعامة من شفع عنه هذا الحديث، فإنما رواه عنه بعد اختالطه
 -اختلط، وحماد   ؛ لكن عطاء بن السائب كان قد  اتقلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثق" (:103/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  

 قبل ذلك، وليس لدينا من األدلة ما يرجح أنه سمع هذا الحديث منه قبل قد سمع منه في االختالط، كما سمع منه -وهو ابن سلمة
المشار إليه، أو تجد له الكتاب، حتى نقف على الدليل  اختالطه، واحتمال سماعه له منه في االختالط قائم؛ فلذلك أوردناه في هذا

 ".  متابعاً أو شاهدا.
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 من آداب الغسل   •
 )1(كان النبي صلى للا عليه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد  عن أنس  فيهما -427

َعاَم اْلفَْتحِ  تَق ول  ذََهْبت  إِلَى رسول للا    رضي للا عنها  أُمَّ هانئ بِْنَت أَبِي طالب  عن  وفيهما -428
 )2(َوفاطمة تَْستُُرهُ فََوَجْدت ه  َيْغتَِسل  

غ ْساًل  قَالَْت: َوَضْعت  ِلَرس وِل للِا    نها رضي للا ع   َعْن َمْيُمونَةَ بِْنِت اْلَحاِرثِ وفي البخاري    -429
: اَل أَْدِري ، أَذََكَر الثَّاِلثَةَ أَْم الَ   َوَستَْرتُهُ  تَْيِن قَاَل س لَْيَمان  ةً أَْو َمرَّ . ث مَّ  ، فََصبَّ َعلَى َيِدِه ، فَغََسلََها َمرَّ

َمَض َواْستَْنَشَق  أَْفَرَغ ِبَيِميِنِه َعلَى ِشَماِلِه ، فَغََسَل فَْرَجه  ، ث مَّ َدلََك َيَده  ِباْْلَْرِض أَْو ِباْلَحائِِط ، ث مَّ تََمضْ 
ى فَغََسَل قََدَمْيِه ، فََناوَ  ْلت ه   ، َوَغَسَل َوْجَهه  َوَيَدْيِه ، َوَغَسَل َرأَْسه  ، ث مَّ َصبَّ َعلَى َجَسِدِه ، ث مَّ تََنحَّ

 .)3( "ِخْرقَةً ، فَقَاَل ِبَيِدِه َهَكذَا ، َولَْم ي ِرْدَها.

اًل يَْغتَِسل  ِباْلبََراِز فََصِعَد  أَنَّ رسول للا بن أمية  يَْعلَى  عن عطاء    عن.   (حسن) -430 َرأَى َرج 
اْلَحَيا ي ِحبُّ  ِست ِيٌر  َحيِيٌّ  َحِليٌم  َوَجلَّ  َ َعزَّ  إِنَّ َّللاَّ َوقَاَل  َعلَْيِه  َوأَْثنَى   َ فََحِمَد َّللاَّ فَإِذَا  اْلِمْنبََر  َوالسَّتَْر  َء 

  )4(:اْغتََسَل أََحُدُكْم فَْليَْستَتِرْ 

ْم إِلَى َسْوأَةِ بَْعٍض   َكانَْت بَنُو إِْسَرائِيَل يَْغتَِسلُوَن ُعَراةً "هريرةعن أبي    يهماوف -431 ه  َيْنظ ر  بَْعض 
وَسى أَْن يَْغتَِسَل َمعنا إاِلَّ أَ  ِ َما يَْمَنع  م  وَسى َعلَْيِه السَّاَلم يَْغتَِسل  َوْحَده  فَقَال وا َوَّللاَّ نَّه  آَدر  قَاَل َوَكاَن م 

وَسى ِبإِثِْرِه َيق ول  فَذَ  ةً يَْغتَِسل  فََوَضَع ثَْوَبه  َعلَى َحَجٍر فَفَرَّ اْلَحَجر  ِبثَْوِبِه قَاَل فََجَمَح م  ثَْوبِي    َهَب َمرَّ
وَسى ِمْن َبأٍْس   ِ َما بِم  وَسى قَال وا َوَّللاَّ فَقَاَم َحَجر  ثَْوِبي َحَجر  َحتَّى َنَظَرْت َبن و إِْسَراِئيَل إِلَى َسْوأَةِ م 

ِ إِنَّه  ِبا ْلَحَجِر َنَدٌب  اْلَحَجر  َحتَّى ن ِظَر إِلَْيِه قَاَل فَأََخذَ ثَْوَبه  فََطِفَق ِباْلَحَجِر َضْرًبا قَاَل أَب و هريرة َوَّللاَّ
وَسى ِباْلَحَجرِ  ِستَّةٌ أَْو َسْبعَةٌ َضْرب  م 

)5( 

َبْيَنا أيوب َيْغتَِسل  ع ْرَياًنا فََخرَّ َعلَْيِه َجَراٌد  :"قَاَل  عن النبي    عن أَبِي هريرة  وفي البخاري -432
َب  قَاَل  ا تََرى  أَْغَنْيت َك َعمَّ أَك ْن  أَلَْم  َيا أيوب  َربُّه   فََناَداه   ثَْوِبِه  فِي  َيْحتَثِي  فََجعََل أيوب  لَى  ِمْن ذََهٍب 

ِتَك َولَِكْن اَل ِغنَى ِبي عن َبَرَكِتَك   )6(" َوِعزَّ

  

 
( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء بالمد ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في  201( برقم: )51/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )1(

( ) كتاب الحيض ، باب القدر المستحب من الماء ِفي غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة 325( برقم: )177/    1"صحيحه"  )
 ِفي إناء واحد ( )بمثله.(

( ) كتاب الغسل ، باب التستر في الغسل عند الناس ( )بهذا اللفظ( 280( برقم: )64/    1)أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )2(
 ()كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة الضحى ( )بمثله مطوال.( 336(برقم:)157/    2،ومسلم في"صحيحه")

( ) كتاب الغسل ، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل (  266( برقم: )62/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 )بهذا اللفظ( 

( 4012( برقم: )70/    4( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )1/    404(برقم: )101/    1أخرجه النسائي في"المجتبى")  –  )4(
.  قال  ( 18251( برقم: )4062/  7وأحمد في "مسنده" ) ،( 973( برقم: ) 198/  1)بمثله.( والبيهقي في "سننه الكبير" )

»فتح الباري  " . قال ابن رجب في  صحيح، رواه أبو داود،والنسائي بإسناد صحيح."(:204/  1»خالصة األحكام«)النووي في
".  قال األرنؤوط وقد قيل:إن في إسناده انقطاعاً، ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أحمد وأبو زرعة."(:334/  1البن رجب«)

وهو -لم يسمع من يعلى  عطاء    حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع"(:130/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ي  ف 
أمية بعده.  -ابن  اآلتي  الطريق  في  جاء  كما  يعلى،  بن  فيه صفوان  في    بينهما  اآلخر  الطريق  في  وقال  داود ت ،  أبي  »سنن 

عياش صدوق حسن الحديث وثقه غير واحد، لكن حديثه ال يرتقي إلى مرتبة   (:»إسناده حسن. أبو بكر بن131/  6األرنؤوط«)
".وصححه  هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلموقال:"2335برقم  (:7/367»إرواء الغليل«).صححه األلباني فيالصحة.«

 «447(:»139/ 1»مشكاة المصابيح«)، وحسنه في«1756(:»361/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته«)في 
( ) كتاب الغسل ، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن 278( برقم: )64/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الحيض ، باب جواز االغتسال 339( برقم: )183  /  1تستر فالتستر أفضل ( )بهذا اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" )
 عريانا ِفي الخلوة ( )بمثله.( 

( ) كتاب الغسل ، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن 279( برقم: ) 64/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 تستر فالتستر أفضل ( )بهذا اللفظ( .
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، وفي   دخول الحمامات العامة للنساء ) مكان االغتسال بالماء الحار()يشبه السونا اآلن(حكم   •
 حكمه مايسمى بالمساج وهو أفضع. 

أَِبيِه    أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ عن عبد الرحمن بن     في مسلم -433 اَل  :" قَاَل  أَنَّ رسول للا  عن 
ِل َواَل   ج  ل  إِلَى َعْوَرةِ الرَّ ج  ِل فِي  َيْنظ ر  الرَّ ج  ل  إِلَى الرَّ ج  اْلَمْرأَة  إِلَى َعْوَرةِ اْلَمْرأَةِ َواَل ي ْفِضي الرَّ

 )1(" ع ْرَيةِ  " وفي لفظ" ثَْوٍب َواِحٍد َواَل ت ْفِضي اْلَمْرأَة  إِلَى اْلَمْرأَةِ فِي الثَّْوِب اْلَواِحد

َما ِمْن اْمَرأَةٍ تَْخلَع   يقول :"  رضي للا عنها قالت سمعت رسول للا    عن عائشة.    )صحيح( -434
ِ تَعَالَى  )2("ِثَياَبَها فِي َغْيِر َبْيِتَها إاِلَّ َهتََكْت َما َبْيَنَها َوَبْيَن َّللاَّ

صلى للا عليه    -قال : قال رسول للا    -رضي للا عنه    -  عن جابرو    صحيح لغيره(حسن.  ) -435
، ومن كان يؤمن باهلل    فال يدخل حليلته الحمام : " من كان يؤمن باهلل واليوم اْلخر    -وآله وسلم  

واليوم اْلخر فال يدخل الحمام إال بمئزر ، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اْلخر فال يجلس على  
  . )3(مائدة يدار عليها الخمر " 

تقول : دخل على عائشة رضي للا عنها      سبيعة األسلمية وعن  .   ( . صحيح لغيره)حسن -436
نسوة من أهل الشام ، فقالت عائشة : ممن أنتن ؟ فقلن : من أهل حمص ، فقالت : صواحب  

صلى للا عليه    -: سمعت رسول للا    -رضي للا عنها    -الحمامات ؟ فقلن : نعم . قالت عائشة  
يقول : الحمام حرام على نساء أمتي . فقالت امرأة منهن : فلي بنات أمشطهن بهذا    -وآله وسلم  

الشراب . قالت : بأي الشراب ؟ فقالت : الخمر . فقالت عائشة  رضي للا عنها : أفكنت طيبة  
  )4("النفس أن تمتشطي بدم خنزير ؟ قالت : ال . قالت : فإنه مثله .

 ؟  لغسلل هل يشترط نقض رأس المرأة •

ِ إِن ِي اْمَرأَةٌ أَش دُّ َضْفَر َرأِْسي  رضي للا عنها    أم سلمة  عن  في مسلم -437 قَالَْت ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ت ِفيِضينَ  ث مَّ  َيْكِفيِك أَْن تَْحِثي َعلَى َرأِْسِك ثاََلَث َحثََياٍت  إِنََّما  اْلَجَناَبِة قَاَل اَل  ِلغ ْسِل  ه    َعلَْيِك  فَأَْنق ض 

ِريَن اْلمَ    )5(" اَء فَتَْطه 

ه  ِلْلَحْيَضِة َواْلَجَناَبِة فَقَاَل اَل  "  لمسلم وفي لفظ -438  )6("فَأَْنق ض 

النبي  "أنهارضي للا عنها    عن أسماء  وفي مسلم  -439   " فقال:  ,   عن غسل المحيضسألت 
  شديدا,  فتدلكه دلكا  ثم تصب على رأسها,  فتحسن الطهور,  فتطهر  وسدرها  إحداكن ماءها  تأخذ

 )7("، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بهاالماء  تصب عليها ثم حتى تبلغ شؤون رأسها 

 
 ( ) كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات ( )بهذا اللفظ( 338( برقم: ) 183/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
»سنن أبي داود  . قال األرنؤوط في    ( ) كتاب الحمام ، ( )بهذا اللفظ(4010( برقم: )69/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

 .   5692برقم  (:993/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" صححه األلباني في صحيح.إسناده "(:129/ 6ت األرنؤوط« )
( ) كتاب األدب ، ال تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر ( )بهذا 7874( برقم: )288/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

(  2801( برقم: )496/    4الترمذي في "جامعه" )و ( )بمثله مطوال.(  14877( برقم: )3094/    6أحمد في "مسنده" )و  اللفظ( ،
حسن لغيره، وبعضه صحيح، وهنا "ط الرسالة(:  19/  23»مسند أحمد« )وقال:"حسن غريب" . قال األرنؤوط في   )بمثله.(  

/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )".  وقال األلباني في  لتحديث.م يصرح بالإسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وأبو الزبير  
 "حسن صحيح"   164برقم  (:180

)4(  –( في "مستدركه"  الحاكم  برقم: )289/    4أخرجه  اللفظ(7879(  )بهذا  في   (  األلباني  وقال   . الذهبي  ووافقه  وصححه 
لة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها »سلس"حسن صحيح" ، وقال في  165برقم    (:180/  1»صحيح الترغيب والترهيب« ) 

 " هذا إسناد جيد متصل إن شاء هللا تعالى "...(:1293/ 7وفوائدها« )
 ( ) كتاب الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة ( )بهذا اللفظ( . 330( برقم: ) 178/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
 ( ) كتاب الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة ( )بهذا اللفظ( . 330( برقم: ) 178/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
() كتاب الحيض ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة 332( برقم: )179/    1أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )7(

 من مسك ِفي موضع الدم()بهذا اللفظ( .،
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ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول  وفيه " رضي للا عنهما    عائشة   وفيهما عن -440
 انقضي رأسك وامتشطي  "     رسول للا   للا هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة ؟ فقال لها

    )1(" ، وأمسكي عن عمرتك . 

     )2("انقضي شعرك واغتسلي وفي لفظ  البن ماجة".   )صحيح( -441

 شرط الموالة في الغسل •
هو قياس  ف،    المتقدمة في إيجاب المواالة  ) يمكن أن تكون الحجة في وجوب الموالة أحاديث الوضوء •

 علم(تعالى أمع نفي الفارق . وهللا 
النبي  ",قال:  عن علي    .  )ضعيف( -442   فقال : إني اغتسلت من الجنابة,   جاء رجل إلى 

الماء,  وصليت, لم يصبه  الظفر  قدر موضع  فرأيت  لو كنت  فقال رسول للا  ثم أضحيت   :
 )3("مسحت عليه  بيدك أجزأك

قَاَل تَْحَت ك ل ِ َشْعَرةٍ َجَناَبةٌ فَاْغِسل وا الشَّْعَر َوأَْنق وا    عن النبي   عن أَبِي هريرةو  .   )ضعيف( -443
  )4(" اْلَبَشَر 

  

 
( ) كتاب الحيض ، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض ( 316( برقم: ) 70/  1ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف  – )1(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج 1211( برقم: )27/    4حه" ))بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحي 
 بنحوه  والتمتع والقران (

  " (:408/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    (  641( برقم: )408/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )2(
»سلسلة األحاديث الصحيحة " . وقال في  إسناده صحيح"(: 144/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  "  .قال األلباني في  إسناده صحيح.

 " وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. :" 188برقم  (:366/ 1وشيء من فقهها وفوائدها« )
وابن  وقال :"إسناده ضعيف جدا"،    ( )بهذا اللفظ( .469(برقم:)92/    2أخرجه الضياء المقدسي في"األحاديث المختارة")   –  )3(

 " إسناده ضعيف"(:423/ 1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في ( 664( برقم: )423/  1ماجه في "سننه" )
  ( 106( برقم: )150/  1( )بهذا اللفظ( ،والترمذي في "جامعه" )248( برقم: )102/  1أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )4(

( برقم: 175/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،(  597( برقم: )376/    1وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حديث غريب"،
"مس  ،(  843) في  )والبزار  )252/    17نده"  برقم:  في  (  9933(  حجر  ابن  قال   .( العلمية«  ط  الحبير  / 1»التلخيص 

إسناده ضعيف  "(: 180/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط«)" .قال األرنؤوط وهو ضعيف،  مداره على الحارث بن وجبة"(:381
 .   78برقم  (:10»ضعيف سنن الترمذي« )ص". وضعفه األلباني في لضعف الحارث بن وجيه، وقد ضعفه المصنف به.
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 باب التيمم •
فََهلََكْت فَأَْرَسَل رسول للا     أَنََّها اْستَعَاَرْت ِمْن أسماء قِاَلَدةً   رضي هللا عنها  عن عائشة  فيهما -444
  ا أَتَْوا النبي وٍء فَلَمَّ ض  اَلة  فََصلَّْوا بِغَْيِر و  ْم الصَّ َشَكْوا   َناًسا ِمْن أَْصَحاِبِه فِي َطلَبَِها فَأَْدَرَكْته 

ِ َما نََزَل ِبِك   َضْيٍر َجَزاِك َّللاَّ  َخْيًرا فََوَّللاَّ ِم فَقَاَل أسيد ْبن  ح  ٌر قَطُّ إاِلَّ  أَمْ ذَِلَك إِلَْيِه فَنََزلَْت آَية  التَّيَمُّ
 )1("َجعََل َّللاَّ  لَِك ِمْنه  َمْخَرًجا َوَجعََل ِللمسلميَن فِيِه بََرَكةً 

اَلة     ُجِعلَْت ِلي اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا"جابرعن    فيهماو -445 تِي أَْدَرَكْته  الصَّ ٍل ِمْن أ مَّ فَأَيَُّما َرج 
، فأيما رجل أدركته الصالة   طيبة طهورا ومسجداوجعلت لي اْلرض  :"  ، ولفظ مسلم "  فَْلي َصل ِ  

 )2("صلى حيث كان

ِعلَْت لََنا اْْلَْرض     "  حذيفة   عن  مسلموفي   -446 إِذَا   تُْربَتَُها لَنَا َطُهوًراُكل َها َمْسِجًدا َوُجِعلَْت  َوج 
 )3("لَْم نَِجْد اْلَماءَ 

     ضربة واحدة(التيمم ) صفته •
ِ فَقَاَل لَه  أَب و    فيهما -447 ِ َوأبي موسى اْْلَْشعَِري  عن اْْلَْعَمِش عن َشِقيٍق قَاَل ك ْنت  َجاِلًسا َمَع َعْبِد َّللاَّ

اًل أَْجَنَب فَلَْم   وَسى لَْو أَنَّ َرج  م  َوي َصل ِي فََكْيَف تَْصَنع وَن بَِهِذِه اْْلَيِة  م  َيِجْد اْلَماَء َشْهًرا أََما َكاَن َيتَيَمَّ
ِعيَد  و ِ لَوْ الفِي س وَرةِ اْلَماِئَدةِ فَلَْم تَِجد الصَّ وا َصِعيًدا َطي ًِبا فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ م  ْم فِي     َماًء فَتَيَمَّ َص لَه  خ ِ ر 

وسَ َْلَْوَشك وا    َهذَا وا ق ْلت  َوإِنََّما َكِرْهت ْم َهذَا ِلذَا قَاَل نَعَْم فَقَاَل أَب و م  م    ى إِذَا َبَرَد َعلَْيِهْم اْلَماء  أَْن َيتَيَمَّ
عمارِلع َمَربَعَثَِني قَْوَل  تَْسَمْع  للا   أَلَْم  أَِجد   رسول  فَلَْم  فَأَْجَنْبت   َحاَجٍة  فِي  اْلَماَء    فِي  ْغت   فَتََمرَّ

 ِ غ  الدَّابَّة  فَذََكْرت  ذَِلَك ِللنَّبِي  ِعيِد َكَما تََمرَّ فََضَرَب بَِكفِِّه  فَقَاَل إِنََّما َكاَن َيْكِفيَك أَْن تَْصَنَع َهَكذَا  الصَّ
ْهَر ِشَماِلِه بَِكفِِّه ثُمَّ َمَسَح  َضْربَةً َعلَى اأْلَْرِض ثُمَّ نَفََضَها ثُمَّ َمَسَح بِِهَما َظْهَرَكفِِّه بِِشَماِلِه أَْو ظَ 

ِ أَفَلَْم تََرع َمَرلَْم َيْقَنْع ِبقَْوِل عمار  بِِهَما َوْجَههُ  يكفيك أن تقول  " إنما كان  ، ولفظ مسلم "    فَقَاَل َعْبد َّللاَّ
ثم ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر  بيديك هكذا ،  
 يمم ضربة( التباب بوب البخاري عليه )    )4(" كفيه ووجهه 

فَقَاَل عمار ْبن  َياِسٍر ِلع َمَر ْبِن  :"وفيه  هعن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبي  فيهما -448
ا أََنا  ا أَْنَت فَلَْم ت َصل ِ َوأَمَّ فَتََمعَّْكت  فََصلَّْيت  فَذََكْرت   الخطاب أََما تَْذك ر  أَنَّا ك نَّا فِي َسفٍَر أََنا َوأَْنَت فَأَمَّ

 ِ بَِكفَّْيِه اْْلَْرَض َوَنفََخ فِيِهَما ث مَّ َمَسَح    إِنََّما َكاَن َيْكِفيَك َهَكذَا فََضَرَب النبي  فَقَاَل النبي  ِللنَّبِي 
ْؤِمِنيَن إِْذ أََنا َوأَْنَت فِى َسِريٍَّة فَأَْجَنْبَنا فَلَْم أََما تَْذك ر  َيا أَِميَر  "ولفظ مسلم"    "  بِِهَما َوْجَهه  َوَكفَّْيهِ  اْلم 

عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه  : أنه شهد عمر وقال له عمار     ولفظ البخاري"َنِجْد َماءً 
 )5("كنا في سرية فأجنبنا 

تقول  إنما كان يكفيك أن  وفي لفظ "  (.صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع" فضعيف".) -449
 )6("هكذا " وضرب بيديه إلى اْلرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع

 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي هللا عنها ( 3773( برقم: )29/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الحيض ، باب التيمم ( )بلفظه.(367( برقم: )192/  1فظ( ،ومسلم في "صحيحه" ))بهذا الل
( ) كتاب التيمم ، باب التيمم وقول هللا تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا 335( برقم: )74/    1)  أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )2(

 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، ( )بنحوه.( ، 521( برقم: )63/  2،ومسلم في "صحيحه" )صعيدا طيبا ( )بهذا اللفظ( 
 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، ( )بهذا اللفظ( . 522( برقم: )63/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
ومسلم في ،  ( ) كتاب التيمم ، باب التيمم ضربة ( )بهذا اللفظ(  347( برقم: )77/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )4(

 ( ) كتاب الحيض ، باب التيمم ( )بنحوه.( 368( برقم: ) 192/  1"صحيحه" ) 
( ) كتاب التيمم ، باب المتيمم هل ينفخ فيهما ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم 338( برقم: )75/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 ( ) كتاب الحيض ، باب التيمم ( 368( برقم: )193/  1في "صحيحه" ) 
ال البيهقي في  ق   ( ) كتاب الطهارة ، باب التيمم ( )بهذا اللفظ( .322( برقم: )127/    1أبو داود في "سننه" )أخرجه  –  )6(

أبزى: إلى نصف الذراع. وقيل: عنه   "المعرفة": واختلفوا فيه على أبي مالك حبيب بن صهبان؛ فقيل: عنه عن عبد الرحمن بن
. قال   عن عمار نفسه: وجهه وكفيه. واالعتماد على رواية الحكم بن عتيبة؛ فهو فقيه حافظ لم يشك في الحديث. وسياقه أحسن"

". قال األلباني حديث صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع" فضعيف" (:239/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 
قلت: إسناده صحيح، لكن قوله: إلى نصف الذراع ... شاذ؛ ولذلك لم يخرجه "(: 133/  2صحيح سنن أبي داود ط غراس« )»في  

 ...  الشيخان في "صحيحيهما
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نما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه على اْلرض ضربة  إ وفي لفظ:".    )صحيح( -450
 )1(" فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه

 )2("إِنََّما َكاَن يَْكِفيَك َهَكذَا َوَمَسَح َوْجَهه  َوَكفَّْيِه َواِحَدةً "للبخاريوفي لفظ  -451

فَنَفََض يََدْيِه  إِنََّما َكاَن َيْكِفيَك أَْن تَق وَل َهَكذَا َوَضَرَب ِبَيَدْيِه إِلَى اْْلَْرِض  "في  لمسلم   وفي لفظ -452
 )3(" فََمَسَح َوْجَههُ َوَكفَّْيهِ 

" التيمم ضربتان ، ضربة للوجه وضربة لليدين  رضي للا عنهماوعن بن عمر.    )ضعيف(  -453
   )4(إلى المرفقين"

 رافع؟ التيمم مبيح أو هل  •

 أنه مبيح لما ورد عن بعض الصحابة القول األول  •
 )5(. وعن بن عمر رضي للا عنهما "التيمم لكل صالة وإن لم يحدث" )صحيح موقوف( -454

. وعن ابن عباس "من السنة أن ال يصلي بالتيمم إال صالة واحدة ثم يتيمم للصالة    )ضعيف( -455
 )6(اْلخرى" 

أنه رافع لما تقدم من األحاديث إال إذا وجد الماء فيجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل من القول الثاني   •
   .حين يجد الماء

. ومن    اآلية  فلم تجدوا ماءلقوله تعالى    إذا حضر الماء بطل التيمم إذا كان قبل أداء الصالة  ف •
 السنة:

ِعلَْت ت ْرَبت َها لََنا َطه وًرا    "  حذيفة  عن  في مسلم -456 ِعلَْت لََنا اْْلَْرض  ك لَُّها َمْسِجًدا َوج  إِذَا لَْم َوج 
 )7("نَِجْد اْلَماءَ 

المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء عشر   " الصعيد وضوء  وعن أبي هريرة.    )صحيح( -457
 )8("فإذا وجد الماء فليتق هللا ، وليمسه بشرتهسنين ، 

 
( ) كتاب الطهارة ، باب تيمم الجنب ( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود 1/  319( برقم: )86/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  – )1(

/ 30»مسند أحمد« )، وأحمد في مسنده ( ) كتاب الطهارة ، باب التيمم ( )بمثله مطوال.( 321( برقم: )126/  1في "سننه" )
" إسناده صحيح على شرط الشيخين. "ط الرسالة(:  270/  30»مسند أحمد« )قال األرنؤوط     .  18328برقم     ط الرسالة(:  269

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير وقال :"   (132/ 2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وصححه األلباني في 
 "محمد بن سليمان األنباري، وهو ثقة.

 ( ) كتاب التيمم ، باب التيمم ضربة ( )بهذا اللفظ( 347( برقم: )77/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(
  ( ) كتاب الحيض ، باب التيمم ( )بهذا اللفظ( 368( برقم: ) 193/  1في "صحيحه" ) مسلمأخرجه   – )3(
( )بهذا اللفظ(  ، وصححه . والطبراني 636برقم )  (:287/  1»المستدرك على الصحيحين للحاكم« ) أخرجه الحاكم في    –  )4(

)في   للطبراني«  الكبير  في    13366برقم  (:367/  12»المعجم  الملقن  ابن  قال   .( المنير«  البدر  رواه " (:69/  1»خالصة 
حكام ت »بلوغ المرام من أدلة األ". قال بن حجر في  الدارقطني من رواية ابن عمر مرفوًعا وموقوفًا وقال الموقوف هو الصواب

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها .". ضعفه األلباني في رواه الدارقطني، وصحح األئمة وقفه" (:90الفحل« )ص
 3427برقم  (:433/ 7السيئ في األمة« )

والدارقطني في  وقال :"إسناده صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ( .1070( برقم: )221/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )5(
 ( 709( برقم: )341/  1"سننه" )

/    1، والدارقطني في "سننه" )وضعفه  ( )بهذا اللفظ( .1073( برقم: )221/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )6(
341( برقم:  في    (  710(  األلباني  وقال   . )وضعفه  األمة«  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  األحاديث  / 1»سلسلة 
 ." موضوع"(:612

 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، ( )بهذا اللفظ( . 522( برقم: )63/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
. قال  (  1333( برقم: )86/    2والطبراني في "األوسط" )   ،(  10068( برقم: )309/    17في "مسنده" )أخرجه البزار    –  )8(

" . وقال ابن حجر في  قال ابن القطَّان في هذا الحديث: إسناده صحيح"(:64/ 1»اإللمام بأحاديث األحكام « )ابن دقيق العيد في 
"  . قال األرنؤوط  صححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في العلل إن إرساله أصح"(:408/  1الحبير ط العلمية« )»التلخيص  

، ونقل 1/261وهذا سند صحيح، رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في "المجمع"  "...(:137/  4»صحيح ابن حبان« )في  
»سلسلة األحاديث " . وقال األلباني في  .1/149انظر "نصب الراية"تصحيحه عن ابن القطان. و  1/154الحافظ في "التلخيص"  

 . "اإلسناد صحيح"...(:65/ 7الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
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ِعيَد الطَّي َِب َطه ور  المسلم َوإِْن لَْم   أَنَّ رسول للا     أبي ذر عن  .    )صحيح(  -458 قَاَل إِنَّ الصَّ
 )1("  فَِإذَا َوَجَد اْلَماَء فَْليُِمسَّهُ بََشَرتَهُ فَِإنَّ ذَِلَك َخْيرٌ َيِجْد اْلَماَء َعْشَر ِسِنيَن 

أَ    الخدري  عن أبي سعيد.    )صحيح( -459 َما َوَصلََّيا ث مَّ َوَجَدا َماًء فِي اْلَوْقِت فَتََوضَّ لَْيِن تَيَمَّ أَنَّ َرج 
فَقَاَل ِللَِّذي لَْم ي ِعْد أََصْبَت   أََحد ه َما َوَعاَد ِلَصاَلِتِه َما َكاَن فِي اْلَوْقِت َولَْم ي ِعْد اْْلَخر  فََسأاََل النبي 

 )2(للذي توضأ وأعاد : لك اْلجر مرتين" َوقَاَل السُّنَّةَ َوأَْجَزأَْتَك َصاَلت َك  

البخاري -460 اَلةِ   وفيه:"   عن عمران بن حصين  وفي  ِبالصَّ َون وِدَي  أَ  فَتََوضَّ ِباْلَوض وِء  فََدَعا 
ْعتَِزٍل لَْم ي َصل ِ َمَع   ٍل م  ا اْنفَتََل ِمْن َصاَلِتِه إِذَا ه َو بَِرج  اْلقَْوِم قَاَل َما َمنَعََك َيا ف اَلن  فََصلَّى ِبالنَّاس فَلَمَّ

ِعيِد فَإِنَّه   أَْن ت َصل َِي َمَع اْلقَْوِم قَاَل أََصاَبْتِني َجَناَبةٌ َواَلَماءَ  َوَكاَن آِخُرذَاَك  يكفيك....  قَاَل َعلَْيَك ِبالصَّ
 )3("فَأَْفِرْغهُ َعلَْيكَ  أَْن أَْعَطى الَِّذي أََصابَتْهُ اْلَجنَابَةُ إِنَاًء ِمْن َماٍء قَاَل اْذَهبْ 

 التيمم من الحدث األكبر  •

 المتقدم حديث عمران ابن حصين  -461

  )4(  المتقدم بألفاظه عمارحديث  -462

 اآلية  وإن كنتم مرضىبقوله تعالى  التيمم مع وجود الماء للمرض أو لخوف الضرر •
  وإن كنتم مرضى أورفعه في قوله  رضي للا عنهما    عن ابن عباس.    )صحيح موقوف( -463

فيخاف إن الجدري فيجنب    القروح أو   كان بالرجل الجراح في سبيل للا أو   اذا   :"قال  على سفر
 )5(" أن يموت فليتيمماغتسل 

ْبِن العاص.    )صحيح( -464 السُّاَلِسِل   عن عمرو  فِي َغْزَوةِ ذَاِت  َباِرَدةٍ  لَْيلٍَة  اْحتَلَْمت  فِي  قَاَل 
 ِ وا ذَِلَك ِللنَّبِي  ْبَح فَذََكر  ْمت  ث مَّ َصلَّْيت  ِبأَْصَحابِي الصُّ فَقَاَل َيا       فَأَْشفَْقت  إِْن اْغتََسْلت  أَْن أَْهِلَك فَتَيَمَّ

َ  عمرو َصلَّْيَت ِبأَْصَحاِبَك َوأَْنَت ج   ن ٌب فَأَْخبَْرت ه  ِبالَِّذي َمنَعني ِمْن ااِلْغِتَساِل َوق ْلت  إِن ِي َسِمْعت  َّللاَّ
َ َكاَن ِبك ْم َرِحيًما فََضِحَك رسول للا   ولفظ ابن  " ، َولَْم َيق ْل َشْيئًا َيق ول  َواَل تَْقت ل وا أَْنف َسك ْم إِنَّ َّللاَّ

ي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، أن عمرو بن  عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أب  "   حبان
 

ذا ( )به124( برقم: )165/    1والترمذي في "جامعه" )  ،(  1311( برقم: )135/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
اَل   -إِن َشاَء هللا    -بل هَُو َحِديث َصِحيح    "...(: 656/  2»البدر المنير « )وقال :"حسن صحيح" . قال ابن الملقن في    اللفظ( .

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال " ط الرسالة(:  231/  35»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  شّك فِيِه َكَما َعرفته.  
وصحح حديثه هذا الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وروى حديث ...  وهو عمرو بن بجدان- الرجل العامري  الشيخين غير  

حديث صحيح. عمرو بن بجدان:  "(: 136/ 4»صحيح ابن حبان« ).".  وقال في أبي ذر هذا أبو هريرة بسند صحيح كما سيأتي
، فلم يذكرا  6/222، وابن أبي حاتم  6/317ه البخاري  ، وترجم362ووثقه العجلي ص  ..171/ 5ذكره المؤلف في "الثقات"  

فيه جرحاً وال تعديالً، وصحح الترمذي والحاكم والمؤلف حديثه هذا. وباقي رجال اإلسناد على شرط الشيخين سوى وهب بن 
, وصححه وإسناده صحيح   وقال :"  153برقم    (:181/  1»إرواء الغليل« )" وصححه األلباني في  بقية، فإنه من رجال مسلم.

وله شاهد من حديث أبى هريرة وسنده صحيح , وقد خرجت الحديث    ابن حبان والدارقطنى وأبو حاتم والحاكم والذهبى والنووى.
 ". ( .359ـ  357وبينت صحة إسناده فى " صحيح سنن أبى داود " )

، وأبو داود في "سننه" وصححه ووافقه الذهبي    ( )بهذا اللفظ( .637( برقم: )178/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
خرجه أبو داود والحاكم وأعل "(:70/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )،. قال ابن حجر في  (  338( برقم: )133/    1)

»سنن أبي داود ت بأنه روي موصوال عند ابن السكن "  . قال األرنؤوط في    (:160/  1»نصب الراية« )" وذكر فيباإلرسال
»صحيح . قال األلباني في  رجاله ثقات، وقد اختلف على الليث بن سعد في إسناده وفي وصله وإرساله."(: 254/  1األرنؤوط« )

داود ط غراس« ) أبي  الشيخين"!"(: 165/  2سنن  الحاكم: "صحيح على شرط  وقال  وقّواه حديث صحيح،  الذهبي!  ووافقه 
 " فقد ثبت الحديث مسنًدا ومرساًل.  ... النووي. وأخرجه ابن السكن في "صحيحه"

( ) كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء  344( برقم: ) 76/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ( )بهذا اللفظ( . 

 فما بعده  744من حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
وابن خزيمة في "صحيحه"   ( ) باب التيمم ، ( )بهذا اللفظ( ،145( برقم: )54/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )5(
(  ، والحاكم في 314( برقم: )296/    10( )بمثله.( والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )272( برقم: )374/    1)

ال ابن خزيمة: هذا خبر لم "ق ط الرسالة(: 175/ 5»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( 590( برقم: )165/  1"مستدركه" )
يرفعه غير عطاء، قلنا: وقد كان اختلط، وجرير بن عبد الحميد روى عنه بعد االختالط، وَخطأ أبو حاتم وأبو زرعة رفعه، وقاال 

نة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن  : رواه أبو عوا- 1/26فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل"    -
وذكر البيهقي أنه رواه "  (:164/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" قال األلباني في  ابن عباس، موقوفاً، وهو الصحيح.

سيما أنه من ترجمان   عنه جمع موقوفًا.قلت: وقال الدارقطني:"وهو الصواب".ولكنه في حكم المرفوع؛ ألنه في التفسير، وال
 ".القرآن: ابن عباس رضي هللا عنهما.
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العاص كان على سرية ، وأنه أصابهم برد شديد لم يروا مثله ، فخرج لصالة الصبح ، قال : 
ه ، وتوضأ وضوءه للصالة ، ثم صلى بهم ، فلما قدم  ن وللا لقد احتلمت البارحة ، فغسل مغاب

أصحابه ، فقال : كيف وجدتم عمرا وأصحابه ؟ فأثنوا   ، سأل رسول للا    على رسول للا  
إلى عمرو    عليه خيرا ، وقالوا : يا رسول للا ، صلى بنا وهو جنب ، فأرسل رسول للا  

: يا رسول للا ، إن للا قال : } وال تقتلوا    فسأله ، فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد ، وقال
 )1("إلى عمرو .  أنفسكم { ولو اغتسلت مت ، فضحك رسول للا  

  

 
( معلقا غير مجزوم به  ) كتاب التيمم ، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 77/  1البخاري في "صحيحه" ) ذكره  – )1(

( ) كتاب الطهارة ، ذكر اإلباحة 1315( برقم: )142/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )، والموت أو خاف العطش تيمم (  
، االغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون االغتسال ( )بهذا اللفظ(    للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند

( في "مستدركه"  برقم: )177/    1الحاكم  ،ثلهبم( )634(   )  ( في "سننه"  داود  برقم: )132/    1وأبو   )334  ، )بمثله.(   )
. قال ابن حجر   (  18091( برقم: )4007/    7وأحمد في "مسنده" )  ،(  1087( برقم: )225/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )

»صحيح ابن   »". قال األرنؤوط في  أخرجه أبو داود والحاكم وعلقه البخاري "(:70/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )في
، وقال في   154برقم    (:181/  1»إرواء الغليل« )لباني في  وصححه األإسناده صحيح على شرط مسلم،  "(:143/  4حبان« )

حديث صحيح، وصححه ابن حبان، وقال الحافظ: "وإسناده قوي". "   362برقم    (:154/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
أن عبد الرحمن هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ لكنه منقطع؛ فقد ذكر البيهقي في "الخالفيات"    ." ...  وعلقه البخاري

قلت: وبينهما أبو قيس مولى عمرو بن العاص؛ كما في الرواية اآلتية، ويظهر    بن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص.
لي أنه سقط من رواية يحيى بن أيوب للحديث؛ فإنه وإن كان ثقة من رجال الشيخين؛ فقد تكلم فيه غير واحد من األئمة من قبل 

وقد خالفه من هو أوثق منه وأحفظ؛ وهو عمرو بن الحارث؛ فوصله بذكر أبي قيس   إنه "سيئ الحفظ".  حفظه. وقال أحمد:
إسناده   :"  362". وقال في اللفظ اآلخر برقم  وتابعه ابن لهيعة كما يأتي، فزالت بذلك علة الحديث، وصار حديثًا صحيًحا.  بينهما.

 " صحيح على شرط مسلم
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 باب إزالة النجاسة وبيانها  •
 طهارة البقعة والثوب من النجاسات      •

 طهارة البقعة  •
قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم   أنس بن مالك عن    فيهما -465

 )1("  بذنوب من ماء فأهريق عليه   فلما قضى بوله أمر النبي   النبي

  قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم:"  عن أبي هريرة  وفي لفظ للبخاري -466

دعوه وهريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين    :"  رسول للا  
  )2(" ولم تبعثوا معسرين 

اْلرض كلها مسجد إال المقبرة ":قال  عن النبي    وعن أبي سعيد الخدري.    )صحيح( -467
 )3("والحمام 

نهى أن يصلى في سبعة مواطن في    أن    "رضي للا عنهما    عن ابن عمرو .    )ضعيف( -468
المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن اْلبل وفوق ظهر بيت للا  

")4( 
 )5("يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد  رسول هللا : كان"عن أنس وفيهما -469

أ َصل ِي فِي َمَرابِِض اْلغََنِم قَاَل نَعَْم قَاَل "  سأل رسول للا    عن جابر ين سمرة  وفي مسلم -470
ِبِل قَاَل اَل   )6(" أ َصل ِي فِي َمَباِرِك اْْلِ

  

 
) كتاب الوضوء ، باب يهريق الماء على البول ( )بهذا اللفظ(   )بدون ترقيم((  54/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 284( برقم: )163/    1في "صحيحه" )،ومسلم  
 ( نحوه بِفي المسجد ( )

ا ( ) كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ( )بهذ220( برقم: )54/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 اللفظ( .

( 2321)  ( برقم:92/    6( )بمثله.( ، وابن حبان في "صحيحه" )791( برقم: )28/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
( 492( برقم: )184/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )925( برقم: )251/    1)بهذا اللفظ( ،والحاكم في "مستدركه" )

وكأن رواية    ... وهذا حديث فيه اضطراب  وقال:"...    ( )بلفظه.(317( برقم: )350/    1والترمذي في "جامعه" )،  )بمثله.(  
( برقم:  2480/    5وأحمد في "مسنده" )،  الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أثبت وأصح«

ابن حجر في  (  )بمثله.(  11964) قال  العلمية« ).  الحبير ط  ... وله    واختلف في وصله وإرساله"..(:659/  1»التلخيص 
الشيخ في "اإلمام": وحاصل ما أعل به اإلرسال، وإذا كان الرافع ثقة، فهو   "قال(:324/ 2»نصب الراية« )قال في  .شواهد" 

انتهى. أعلم،  هو   "مقبول، وهللا  وقال:  وغيره،  الترمذي.  حديث ضعيف، ضعفه  هو  "الخالصة":  في  رحمه هللا  النووي  قال 
أسانيده صحيح الحاكم:  بقول  هذا  يعارض  وال  وهو ضعيف  مضطرب،  أسانيده،  قد يصحح  وألنه  منه،  هذا  في  أتقن  فإنهم  ة، 

قلت: فظهر بهذا صحة الحديث، وزوال الشك في رفعه، "...(:124/  4»البدر المنير « )". قال ابن الملقن في  الضطرابه، انتهى.
رساله، وقد صحح وصله ابن )و( بقي النظر )في( كون األصح وصله أو إرساله، وقد أسلفنا عن الترمذي والدارقطني تصحيح إ

الرافعي نفسه في )شرح   حبان والحاكم كما ترى، وهو زيادة من ثقة فقبلت، وقد صححها أيضا جماعة المتأخرين منهم  من 
المسند( ، فإنه قال: هذا الحديث بين الشافعي أنه روي مرة منقطعا، ومرة موصوال، وال يضر االنقطاع إذا ثبت الوصل في بعض  

حديث صحيح، وله إسنادان: أحدهما موصول من طريق " ط الرسالة(: 312/ 18»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في ." .الروايات
 (: 536/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  حماد بن سلمة، واآلخر مرسل من طريق سفيان الثوري 

 .    2767برقم 
، وابن ماجه   "إسناده ليس بذاك القويوقال :"  ( )بهذا اللفظ( .346( برقم: )375/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(

. قال ابن حجر (  3865( برقم: )329/    2(  )بمثله.( ، والبيهقي في "سننه الكبير" )746( برقم: )479/    1سننه" ) في "
وفي سند ابن ماجه عبد هللا ،  وفي سند الترمذي زيد بن حبيرةوهو ضعيف جدا  "   (:532/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )في

وعبد هللا بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد هللا بن عمر بين الليث بن صالح  
إسناده ضعيف "(:479/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في     وصححه ابن السكن.  ..ونافع فصار ظاهره الصحة.
 . 287برقم  (:318/ 1إرواء الغليل« )»" .  ضعفه األلباني في جًدا، زيد بن جبيرة متروك.

( ) كتاب الوضوء ، باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها (  234( برقم: )56/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ابتناء مسجد النبي َصلَّى 524( برقم: )65/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ( )بمثله مختصرا.(

 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم اإلبل ( )بهذا اللفظ( . 360( برقم: )189/  1رجه مسلم في "صحيحه" )أخ – )6(
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وسئل عن الصالة في مبارك اْلبل     ":  عن النبي    عن البراء بن عازبو.    )صحيح( -471
فقال " ال تصلوا في مبارك اْلبل فإنها من الشياطين " وسئل عن الصالة في مرابض الغنم فقال  

 )1(" " صلوا فيها فإنها بركة

  صلوا في مرابض الغنم وال تصلوا"رسول للا    قال  عن عبد للا بن مغفلو .    )صحيح(  -472
 )2("الشياطينخلقت من   في معاطن اْلبل فإنها

:"قوله صلى هللا عليه وسلم : فإنها خلقت من الشياطين ، أراد به أن معها   ابن حبان  قال •
: فليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنه شيطان ، ثم قال في    الشياطين ، وهكذا قوله  

 خبر صدقة بن يسار عن ابن عمر : فليقاتله ، فإن معه القرين . " 

 ين السواريحكم الصالة ب •

"  .  )صحيح(  -473 محمود  بن  الحميد  عبد  الناس  عن  فاضطرنا  اْلمراء  من  أمير  خلف  صلينا 
  )")3  رسول للا  فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد فصلينا بين الساريتين

تأخرنا    و فتقدمنا أ  فدفعنا إلى السواريصليت مع أنس يوم الجمعة  لفظ" وفي    .    )صحيح( -474
 )")4 النبي فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد

  

 
( 81( برقم: )123/    1( )بهذا اللفظ( ،والترمذي في "جامعه" )184( برقم: )72/    1أبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )1(

»فتح الباري البن رجب« . قال ابن رجب في  ( )بمثله.(  18836( برقم: ) 4225/   8وأحمد في "مسنده" )،    )بمثله مختصرا.(
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ". وقال األرنؤوط في  قال ابن عبد البر: هو أحسن أحاديث الباب، وأكثرها تواترا" (:220/  3)
 ".  رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح" (:194/ 1»إرواء الغليل« )قال األلباني في .". سناده صحيح إ "(: 133/ 1)
  343/  27»مسند أحمد« )  ، وأحمد في مسنده  ( )بهذا اللفظ(  1702( برقم: ) 601/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

.قال األرنؤوط   769برقم    (:492/  1ماجه ت األرنؤوط« )  »سنن ابن)بنحوه( ، وابن ماجة في     16788برقم    ط الرسالة(:
»صحيح الجامع " . صححه األلباني في  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين"ط الرسالة(:  343/  27»مسند أحمد« )في

 .   1439برقم  (:302/ 1الصغير وزيادته« )
(  229( برقم: )268/  1( )بمثله.( ،  والترمذي في "جامعه" )767( برقم: )210/  1الحاكم في "مستدركه" )أخرجه  – )3(

»صحيح سنن أبي  . وصححه األلباني في (  12533( برقم: )2599/    5وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن" ،  )بهذا اللفظ( .
»إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، والذهبي، والعسقالني، وقال الترمذي: "حديث وقال:     677برقم    (:251/  3داود ط غراس« )

ابن   رجاله كلهم ثقات؛ وقد تكلم عبد الحق في عبد الحميدوهذا إسناد صحيح  ...  حسن صحيح"، وابن خزيمة وابن حبان(.«
(، 132  -  131/  1وأخرجه النسائي )..وعبد الرحمن: هو ابن مهدي.  ووثقه النسائي والدارقطني وابن حبان.  محمود بغير حجة!

/ 3لبيهقي )(، وا218و    210/  1موارد(، والحاكم )  -  399(، وابن حبان )1568(، وكذا ابن خزيمة )443/  1والترمذي )
"إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي،   "حديث صحيح". وفي الموضع اآلخر:  ( من طرق أخرى عن سفيان ... به. وقال الحاكم:104

 "حديث حسن صحيح". (. وقال الترمذي:458/ 1وكذا العسقالني في "فتح الباري" )
وقال :"إسناده صحيح"،  ( )بهذا اللفظ( .2287)   ( برقم:267/    6المقدسي في "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء    –  )4(

.    ( )بمثله.(12533( برقم: )2599/    5وأحمد في "مسنده" )،    ( )بمثله.(673( برقم: )252/    1وأبو داود في "سننه" )
في   األرنؤوط  )وقال  أحمد«  الرسالة(:  346/  19»مسند  في  إسناده صحيح"ط  األلباني  . وقال  أ"  داود ط »صحيح سنن  بي 

 " . سناده صحيح"إ(:251/ 3غراس« )
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 حكم الصالة على السجاد •

لَْيَكةَ َدَعتْ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ فيهما   -475 ِلَطعَاٍم َصَنعَْته  لَه  فَأََكَل ِمْنه  ث مَّ قَاَل    النبي    أَنَّ َجدَّتَه  م 
وا فَِْل َصل ِ لَك ْم قَاَل أنس    ِمْن ط وِل َما ل ِبَس فََنَضْحت ه  ِبَماٍء فَقَامَ   فَقُْمُت إِلَى َحِصيٍر لَنَا قَْد اْسَودَّ ق وم 

وز  ِمْن َوَرائِ     رسول للا َرْكعَتَْيِن ث مَّ      رسول للا  َنا فََصلَّى لََناَوَصفَْفت  َواْلَيِتيَم َوَراَءه  َواْلعَج 
 )1(" اْنَصَرفَ 

فََوَجَده  ي َصل ِي َعلَى    رسول للا    أَنَّه  َدَخَل َعلَى اْلُخْدِري   عن  أبي سعيد وفي لفظ لمسلم -476
د  َعلَْيهِ   )2("َحِصيٍر َيْسج 

]والخمرة أصغر من       )3("  ُخْمَرةٍ الَوَكاَن يَُصلِّي َعلَى    "  رضي للا عنهاميمونة    عن   وفيهما  -477
  السجادة المعروفة[

اَلِة َعلَى اْلِفَراِش َوَصلَّى أنس َعلَى فَِراِشِه َوقَاَل أنس ُكنَّا نَُصلِّي َمَع  قال البخاري :   • باب الصَّ
 )4("فَيَْسُجُد أََحُدنَا َعلَى ثَْوبِهِ  النبي

النبي   "رضي للا عنها  عن عائشة  هماوفي -478 َوَبْيَن  أَنَّ  َبْيَنه   ْعتَِرَضةٌ  م  َوعائشة  ي َصل ِي  َكاَن 
َكاَن ي َصل ِي َوِهَي َبْيَنه  َوَبْيَن      رسول للا   أَنَّ "    وفي لفظ  َعلَى اْلِفَراِش الَِّذي يَنَاَماِن َعلَْيهِ اْلِقْبلَِة  
َيق وم  فَي َصل ِي ِمْن      رسول للا  لَقَْد َكانَ   "   وفي لفظ،    اْعتَِراَض اْلَجَناَزةِ   َعلَى فَِراِش أَْهِلهِ اْلِقْبلَِة  

ْعتَِرَضةٌ َبْيَنه  َوَبْيَن اْلِقْبلَِة   )5(. "َعلَى فَِراِش أَْهِلهاللَّْيِل َوإِن ِي لَم 

 البقعة من القبور شرط خلو •

أال وإن من  "يقول :    قبل أن يموت بخمس  رسول للا    أنه سمع  عن جندب  في مسلم  -479
قبلكم كانوا يتخذون قبور   فإني    أنبيائهم وصالحيهمكان  القبور مساجد  تتخذوا  مساجد أال فال 

 )6("أنهاكم عن ذلك

  بالحبشة،  رأينها  ،  وأم سلمة ذكرتا كنيسة   ،  ة أن أم حبيب   رضي للا عنها "   عن عائشة  فيهماو -480
على    بنوا  ،  فمات  الرجل  الصالح،  فيهم  كان  فقال:إن أولئك إذا   فذ كرتا للنبي   تصاوير،  فيها
 )7("القيامة  شرارالخلق عندللا يومَ  ،  فأولئك فيه تلك الصور  وصوروا  ، مسجدا قبره

  رسول للالما نزل ب ": قاال    رضي للا عنهم   عائشة وعبد هللا بن عباس  عن   وفي البخاري  -481
لعنة للا    :" طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك

 )8("على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا

اْلغَنَِوّيِ   وفي مسلم -482 أَبِي َمْرثٍَد  اْلق ب وِر  :"   رسول للا   قَاَل قَالَ   عن  تَْجِلس وا َعلَى  َواَل  اَل 
 )9(" ت َصلُّوا إِلَْيَها

 
الصالة على الحصير ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم ( ) كتاب الصالة ، باب  380( برقم: )85/    1أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )1(

 لجماعة ِفي النافلة ( )بمثله.( ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز ا658(برقم:)127/  2في "صحيحه")
 د وصفة لبسه ( )بهذا اللفظ(. ()كتاب الصالة ، باب الصالة ِفي ثوب واح519(برقم:)62/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
() كتاب الصالة ، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ( )بهذا  379(برقم:)85/    1أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )3(

 ( ) كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ( )بلفظه مختصرا.(513( برقم: )61/  2اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة على الفراش (  86/  1في "صحيحه" ) ذكره البخاري  – )4(
ومسلم  ،    ) كتاب الصالة ، باب الصالة على الفراش ( )بهذا اللفظ  (384( برقم: )86/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 ( ) كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ( )بنحوه.( 512( برقم: )60/  2في "صحيحه" ) 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي َعْن بناء المساجد 532( برقم: )67/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 على القبور واتخاذ الصور فيها ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب الصالة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ  427( برقم: )93/    1ه البخاري في "صحيحه" )أخرج  –  )7(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي 528( برقم: )66/    2هذا اللفظ( ،)ومسلم في "صحيحه" )مكانها مساجد ( )ب
 لى القبور واتخاذ الصور فيها ( )بمثله.( َعْن بناء المساجد ع

 نا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ( . ( ) كتاب الصالة ، باب حدث435( برقم: )95/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )8(
( ) كتاب الجنائز ، باب النهي َعْن الجلوس على القبر والصالة عليه 972( برقم: )62/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )9(

 ( )بهذا اللفظ( . 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(660)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13320)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12927)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(658)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12913)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(666)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12907)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12961)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(734)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12954)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(749)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14211)


138    | 

 138  الصفحة
 

  في بيوتكم من صالتكم  اجعلوا  "  قال:  عن النبي    رضي للا عنهما  عن بن عمر  وفيهما -483
  )1("  اجعلوا من صالتكم في بيوتكم:"مسلملفظ و، " وال تتخذوها قبورا

 )2(:"صلوا في بيوتكم وال تتخذوها قبورا"لمسلموفي لفظ  -484

قَالَ   عن جابر  وفي لفظ لمسلم -485 فِي َمْسِجِدِه     رسول للا   قَاَل  اَلةَ  الصَّ أََحد ك ْم  قََضى  إِذَا 
َ َجاِعٌل فِي بَْيتِِه ِمْن َصاَلتِِه َخْيًرا فَْليَْجعَْل ِلبَْيتِِه نَِصيبًا ِمْن َصاَلتِهِ   )3("فَِإنَّ َّللاَّ

اَل تَْجعَل وا ب ي وتَك ْم َمقَابَِر إِنَّ الشَّْيَطاَن َيْنِفر  ِمْن    :"قَالَ النبي  أَنَّ   عن أَبِي هريرة  وفي مسلم  -486
 )4("الَِّذي تُْقَرأُ فِيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ اْلَبْيِت 

لغيره( -487 سعيد  عن  .  )صحيح  النبي    أبي  فان   "قال:  عن  القبور  زيارة  عن  ونهيتكم 
 يعني كالما فاحشا"  هجرا:"    )5(ا"جرزرتموها فال تقولوا ه  

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب كراهية الصالة في المقابر ( )بهذا اللفظ( ،  432( برقم: )94/    1" )أخرجه البخاري في "صحيحه  –  )1(

( في "صحيحه"  برقم: )187/    2ومسلم  بيته 777(  ِفي  النافلة  استحباب صالة  باب   ، المسافرين وقصرها  كتاب صالة   (  )
  وجوازها ِفي المسجد ( )بمثله.( 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة 777( برقم: )871/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )2(
 ِفي بيته وجوازها ِفي المسجد ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة 778( برقم: )187/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 ِفي بيته وجوازها ِفي المسجد ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة 780( برقم: )188/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 ِفي بيته وجوازها ِفي المسجد ( )بهذا اللفظ( . 

ط  150/ 18»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ( ،11785( برقم: )2432/  5أخرجه أحمد في "مسنده" )  – )5(
وقوله: "فال تقولوا هجراً" له شواهد كثيرة   ...  غير قوله: "فقد جاء هللا بالسعة"، وهذا إسناد ضعيف،  حديث صحيح"ة(: الرسال

 ". في النهي عن النياحة.
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 طهارة الثوب •
 هل هو نجس ؟ . المني •

كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصالة في ذلك الثوب       رسول للا  أن  عائشةعن    فيهما -488
  )1("وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه

فَإِْن لَْم تََر َنَضْحَت َحْولَه  َولَقَْد   إِنََّما َكاَن يُْجِزئَُك إِْن َرأَْيتَهُ أَْن تَْغِسَل َمَكانَهُ "    وفي لفظ لمسلم -489
ك ه  ِمْن ثَْوبِ   )2("فَْرًكا فَي َصل ِي فِيهِ   رسول للا  َرأَْيت ِني أَْفر 

ِ قَاَل : ك ْنت  َناِزاًل َعلَى َعاِئَشةَ فَاْحتَلَْمت  فِي   وفي لفظ لمسلم -490 َعْن َعْبِد للِا ْبِن ِشَهاٍب اْلَخْواَلِني 
َما فِي اْلَماِء ، فََرأَْتنِي َجاِرَيةٌ ِلعَاِئَشةَ فَأَْخبََرتَْها ، فَبَعَثَْت إِ  لَيَّ َعاِئَشة  ، فَقَالَْت : َما  ثَْوبَيَّ ، فَغََمْست ه 

ْيَت  َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت ِبثَْوَبْيَك ؟ قَاَل : ق ْلت  : َرأَْيت  َما يََرى النَّاِئم  فِي َمَناِمِه ، قَالَْت : َهْل َرأَ 
كُّه  ِمْن ثَْوِب َرس وِل  فِيِهَما َشْيئًا ؟ ق ْلت  : اَل ، قَالَْت : فَلَْو َرأَْيَت َشْيئًا َغَسْلتَه  ، لَقَْد َرأَ  ْيت ِني َوإِن ِي َْلَح 

 )3(" للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َياِبًسا بِظ ف ِري .

  : أنه سأل أخته أم حبيبة هل كان رضي للا عنهما  عن معاوية بن أبي سفيانو .    )صحيح(  -491
 )4("يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى   رسول للا 

: أصلي في الثوب الذي آتي    النبي   قال : سأل رجل  عن جابر بن سمرة.    )صحيح( -492
 )5("نعم إال أن ترى فيه شيئا فتغسله "فيه أهلي ؟ قال : 

قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه االغتسال    عن سهل بن حنيف.  )حسن( -493
عن ذلك فقال " إنما يجزيك من ذلك الوضوء " قلت يا رسول للا فكيف بما   النبي  فسألت

أنه   ترى  ثوبك حيث  بها من  فتنضح  ماء  تأخذ كفا من  بأن  يكفيك  قال "  ؟  ثوبي منه  يصيب 
 )6("أصابه

 ( . وهللا تعالى أعلم استحباب التستر في أثناء الجماعدل على ياألدلة  تلك) مجمل  •

  

 
( ) كتاب الوضوء ، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من 229( برقم: )55/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 () كتاب الطهارة ، باب حكم المني ( )بهذا اللفظ(. 289) ( برقم:165/  1المرأة ( )بنحوه مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه")
 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم المني ( )بهذا اللفظ( . 288( برقم: )164/  1مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )2(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم المني ( )بهذا اللفظ( . 290( برقم: ) 165/  1مسلم في "صحيحه" )أخرجه – )3(
( برقم:  14/    2( )بهذا اللفظ( ،وابن خزيمة في "صحيحه" )148( برقم: )55/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )4(
والنسائي في "الكبرى" ،  ( )بمثله مختصرا.(  2331( برقم: )101/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  776)
/   12وأحمد في "مسنده" )، (  )بمثله.( 366( برقم: )142/  1وأبو داود في "سننه" )، ه.( ( )بمثل 283( برقم: )184/  1)

»سلسلة " . وقال األلباني في  إسناده صحيح"ط الرسالة(:  395/  45»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط   (  27405( برقم: )6464
 " . أصحاب السنن إال الترمذي، وإسناده صحيح  رجهأخ"(:690/ 6األحاديث الصحيحة« )

( برقم:  340/    1( )بهذا اللفظ( ،وابن ماجه في "سننه" )2333( برقم: )102/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )   –  )5(
ط   417/  34»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في  (  21174( برقم: )4837/    9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  542)

صحيح، إال أنه اختُلف في رفع هذا الحديث ووقفه، ومال اإلمام أحمد وأبو حاتم إلى وقفه، وصححه مرفوعاً ابن حبان "الرسالة(: 
 .  199برقم  (:169/ 1بن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ا". صححه األلباني في والبوصيري.

( برقم: 387/    3وابن حبان في "صحيحه" )  ( )بهذا اللفظ( ،291( برقم: )393/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6(
( 115( برقم: )157/    1والترمذي في"جامعه")،  ( )بمثله.(  210( برقم: )84/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  1103)

". وحسنه األلباني سنحإسناده    " ط الرسالة(:  345/  25»مسند أحمد« )ح".  قال األرنؤوط في  وقال :"حسن صحي  )بمثله.(
 .     205برقم  (:380/ 1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في 
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 بول الجارية والغالم  •

ينضح بول الغالم    :" قال في بول الرضيعأن نبي للا  علي بن أبي طالبعن  .    )صحيح( -494
قال قتادة هذا إذا لم   "  قال في الرضيع ينضح  أن نبي للا "  لفظفي  و ،"ويغسل بول الجارية  

 )1(يطعم الطعام فإذا طعم الطعام غسال جميعا

أَنََّها أَتَْت بابٍن لََها َصِغيٍر لَْم َيأْك ْل الطَّعَاَم رضي للا عنها    عن أُّمِ قَْيٍس بِْنِت ِمْحَصنٍ   وفيهما -495
للا   للا   فَأَْجلََسه    إِلَى رسول  َعلَى      رسول  فََباَل  َحْجِرِه  َولَْم  فِي  فََنَضَحه   بَِماٍء  فََدَعا  ثَْوِبِه 

ِبَماٍء فََنَضَحه  َعلَى      رسول للا   فََدَعا  أَنَّ اْبنََها ذَاَك َباَل فِي َحْجِر    "ولفظ مسلم  )2("يَْغِسْله  
ِ  :"دخلت    وفي لفظ لمسلم"    ثَْوِبِه َولَْم يَْغِسْله  َغْساًل  فََباَل  َلَْم َيأْك ِل الطَّعَام  ِباْبٍن ِلى َعلَى َرس وِل َّللاَّ
 )3("َعلَْيِه فََدَعا بَِماٍء فََرشَّه  

 إذا أصاب الثوب الحيض أو أذى غيره •

عن اْلَحائِِض    رضي للا عنها    عن معاذةَ قَالَْت َسأَْلُت عائشة.    (وشواهده  بطرقه)صحيح   -496
ْفَرةٍ قَالَْت َولَ  ه  فَْلت غَي ِْره  ِبَشْيٍء ِمْن ص  قَْد ك ْنت  أَِحيض   ي ِصيب  ثَْوبََها الدَّم  قَالَْت تَْغِسل ه  فَإِْن لَْم َيْذَهْب أَثَر 

 )4("ثاََلَث ِحَيٍض َجِميعًا اَل أَْغِسل  ِلي ثَْوًبا  النبي  عندَ 
ألجل  ،    عائشة: " ال أغسل لي ثوباً " إما ألجل أن الدم ما كان يُِصيُب ثوبهاوقول  قال العيني :"  •

 الحيض، وال تغسلها في أيام حيضها. احترازها ونظافتها، وإما ألنها كانت تغسلها بعد خروجها من

تحيض فيه    ثوب واحد   ماكان ْلحدانا إال "  قالت:  رضي للا عنها   عائشة  عن   في البخاريو -497
 )5("من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها شيءأصابه  فإذا

فقالت أرأيت إحدانا تحيض   جاءت امرأة النبي    :"قالت  رضي للا عنها  عن أسماء  فيهماو -498
 )6(" وتصلي فيه  تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحهفي الثوب كيف تصنع قال 

  

 
( برقم:  212/    4()بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )284( برقم: )386/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
مطوال.(  1375) )بنحوه   )  ،( المختارة"  "األحاديث  في  المقدسي  )126/    2والضياء  برقم:  مطوال.(  495(  )بنحوه  وقال ( 

/   1والترمذي في "جامعه" )  ،  ( )بنحوه مطوال.(  591( برقم: ) 165/    1والحاكم في "مستدركه" ):"إسناده صحيح"   ،  
»التلخيص الحبير ط .  قال ابن حجر في    (573( برقم: )178/    1في "مسنده" )  وأحمد  وقال :"حسن"،  (  610( برقم: )599

ه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا لت: إسناده صحيح؛ إال أن"ق(: 62/ 1قرطبة« )
". وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم  "ط الرسالة(:  151/  2»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  الدارقطني

 . 207برقم   (:173/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
( ) كتاب الوضوء ، باب بول الصبيان ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في 223( برقم: )54/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ( )بنحوه.( 287( برقم: ) 164/  1)  "صحيحه"
( ) كتاب الطهارة ، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ( 287( برقم: )164/    1يحه" )مسلم في "صحأخرجه    –  )3(

 )بهذا اللفظ( . 
( 1051( برقم: )686/    1( )بهذا اللفظ( ،والدارمي في "مسنده" )357( برقم: ) 140/    1بو داود في "سننه" )أخرجه أ  –  )4(
في "...(:520/  1»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    (  )بمثله.(4179( برقم: )408/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،

قال األرنؤوط في  ...ثم ذ»سنن أبي داود« بإسناد ال أعلم به بأسا سناده  "إ(:268/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )كره". 
ضعيف لجهالة أم الحسن جدة أبي بكر العدوي، فقد تفرد بالرواية عنها عبد الوارث بن سعيد والد عبد الصمد، ولم يؤثر توثيقها  

وقال:"حديث   384برقم    (:197  / 2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". صححه األلباني في  عن أحد. وباقي رجاله ثقات.
وقد وجدت للحديث بعض المتابعات والطرق؛ فهو   ...هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أم الحسن هذهصحيح" ...  
 ...". بها صحيح

( ) كتاب الحيض ، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ( 312( برقم: )69/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب الوضوء ، باب غسل الدم ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في 227( برقم: )55/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب نجاسة الدم وكيفية غسله ( )بنحوه.(291( برقم: ) 166/  1"صحيحه" ) 
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ِبْنَت َيَساٍر أَتَْت النبي    عن أَبِي هريرةو.    )صحيح( -499 ِ إِنَّه    أَنَّ َخْولَةَ  فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ
ِه فَقَالَْت لَْيَس ِلي إاِلَّ ثَْوٌب َواِحٌد َوأََنا أَِحيض  فِيِه فََكْيَف أَْصَنع  فَقَاَل إِذَا َطه ْرِت فَاْغِسِليِه ث مَّ َصل ِي فِي 

ْج الدَّم  قَالَ  ِك أَثَُرهُ  فَإِْن لَْم َيْخر   )1("يَْكِفيِك اْلَماُء َواَل يَُضر 

" إني أطيل ذيلي فأمشي على موضع  رضي هللا عنها  وحديث أم سلمة.    )صحيح لغيره( -500
 )2(القذر فقال :" يطهره مابعده"

، قالت : قلت : يا رسول للا ،    رضي للا عنها  عن امرأة من بني عبد األشهل.    )صحيح( -501
إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة ، فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : أليس بعدها طريق هي أطيب  

  )3("منها ؟ قالت : قلت : بلى . قال : فهذه بهذه .

  

 
( برقم:  408/    2( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )365( برقم: )141/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
 (:184/  1»خالصة األحكام« ). ضعفه النووي في    (8888( برقم: )1840/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  4183)

/ 1»البدر المنير « )قال ابن الملقن في    ".  .قال البيهقي: " قال الحربي: لم يسمع بخولة بنت يسار إال في هذا الحديث  وقال:"
في إسناده ضعف "(398/    1فتح الباري: )".  قال ابن حجر في  فَتَلخَّص أنَّ الَحِديث اْلَمْذُكور َضِعيف من )طريقيه( .  ..."(:524

.". وقال في خرجه الترمذي، وسنده ضعيف"أ(:57»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص"، وقال في  وله شاهد مرسل
 372/  14»مسند أحمد« )".. وقال األرنؤوط في  فيه ابن لهيعة وهو ضعيف:"(141  /  1عون المعبود شرح سنن أبي داود: )

، قد روى عنه لهذا الحديث أيضاً عبد هللا بن وهب كما  -وإن كان سيىء الحفظ -حديث حسن، عبد هللا بن لهيعة    " ط الرسالة(: 
ت أحمد   413/  8»مسند أحمد« )ر في  " . قال أحمد شاك  سيأتي، وروايته عنه صالحة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

رواه  وقال :"  168برقم(:189/  1»إرواء الغليل« )"..وصححه األلباني في  إسناده صحيح، وإن كان فيه ابن لهيعهة."شاكر(: 
وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم   ( وأحمد بإسناد صحيح عنه ,408/ 2( والبيهقى )365أبو داود )
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها " . وقال في  بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ.عبد هللا

أوال: عزوه   فأقول:    وفي كلمات هؤالء األفاضل من األوهام ما ال يجوز السكوت عليه:"...  298برقم    (:594/  1وفوائدها« )
" وفي الباب عن أبي هريرة، وأم   حديث أسماء اآلتي بقوله:  ما أشار إليه عقبالترمذي وهم محض، فإنه لم يخرجه البتة، وإن

من مجموع كالم األئمة   إطالق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا، ليس بصواب فإن المتقررثانيا : قيس بنت محصن ".
من حفظه فأخطأ، وقد نص بعضهم على   من كتبه فلما احترقت حدث   فيه أنه ثقة في نفسه، ولكنه سيىء الحفظ، وقد كان يحدث

وعبد هللا بن يزيد المقرىء،   جاء من طريق أحد العبادلة الثالثة: عبد هللا بن وهب، وعبد هللا بن المبارك،  أن حديثه صحيح إذا 
وذكر   رىء.فقال الحافظ عبد الغني ابن سعيد األزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ابن المبارك وابن وهب والمق

له شاهدا مرسال، وال ذكره   رابعا: قول الحافظ فيما سبق: " وله شاهد مرسل "، وهم أيضا، فإننا ال نعلم".  الساجي وغيره مثله.
" إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس  عن عائشة قالت: الحافظ في " التلخيص " وإنما ذكر له شاهدا موقوفا

 . "( وسنده صحيح على شرط الشيخين.13( وسكت عليه الحافظ )238/  1الدارمي ) جهأخر  أو زعفران ".
( 159( برقم: )58/    1)بهذا اللفظ( . وابن الجارود في "المنتقى" )،(  24/    65(برقم: )33/    2أخرجه مالك في"الموطأ")   –  )2(
( 187/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مطوال.(  383( برقم: )147/    1وأبو داود في "سننه" )،  )بنحوه مطوال.(    ،

" ( 183/  1»خالصة األحكام« ). ضعفه النووي في    (  27131(برقم: )6393/    12وأحمد في"مسنده")،  ( )بمثله.(143برقم:)
 إلبهام أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف  غيرهحديث صحيح ل" ط الرسالة(: 90/ 44»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في 
قلت: حديث صحيح، وصححه ابن العربي، وقال "  409برقم  (:234/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" ، قال األلباني في  

أم ولد هذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير  وقال:"...    ابن حجر الهيتمي: "حديث حسن"، وقال العقيلي: "إسناده صالح جيد".
لت: قد تأملنا، فوجدنا كالم الهيتمي صحيًحا؛ ألن مراده أنه حسن لغيره، وقد علمنا له إسناًدا ق   " ...إبراهيم هذه؛ فإنها مجهولة

 آخر، وقد أخرجه المصنف بعد هذا، وهو إسناد صحيح، فيعتضد به، كما أن له شاهًدا آخر من حديث أبي هريرة يأتي ذكره. 
. قال   ( ) كتاب الطهارة ، باب األذى يصيب الذيل ( )بهذا اللفظ(384( برقم: )147/    1د في "سننه" )أخرجه أبو داو    –  )3(

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " وقال األلباني في  إسناده صحيح.  "(:286/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
رجال الشيخين؛ غير موسى بن عبد هللا بن يزيد؛ فمن رجال  وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات:"... 410برقم  (:237/ 2)

في صحة  مسلم وحده. يوثر  ال  ذلك  بأن  المنذري  الصحابية! وردَّه  المرأة  بجهالة  الخطابي  في   ...وأعله  تقرر  الذي  وهذا هو 
 .  "المصطلح: أن جهالة اسم الصحابي ال تضر؛ وعليه جمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم.
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قال:)إذا وطىء أحدكم اْلذى بخفيه  رسول للا    عن  عن أبي هريرة.    )صحيح لغيره( -502
 )1(فطهورهما التراب(

خلع نعليه فوضعهما ف  ،  يصلي بأصحابه  كان  رسول للا    أن"عن أبي سعيد.    )صحيح( -503
صالته قال ما حملكم على     رسول للا  عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى
أتاني فأخبرني    إن جبريل :"  رسول للا    إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال

أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو    أن فيهما قذرا
فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن وفي لفظ  عند الدارمي :"  "  أذى فليمسحه وليصل فيهما

 )2("رأى فيهما أذى فليمط وليصل فيهما 

 )3("ي َصل ِي فِي نَْعلَْيِه قَاَل َنعَمْ  أََكاَن النبي  َسأَْلُت أنساعن َسِعيٍد أَِبي مسلمة قَاَل وفيهما  -504

يصلون فى    فإنهم ال  اليهود  »خالفواقال قال رسول للا   بن أوس  عن شداد.  )حسن( -505
 .)4(نعالهم وال خفافهم«

  

 
( برقم:  250/  4( )بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )292( برقم: )394/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )1(
الذهبي  ( )بمثله.(594( برقم: )166/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1404) ، وأبو داود في   وصححه ووافقه 

وفي إسناد  "...(: 91/ 1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في ( )بمثله.( 385( برقم: )148/  1"سننه" )
»صحيح سنن " صححه األلباني فيصحيح لغيره"(:87/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط«)" . وقال األرنؤوط فيكل منهما مقال
  (. 1401و    1400لت: حديث صحيح. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه")وقال :"ق   412برقم    (:239/  2غراس« )أبي داود ط  

( 2185( برقم: )560/    5وابن حبان في "صحيحه" )  ،(  786( برقم: )21/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
(  650( برقم: )247/    1وأبو داود في "سننه" )  ،(  )بنحوه.(  961( برقم: )260/    1والحاكم في "مستدركه" )،  )بنحوه.(  

( "مسنده"  في  ،والدارمي  اللفظ(  )867/    2)بهذا  برقم:  )بنحوه.(  1418(  في  (  النووي  قال     .( األحكام«  /  1»خالصة 
»التلخيص   " . وقال ابن حجر في( 136/  4»البدر المنير « )." . وصححه ابن الملقن في  رواه أبو داود بإسناد صحيح" (:319

ورواه الحاكم ،  حديث أبي سعيد واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول  " (:663/  1الحبير ط العلمية« )
 ،  وإسناد كل منهما ضعيف    وعبد هللا بن الشخير    ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس    وابن مسعود    أيضا من حديث أنس

/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في   وإسناده ضعيف ومعلول أيضا    ورواه البزار من حديث أبي هريرة
وقد أعل الحديث باإلرسال   وقال :"  284برقم    (:314/  1»إرواء الغليل« )". صححه األلباني في  إسناده صحيح.  "(:485

  ... ( هذا الموصول , وقد ذكرت كالمه فى ذلك فى " صحيح أبى داود  330)رقم  وليس بشىء , وقد رجح أبو حاتم فى " العلل "  
( وقال: " صحيح على شرط البخارى " , ووافقه  140ـ    1/139ويؤيد صحة الحديث أن له شاهدا من حديث أنس , عند الحاكم )

إسناده صحيح على شرط "  657برقم    (:221/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"وقال في  الذهبى , وهو كما قاال. "  
 . "مسلم

الصالة في النعال ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم ( ) كتاب الصالة ، باب  386( برقم: )86/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 الصالة ِفي النعلين ( )بمثله.( ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز 555( برقم: )77/  2في "صحيحه" ) 

(  962( برقم: )260/    1كه" )( )بمثله.( والحاكم في "مستدر2186( برقم: )561/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
الكبير" ) 652( برقم: )247/    1وأبو داود في "سننه" )،  )بمثله.(   اللفظ( ،والبيهقي في "سننه  ( برقم: 432/    2( )بهذا 

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« قال األرنؤوط في    (  )بمثله.(  3480( برقم: )405/    8والبزار في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  4325)
قلت: وقال :"  659برقم    (:224/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". صححه األلباني في  إسناده حسن   "(: 486/  1)

مطعن في إسناده". وأخرجه إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم ووافقه الذهبي، وقال العراقي: "إسناده حسن"، وقال الشوكاني: "ال  
 حبان في صحيحه" . ابن
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 رطوبة فرج المرأة  •
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان    "قال:   بن عفان  عن عثمان   فيهما  -506

 . ) ")1  رسول للا  : يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره , قال عثمان : سمعته من

يا رسول للا إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال   "أنه قال :  عن أبي بن كعب   وفيهما -507
يغسل ما أصابه من المرأة ثم    " ولفظ مسلم .    " : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 

 )2("يتوضأ ويصلي 
وهذان الحديثان في جواز الصالة بالوضوء بال غسل منسوخان كما سبق في باب   قال النووي : " •

ما يوجب الغسل . وأما األمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم 
 "  بنجاسة رطوبة الفرج 

 األصل طهارة الحيوانات  •
الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله  إذا وقع  :" قال     النبي  أنعن أبي هريرة  في البخاري -508

  )3("ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي اْلخر داء

 )4(" وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء "وفي لفظ .  (. صحيح لغيره)حسن -509

أحلت لكم  :"قالالنبي  أن رضي للا عنهما عن بن عمر )صحيح موقوف له حكم الرفع( -510
 )5(" ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال

  

 
ن لم ير الوضوء إال من المخرجين من القبل () كتاب الوضوء ، باب م179(برقم:)46/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 حيض ، باب إنما الماء من الماء ( )بنحوه.( ( ) كتاب ال347( برقم: )186/  1والدبر ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
سل ما يصيب من فرج المرأة ( )بهذا ( ) كتاب الغسل ، باب غ293( برقم: ) 66/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 من الماء ( )بنحوه.( ( ) كتاب الحيض ، باب إنما الماء 346( برقم: )185/  1اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" )
 اإلناء ()بهذا اللفظ(.( ) كتاب الطب ، باب إذا وقع الذباب في 5782( برقم: )140/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
اء ال ينجسه ( )بهذا ( ) كتاب الوضوء ، سقوط الذباب في الم105( برقم: )222/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )4(

(  3844برقم: )  (430/    3( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1246( برقم: )53/    4اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )
إسناده "ط الرسالة(:   46/  12»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في    (  7262( برقم: )1508/    3وأحمد في "مسنده" )،   )بمثله.(  

ي وروى له ، فقد روى له أصحاب السنن، وعلق له البخار-واسمه محمد-قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالن  
صحيح، فال ينحط عن رتبة ال  إن لم يبلغ حديثه رتبة  -6/322كما قال الحافظ الذهبي في "السير"  -مسلم في المتابعات، وهو  

 " حسن صحيح" .   1135برقم  (:10/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )"قال األلباني في الحسن.
/    4وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  296( برقم: )186/    13أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )5(

 1( )1216( برقم: )254/  1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )3314( برقم: )431/  4( )3218برقم: )( 372
( 1234/    3وأحمد في "مسنده" )  ،(  4732( برقم: )490/    5( )بمثله.( ، والدارقطني في "سننه" ) 1217( برقم: )254  /

أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال إن "(: 621/  9»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(5827برقم: )
ن ابن ماجه ت األرنؤوط« »سن.". وقال األرنؤوط في  الموقوف أصح ورجح البيهقي أيضا الموقوف إال أنه قال إن له حكم الرفع

»إرواء " . وصححه األلباني في حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد توبع." (:431/ 4)
فقهها وفوائدها« ). وقال في    2526برقم    (:164/  8الغليل« ) الصحيحة وشيء من  األحاديث  فقد "...(:112/  3»سلسلة 

بالل عن زيد بن أسلم عن عبد هللا بن عمر أنه قال: أحلت لنا ... "    طريق ابن وهب: حدثنا سليمان بنأخرجه البيهقي من  
. ثم ساقه من طريق ابن أبي أويس   وقال: " هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أوالد زيد عن أبيهم "   الحديث.

كالمه،    لصحيح األول ". يعني الموقوف وهو في حكم المرفوع كما تقدم فيإال أن ا  ...  المتقدمة، وقال: " أوالد زيد كلهم ضعفاء
 " فالخالف شكلي، وهللا أعلم.
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الهرة"أن الرسول    وعن أبي قتادة.    )صحيح(  -511 إنها ليست بنجس إنما هي من    قال في 
 )1("الطوافين عليكم أو الطوافات

أَنَّ رسول للا  عنها :"رضي للا    عن ميمونة رضي للا عنهما    عن ابن عباس  وفي البخاري -512
 وه  َوك ل وا َسْمنَك مْ  أَْلقُوَها َوَما َحْولََهاس ِئَل عن فَأَْرةٍ َسقََطْت فِي َسْمٍن فَقَاَل  )2(" فَاْطَرح 

سئل    "    أبي هريرة  عنفي لفظ  و     (تقربوه"فال  مائعاً  صحيح دون قوله: "وإن كان  ) -513
إِذَا َكاَن َجاِمًدا فَأَْلق وَها َوَما َحْولََها   ؟ قال :"  تموت في السمنالنبي صلى للا عليه وسلم عن الفأرة  

 )3("َوإِْن َكاَن َماِئعًا فَاَل تَْقَرب وه  
خطب على ناقته وأنا تحت جرانها   أن النبي  عن عمرو بن خارجة.    )صحيح لغيره( -514

 )4("وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي

ْبِن َماِلكٍ   وفيهما -515 فَأََمَره ْم      عن أنس  اْلَمِديَنةَ  فَاْجتََوْوا  أَْو ع َرْيَنةَ  ِمْن ع ْكٍل  أ َناٌس  قَِدَم  قَاَل 
َوأَْلَبانَِها    النبي أَْبَواِلَها  ِمْن  َيْشَرب وا  َوأَْن  أبوالها وألبانها   ولفظ مسلم،  "  ِبِلقَاحٍ  " فشربوا من 

 )5(فصحوا"

 )6(" ي َصل ِي قَْبَل أَْن ي ْبَنى اْلَمْسِجد  فِي َمَراِبِض اْلغََنمِ  قَاَل َكاَن النبي  عن أنس وفيهما -516

اًل قَاَل أ َصل ِي فِي َمَرابِِض اْلغََنِم قَاَل نَعَْم  عن جابر ْبِن سمرة وفي مسلم -517  )7(" أَنَّ َرج 
  

 
( برقم:  30/  1( )بهذا اللفظ( ،وابن الجارود في "المنتقى" )104( برقم: ) 222/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )1(
( برقم: 159/  1والحاكم في "مستدركه" )، ( )بمثله.( 1299( برقم: )114/  4ن حبان في "صحيحه" )واب، ( )بمثله.( 67)
( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" 1/    68( برقم: )38/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(571)
وأحمد في  وقال :"حسن صحيح"،  .(( )بمثله92( برقم: )136/   1والترمذي في "جامعه" )، ( )بمثله.( 75( برقم: )28/  1)

برقم: )5345/    10"مسنده" ) )بمثله مختصرا.(  23077(  الرد على  (  بعد  الملقن  ابن  قال  في.  الحديث  »البدر من ضعف 
" فقد اتضح وجه تصحيح األئمة لهذا الحديث، وخطأ معلله، وباهلل التوفيق، فاستفده فإنه من المهمات. "...(:558/  1المنير« )

" . . قال وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني"...(:192/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« ). وقال ابن حجر في   
ط الرسالة(:»وله    273/  37»مسند أحمد« )"  وقال في  حديث صحيح" ط الرسالة(:  316/  37»مسند أحمد« ) في     األرنؤوط

»صحيح سنن أبي داود ط . وقال في    173برقم    (:191/  1»إرواء الغليل« ). وصححه األلباني فيطرق أخرى يصح بها«
 ... معها مجال للشك في صحة الحديث.« »ثّم إن للحديث طرقًا وشاهًدا من طرق، ال يبقى (:132/ 1غراس« )

( ) كتاب الوضوء ، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (  235( برقم: )56/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(
 )بهذا اللفظ( . 

( برقم:  234/    4( )بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )938( برقم: )326/    1ابن الجارود في "المنتقى" )أخرجه  –  )3(
( 392/   3والترمذي في "جامعه" )،   ( )بمثله.(  3/    4271( برقم: )839/    1( )بمثله.( ، والنسائي في "المجتبى" )1392)

ابن عباس عن وقال :"( )بنحوه.(  1798برقم: )  الزهري عن عبيد هللا عن  قال: والصحيح حديث  فيه معمر  هذا خطأ أخطأ 
وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه "(:344/ 1»فتح الباري البن حجر« )"   . قال ابن حجر في  ميمونة.

الت إنها وهم وأشار  أبيه  أبي حاتم عن  بن  أنها شاذةهي خطأ وقال  إلى  في    رمذي  األرنؤوط  .  وقال  داود ت ."  أبي  »سنن 
تقربوه"، وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن معمراً قد أخطأ فال  مائعاً  حديث صحيح دون قوله: "وإن كان  " (:653/  5األرنؤوط« )

 (:40/  4والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )»سلسلة األحاديث الضعيفة  ". قال األلباني في  في إسناد هذا الحديث ومتنه
 :"شاذ" . 1532برقم 

  7وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ، ( )بهذا اللفظ( .1212( برقم: )621/  3أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )4(
صحيح لغيره، وهذا إسناد  "ط الرسالة(:  215/  29أحمد« )  »مسند. قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(  17941( برقم: )3961  /

 ".  ضعيف لضعف شهر.
( ) كتاب الوضوء ، باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها (  233( برقم: )56/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب حكم 1671( برقم: )101/    5)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 المحاربين والمرتدين ( )بمعناه.(

( ) كتاب الوضوء ، باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها (  234( برقم: )56/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ابتناء مسجد النبي َصلَّى 524( برقم: )65/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ( )بنحوه مطوال.(
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم اإلبل ( )بهذا اللفظ( .360( برقم: ) 189/  1ه مسلم في "صحيحه" )أخرج– )7(
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بن عبد هللا.    )ضعيف( -518 جابر  "  وعن  عنهما  النبي    رضي للا  بما  أن  :أنتوضأ  له  قيل 
 )1("أفضلت الحمر؟ قال. نعم وبما أفضلت السباع 

خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى      أن عمر بن الخطابفي الموطأ  . و   )ضعيف( -519
وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر 

  . )2("يا صاحب الحوض ال تخبره فإنما نرد على السباع وترد علينا   "بن الخطاب 

النبي  رضي للا عنهما  ابن عمر  وعن.    )صحيح( -520 بالفالة وما  أن  يكون  الماء  سئل عن 
 )3("إذا كان الماء قلتين لم ينجس  "ينوبه من السباع والدواب فقال 

ا فَتَحَ   عن أنس  وفيهما -521 ًرا َخاِرًجا ِمْن اْلقَْرَيِة فََطَبْخَنا     رسول للا   قَاَل لَمَّ م  َخْيبََر أََصْبَنا ح 
َناِدي َ َوَرس ولَه  َيْنَهَيانِك ْم عنها فَإِنََّها ِرْجسٌ     رسول للا   ِمْنَها فََناَدى م  فَأ ْكِفئَْت اْلق د ور     أاََل إِنَّ َّللاَّ

 )4("ِمْن َعَمِل الشَّْيَطانِ " في لفظ له وزاد مسلم"  بَِما فِيَها َوإِنََّها لَتَف ور  بَِما فِيَها

 )5(" وهي تفور باللحم" وفي لفظ للبخاري -522

ليغسله ثم  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه    " عن النبي    هريرةعن أبي    وفي مسلم -523
 " )6("سبع مرار

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله   "قال:   أن النبي    وفي لفظ في مسلم عنه  -524
    )7("سبع مرات أوالهن بالتراب

 )8(للترمذي عنه "أخراهن أو أوالهن بالتراب"في لفظ و .   )صحيح( -525

إذا ولغ الكلب في اْلناء فاغسلوه سبع    "عن النبي  عن عبدهللا بن المغفل  وفي مسلم -526
 )9("وعفروه الثامنة في الترابمرات 

 
( برقم:  101/    1( )بهذا اللفظ( ،والدارقطني في "سننه" )1198( برقم: )249/    1بيهقي في "سننه الكبير" )أخرجه ال –  )1(
رواه الشافعي والدارقطني من رواية جابر بإسناد  "(:13/  1»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في  (  )بمثله.(  176)

ل البيهقي في المعرفة: إنه إذا ضم أسانيده بعضها إلى بعض أحدثت قوة. قال: وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده ضعيف. لكن قا
وهذا "(:173/  1»المجموع شرح المهذب« )" . وقال النووي في  صحيح، واالعتماد عليه، يعني حديث أنها من الطوافين عليكم 

 " الحديث ضعيف
(  1201( برقم: )250/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )62( برقم: )31/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(

هذا األثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه "...(:174/  1»المجموع شرح المهذب« ). قال النووي في  )بمثله.(  
إال أن هذا المرسل له شواهد   ...ل منقطع فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر بل ولد في خالفة عثمان هذا هو الصواب  مرس
 ". تقويه

قوله "(: 140/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )قال ابن حجر في       .   64حديث رقم    سبق تخريجه بلفظ " لم يحمل الخبث"  –  )3(
ينجس بوقوع النجاسة فيه كما فسره في الرواية األخرى التي رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما "إذا  لم يحمل الخبث معناه لم  

رواه الشافعي وأحمد واألربعة والدارقطني "(:8/  1»خالصة البدر المنير« ).  وقال ابن الملقن في  ينجس"لم  قلتين  الماء  بلغ  
كابن   األئمة  ابن عمر. وصححه  والحاكموالبيهقي من رواية  والطحاوي  منده  وابن  وابن حبان  أنه على شرط    -خزيمة  وزاد 

ينجس" قال يحيى لم  قلتين  الماء  والبيهقي والخطابي، وفي رواية أبي داود وغيره "إذا بلغ    -الشيخين، يعني البخاري ومسلما
 "  بن معين إسنادها جيد. والحاكم صحيح، والبيهقي موصول

،      (بنحوه ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب التكبير عند الحرب ( )2991( برقم: )56/    4)حه  أخرجه البخاري في صحي  –  )4(
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب تحريم أكل لحم الحمر 1940قم: )( بر65/    6مسلم في "صحيحه" )و

 اإلنسية ( )بهذا اللفظ( .
 ( ) كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر اإلنسية ( )بهذا اللفظ(. 5528( برقم: )95/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ( )بهذا اللفظ( .279( برقم: )161/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ( )بهذا اللفظ( .279( برقم: )162/  1رجه مسلم في "صحيحه" )أخ – )7(
»التلخيص وقال :"حسن صحيح" قال ابن حجر في  ( )بهذا اللفظ( ،91( برقم: )134/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )8(

أو أوالهن  إن حملنا أو هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد ويتعين التراب في  "ف (:31/  1قرطبة« )  الحبير ط
أخراهن ال في ما بين ذلك، وإن حملنا " أو " هنا على الشك امتنع ذلك، لكن األصل عدم الشك، وقد وقع في األم للشافعي وفي  

ف  التعيين  أنها على  اإلناء، غسل سبعا  البويطي ما يعطي  في  الكلب  البويطي: " وإذا ولغ  أخراهن أوالهن  يهما ولفظه في  أو 
»صحيح الجامع الصغير وزيادته« " . صححه األلباني في  بالتراب، ال يطهره غير ذلك " وبهذا جزم المرعشي في ترتيب األقسام.

 8116برقم  (:1349/ 2)
 ( ) كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ( )بهذا اللفظ( .280( برقم: )162/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
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والغسل من الجنابة    كانت الصالة خمسين,"قال:رضي للا عنهما    عن ابن عمر.    )ضعيف( -527
 جعلت الصالة خمسا, يسأل حتى    فلم يزل النبي   والغسل من البول سبع مرات,  سبع مرات,

 )1(" والغسل من الجنابة مرة  والغسل من البول مرة,

  

 
( برقم:  179/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )247( برقم: )102/    1أبو داود في "سننه" )  أخرجه  –  )1(
  (186/  1»إرواء الغليل« ). ضعفه األلباني في    ( )بمثله.(  5990( برقم: )1259/    3( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )863)

 " سناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر "إ ط الرسالة(:  124/ 10»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في 
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 باب الحيض  •
وأنا بنت ست سنين وبنى بي    تزوجني النبي   :"قالتعنها  رضي للا    عن عائشة  فيهما -528

   )1(" وأنا بنت تسع سنين

 )2("إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة  "رضي للا عنها   قالت عائشةو.  )موقوف( -529

 هل تحيض الحامل؟  •
َوَرفَعَه  أَنَّه  قَاَل فِي َسَباَيا أَْوَطاَس اَل ت وَطأ  َحاِمٌل      عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ .    )صحيح لغيره( -530

 )3("َحتَّى تََضَع َواَل َغْير  ذَاِت َحْمٍل َحتَّى تَِحيَض َحْيَضةً 

أَنَّه  َطلََّق اْمَرأَتَه  َوِهَي َحاِئٌض فَذََكَر ذَِلَك ع َمر    رضي للا عنهما  ابن عمرعن    وفي مسلم  -531
 ِ ْره  فَْلي َراِجْعَها ث مَّ ِلي َطل ِْقَها َطاِهًرا أَْو َحاِماًل  ِللنَّبِي     )4("فَقَاَل م 

 لكان ذلك منهيا عنه .   الحيضة  تجتمع مع الحمل فلو كانت  •

 . ومخالطتها  مباشرة الحائض وحكم جماعهاحكم  •

 )5("اصنعوا كل شيء إال النكاح " قال  عن النبي  عن أنس في مسلم -532

َزارِ     رسول للا   َكانَ :  قَالَْت    رضي للا عنها  عن ميمونة  وفي مسلم -533  يُبَاِشُر نَِساَءهُ فَْوَق اإْلِ
يَّضٌ    )6("َوه نَّ ح 

ِمْن ِنَساِئِه أََمَرَها فَاتََّزَرْت     رسول للا   َكانَ "وفي لفظ للبخاري  -534 إِذَا أََراَد أَْن ي َباِشَر اْمَرأَةً 
 )7("َوِهَي َحائٌِض  

  كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول للا    :"قالت  رضي للا عنها  عن عائشة  وفيهما -535
يملك    . قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول للا  فى فور حيضتها ثم يباشرهاأن تأتزر  

 .)8("إربه

  

 
  عائشة ( )بنحوه.(   ()كتاب مناقب األنصار ، باب تزويج النبي  3894قم:)( بر 55/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )1(
 ( ) كتاب النكاح ، باب تزويج اأْلب البكر الصغيرة ( )بهذا اللفظ( .1422( برقم: )141/  4ومسلم في "صحيحه" )،
/  6»إرواء الغليل« )ضعف األلباني رفعه في    ( )بهذا اللفظ( .1109م: ) ( برق 402/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

 "موقوف"  185برقم   (:199 /1»إرواء الغليل« )، وقال في  1829برقم ،  (:229
( برقم: 213/    2وأبو داود في "سننه" )  وصححه ،    ()بهذا اللفظ(.2806(برقم:)195/    2أخرجه الحاكم في"مستدركه")  –  )3(
»فتح الباري البن " ، وقال في  إسناده حسن"(:441/  1ط العلمية« )»التلخيص الحبير  . قال ابن حجر في  (  بمثله( )  2157)

/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )".  وقال األرنؤوط في  أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح"(:424/  4حجر« )
»صحيح سنن في  "صححه األلباني  .-وهو ابن عبد هللا النخعي    -هذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك  "صحيح لغيره و(:486

قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ إال أنه لم ...  )قلت: حديث صحيح(. وقال :"    1873برقم    (:371/  6أبي داود ط غراس« )
وله شاهدان مرسالن عن طاوس   لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده.  إال متابعة.  -وهو ابن عبد هللا القاضي-يخرج لشريك  

 ".   (بإسنادين صحيحين عنهما. 370و  369/ 4(، وابن أبي شيبة )12904و  12903)  والشعبي: رواهما عبد الرزاق
  ()كتاب الطالق ، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها()بهذا اللفظ( 1471(برقم:)181/  4أخرجه مسلم في"صحيحه")  – )4(
( ) كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 302( برقم: ) 169/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 وطهارة سؤرها ( )بهذا اللفظ( .
 ( ) كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض فوق اإلزار ( )بهذا اللفظ(. 294(برقم: )167/  1حه")أخرجه مسلم في "صحي – )6(
 ( ) كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض ( )بهذا اللفظ( . 303( برقم: )68/  1حه" )أخرجه البخاري في "صحي  – )7(
( ) كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  302( برقم: )67/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 ( ) كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض فوق اإلزار ( )بمثله.(293( برقم: )166/  1في "صحيحه" ) 
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هِ و .    )حسن( -536 َما َيِحلُّ ِلي ِمْن اْمَرأَتِي      رسول للا   أَنَّه  َسأَلَ   عن َحَراِم ْبِن حكيم عن َعم ِ
َزارِ لََك  :"َوِهَي َحائٌِض قَالَ    )1("َما فَْوَق اإْلِ

 )2("وأما الحائض فلك ما فوق اْلزار وليس لك ما تحتهمرفوعا"  عن عمر . و  (حسن) -537

ن ٌب    قَالَْت ك ْنت  أَْغتَِسل  أََنا َوالنبي   رضي للا عنها  عن عائشة  وفيهما -538 ِمْن إَِناٍء َواِحٍد ِكاَلَنا ج 
ْعتَِكفٌ  َوه َو م  إِلَيَّ  َرأَْسه   ي ْخِرج   َوَكاَن  َحائٌِض  َوأََنا  نِي  فَي َباِشر  فَأَتَِّزر   ِني  ر  َيأْم  َوأََنا   َوَكاَن  فَأَْغِسل ه  

    )3("َحائِضٌ 

يتكئ في َحجري وأنا حائض فيقرأ  "كان رسول قالت: عنهارضي للا  عن عائشة وفيهما -539
النبي   "  مسلم  ولفظالقرآن" أ َناِول ه   ث مَّ  َحائٌِض  َوأََنا  أَْشَرب   فِيَّ  ك ْنت   َمْوِضعِ  َعلَى  فَاه   فََيَضع  

ق  اْلعَْرَق َوأََنا َحاِئٌض ث مَّ أ َناِول ه  النبي  )4("َيَضع  فَاه  َعلَى َمْوِضعِ فِيَّ ف فََيْشَرب  َوأَتَعَرَّ

ْضَطِجعَةٌ فِي َخِميَصٍة إِذْ َمَع النبي   أََنا  َبْيَنا:"  قَالَْت    رضي للا عنها  سلمة  أمعن َّ  فيهماو  -540  م 
  " فَاْضَطَجْعت  َمعَه  فِي اْلَخِميلَةِ ِحْضت  فَأنسلَْلت  فَأََخْذت  ِثَياَب ِحيَضتِي قَاَل أَن ِفْسِت ق ْلت  نَعَْم فََدَعانِي  

َناءِ    للا   قَالَْت َوَكاَنْت ِهَي َورسول" مسلم وزاد  )5("ِمْن اْلَجَناَبةِ  اْلَواِحدِ  َيْغتَِساَلِن فِي اْْلِ

  

 
»سنن أبي داود وأبو داود في  ( )بهذا اللفظ( ،260( برقم: )374 / 1أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  – )1(

األرنؤوط« ) النووي في     212برقم    (:152/  1ت  أبو داود بإسناد جيد.  "(:228/  1ة األحكام« )»خالصقال  قال رواه   ."
 ": حسناألرنؤوط  إسناد  وهذا  صحيح،  في  حديث  األلباني  وقال   ."( غراس«  ط  داود  أبي  سنن  برقم    (:384/  1»صحيح 

يب" وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي الهيثم بن حميد كالم ال يضر؛ وفي "التقر"  وقال :"...ناده صحيح"إس207
 "صدوق".  أنه:

وقال :"إسناده صحيح" ،   ( )بهذا اللفظ( .126( برقم: )537/    1أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
رواه "و(:228/  1»خالصة األحكام« )  . وقال النووي في( )بمثله.(1523( برقم: )312/    1والبيهقي في "سننه الكبير" ) 

 "  البيهقي أيضا من رواية عمر بإسناد جيد. فهو حسن.
ومسلم في  ( ) كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض ( )بهذا اللفظ( ،299( برقم: )67/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الحيض ، باب القدر المستحب من الماء ِفي غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة ِفي 321( برقم: )176/    1)صحيحه  
 إناء واحد ( )بمعناه مطوال.( 

()كتاب الحيض ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 297( برقم: )67/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ( ) كتاب الحيض ، باب االضطجاع مع الحائض ِفي لحاف واحد ( 296( برقم:)167/  1مسلم في "صحيحه")و ( ،()بهذا اللفظ

( ) كتاب الحيض ، باب االضطجاع مع الحائض ِفي لحاف واحد (  296( برقم: ) 167/    1م في "صحيحه" )أخرجه مسل  –  )5(
 )بهذا اللفظ( . 
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 حكم جماع الحائض •
فِي الَِّذي عن النبي    رضي للا عنهما  عن ابن عباسو.    )صحيح موقوف له حكم الرفع( -541

  )1("َيتََصدَّق  ِبِديَناٍر أَْو ِنْصِف ِديَناٍر  :"َيأْتِي اْمَرأَتَه  َوِهَي َحائٌِض قَالَ 

ذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف  لفظ الترمذي "إفي  و .    )صحيح موقوف( -542
   )2("دينار

في الحائض نصاب دينار فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها   ولفظ أحمد " .   )صحيح موقوف( -543
  ) ")3  النبي ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن

الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثال  )   •
 ( )دينار( فتتصدق بها على الفقراءرياال    40رياال )نصف دينار( ، أو    20رياال فعليك أن تخرج    70

َجْحٍش .  )حسن( -544 بِْنِت  َحْمنَةَ  عنها    عن  للا  َها    رضي  َزْوج  َوَكاَن  ْستََحاَضةً  م  َكاَنْت  أَنََّها 
 )4(" ي َجاِمع َها

 :"   لما حاضت في حجة الوداع قال لها رسول للا    رضي للا عنها  ئشةعن عا  وفيهما -545
 )5(افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري 

 من أحكام المستحاضة  •

 كيف تتطهر؟  •
أن    رضي للا عنها  بنت حبيش   ةفي قصة فاطم  رضي للا عنها  عن عائشة   في البخاري -546

اَلةَ َوإِذَا أَْدبََرْت   "قال لها:  النبي   اَل إِنََّما ذَِلِك ِعْرٌق َولَْيَس ِبَحْيٍض فَإِذَا أَْقَبلَْت َحْيَضت ِك فََدِعي الصَّ
ئِي ِلك ل ِ َصاَلةٍ َحتَّى َيِجيَء ذَِلَك اْلَوْقت    ،  )6(" فَاْغِسِلي عنِك الدََّم ث مَّ َصل ِي قَاَل َوقَاَل أَبِي ث مَّ تََوضَّ

إنما ذلك عرق ، فاغتسلي ثم صلي ، فكانت تغتسل عند كل صالة . قال  :"  مسلم ل لفظ  في  و -547
الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب : أن رسول للا صلى للا عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش  

 )7(" أن تغتسل عند كل صالة ، ولكنه شيء فعلته هي .

ئِي ِلك ل ِ َصاَلةٍ َحتَّى َيِجيَء ذَِلَك اْلَوْقت  :" وقال ت   وقد جاء في الترمذي بلفظَ .    )صحيح(  -548    )8("َوضَّ

،    أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي    رضي للا عنها  عن عائشةوفي لفظ  .    )صحيح( -549
  ،  ولكنه عرق ، يا رسول للا، إني أستحاض الشهر والشهرين ؟ قال: ليس ذاك بحيض فقالت :

 
وصححه ووافقه الذهبي ، وأحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ( .616( برقم: )171/    1خرجه الحاكم في "مستدركه" )أ  –  )1(

، وابن ماجة في   1146برقم    (:720/  1سنن الدارمي« )»، والدارمي في    2843برقم    ط الرسالة(:  42/  5»مسند أحمد« )
األرنؤوط« ) ابن ماجه ت  األرنؤوط« )، وأبوداود  640برقم    (:405/  1»سنن  أبي داود ت  ، 264برقم    (:189/  1»سنن 

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« ،  قال بن حجر في289برقم    (:153/  1»سنن النسائي« )والنسائي في المجتبى  
ط   42/  5»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه"(: 96ص)

البخاري."الرسالة(:  فمن رجال  مقسم،  الشيخين غير  ثقات رجال  إسناد رجاله  موقوفاً، وهذا  في صحيح  األلباني  . صححه   "
 .   197برقم  (:217/ 1»إرواء الغليل« )

( ) أبواب الطهارة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب ما  137( برقم: )179/    1رجه الترمذي في "جامعه" )أخ  –  )2(
ضعيف، والصحيح عنه :"  20برقم    (:14»ضعيف سنن الترمذي« )صقال األلباني فيالكفارة في ذلك ( )بهذا اللفظ( ،جاء في  

 . " بهذا التفصيل موقوف
ط    429/  5»مسند أحمد« )وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ( .3542( برقم: )810/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

 . " صحيح موقوفا"الرسالة(: 
( برقم:  329/    1والبيهقي في "سننه الكبير"  )   ( )بهذا اللفظ( ،310( برقم: )122/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(
)بلفظه.(1590) في  (   النووي  قال   .( األحكام«  بإسناد حسن." (:239/  1»خالصة  داود  أبو  في  رواه  األلباني  .  وحسنه   "

 .  329برقم  (:116/ 2سنن أبي داود ط غراس« )»صحيح 
( ) كتاب الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف 305( برقم: )68/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )5(

وز ( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يج1211( برقم: )30/    4مسلم في "صحيحه" )، و  بالبيت ( )بهذا اللفظ(
 .  (بمثلهإفراد الحج والتمتع والقران ( )

 باب غسل الدم ( )بهذا اللفظ( .( ) كتاب الوضوء ، 228( برقم: )55/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 سلها وصالتها ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغ334( برقم: ) 180/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 . 331حديث رقم  سبق تخريحه – )8(
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  فاغتسلي،   ،  أدبرت  فإذا  ،  فيه  عدد أيامك التي كنت تحيضين  الصالة  فدعي،    فإذا أقبل الحيض
 )1("  صالة.  لكل وتوضئي

اَلةَ أَيَّاَم َحْيِضِك ث مَّ اْغتَِسِلي    وفي لفظ "  )صحيح دون قوله وإن قطر على الحصير( -550 َدِعي الصَّ
ِئي عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ َوإِْن قََطَر َعلَى اْلَحِصيرِ   )2(" َوتََوضَّ

    )3("  ثم توضئي لكل صالة وصليثم اغتسلي وفي لفظ ْلبي داود" .   )صحيح( -551

للنسائي".    )صحيح( -552 فَْلتَْنظ ْر    وفي لفظ  ِحِم  الرَّ ِمْن  َولَِكنََّها َرْكَضةٌ  ِباْلَحْيَضِة  لَْيَسْت  قَْدَر إِنََّها 
اَلةَ ث مَّ تَْنظ ْر َما بَْعَد ذَِلَك فَْلتَْغتَِسْل عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ  الَّتِي َكانَْت تَِحيُض لََها قَْرئَِها ْك الصَّ  )4("فَْلتَتْر 

  

 
( ) كتاب الطهارة ، ذكر األمر للمستحاضة بتجديد الوضوء 1354( برقم: )188/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خال "(:188/  4»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في    عند كل صالة ( )بهذا اللفظ( .
 "محمد بن علي بن الحسن، وهو ثقة.

 543رقم   حديث  سبق تخريجه  – )2(
( ) كتاب الطهارة ، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر ( )بهذا 298( برقم: )120/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

»حديث صحيح، وال ينكر سماع حبيب بن أبي ثابت من    (:219/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  ظ( .اللف
بير كما قال ابن عبد البر. »صحيح  "   . وقال األلباني في  وقد توبع حبيب على ذكر األمر لها بالوضوء لكل صالة،«..عروة بن الز 

(، وقد تكلمنا عليه هناك 172قلت: قد سبق هذا اإلسناد بحديث آخر )رقم    ...صحيححديث  " (:95/  2سنن أبي داود ط غراس« )
وخالصة ذلك: أن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أن حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعنه؛ وقد اتفق   بما فيه كفاية.

»إرواء " . وصححه في    االنقطاع ليس إال.  شيئًا؛ فعلة الحديث  -وهو ابن الزبير-علماء الحديث على أنه لم يسمع من عروة  
ورجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن ماجه والدارقطنى   وقال :"    («109»  (:146/  1الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

(  1/264فى روايتهما أن عروة هو ابن الزبير , ولكن حبيبا لم يسمع منه فهو منقطع , لكن تابعه هشام بن عروة عند البخارى )
 " وغيره فالحديث صحيح 

وأحمد في األقراء ( )بهذا اللفظ( ،( ) كتاب الطهارة ، باب ذكر  1/    209( برقم: )65/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(
وهو "(:166/  2»فتح الباري البن رجب« )، قال ابن رجب في  24972برقم    ط الرسالة(:  439/  41»مسند أحمد« )مسنده  

واه "ر (:125/  3»البدر المنير )   ". قال ابن الملقن فيمخالف لرواية الزهري، عن عمرة، كما سبق، ورواية الزهري أصح.
حديث صحيح، دون قوله: "فلتغتسل " ط الرسالة(:  440/  41»مسند أحمد« )".  وقال األرنؤوط في  كل رجاله ثقاتالنسائي بسند  

فمن   -وهو المروزي    -وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن الحجاج    عند كل صالة ولتصل" فهو غير محفوظ 
قرئها التي كانت تحيض قدر . وفي رواية للنسائي: " لتنظر   "(:214 /1»إرواء الغليل« )" . وقال األلباني في   رجال البخاري

 " .  لها، فلتترك للصالة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صالة". وإسناده صحيح.
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ِ إِنَّ فاطمة ِبْنَت    رضي للا عنها  بِْنِت ُعَمْيٍس عن أسماء  .    )صحيح(  -553 قَالَْت ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ت َصل ِ  فَلَْم  َوَكذَا  َكذَا  ْنذ   م  اْست ِحيَضْت  َبْيٍش  ح  ِمْن  :"  فَقَاَل رسول للا    أَبِي  َهذَا  إِنَّ   ِ َّللاَّ س ْبَحاَن 

فَإِذَا   ِلتَْجِلْس فِي ِمْرَكٍن  َواِحًدا  الشَّْيَطاِن  ِللظُّْهِر َواْلعَْصِر غ ْساًل  فَْلتَْغتَِسْل  اْلَماِء  فَْوَق  ْفَرةً  َرأَْت ص 
أْ فِيَما َبْيَن   )1("ذَِلكَ َوتَْغتَِسْل ِلْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء غ ْساًل َواِحًدا َوتَْغتَِسْل ِلْلفَْجِر غ ْساًل َواِحًدا َوتَتََوضَّ

تستطيع    فهذه إن كانت ال  ،  ثم استحيضت  ،  كانت تأتيها عادة سليمةهي التي  المعتادة:  المستحاضة •
التمييز بين دم العادة ودم االستحاضة فإنها تجلس عادتها التي قد اعتادت عليها هذا باالتفاق، فإن  

وهو   ، إلى عادتها حتى ولو كانت مميزة األول منهما أنها ترد-1كانت تستطيع التمييز فعلى قولين:
دعي الصالة قدراأليام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق  "    ة لقولهقول أبي حنيف

وهو اختيار شيخ اإلسالم حيث قال بأن المستحاضة ترد إلى عادتها    فلم يردها إلى التمييز،  ،"عليه
تمييزها إلى  نسيتثم  إذا  النساء-_  عادات  غالب  إلى  اختيار   ،  ثم  ونص   وهو  باز  ابن 

وما زاد فهو دم استحاضة... لحديث    ،   لمعتادة تجلس عادتها ولو كان متميزا قوله:"المستحاضة ا
 "أم حبيبة

قال ابن باز "إذا نسيت عادتها تعمل بالتمييز إذا كانت مميزة ... أما إن كان ماعندها تمييز فإنها  •
تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، هذا هو الصواب  ... وتتنقل معه ، سواء في أول الشهر أو 

 ". وسطه أو آخره

  

 
وأبو داود في "سننه"   وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بهذا اللفظ( .623( برقم: )174/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
. قال ابن دقيق العيد ( )بمثله.(  1687( برقم: )353/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بمثله.(  296( برقم: ) 119/    1)

الهادي« )في   ابن عبد  بأحاديث األحكام ومعه حاشية  احتج به مسلم كثيرا"(:67/  1»اإللمام  ، وقد أعل بعضهم هذا  وسهيل 
رجاله ثقات، إال أنه قد اختلف فيه على سهيل بن أبي " (:218/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في  الحديث.
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وكذلك :"   308برقم    (:89/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"قال األلباني في  صالح

والحديث رواه جرير أيًضا   ..الذهبي، وقال ابن حزم: "إنه في غاية الصحة". وقال المنذري: "حديث حسن".  قال الحاكم، ووافقه
هذا هو   أما المتن؛ فإنه قال: فأمرها أن تقعد األيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل.  عن ُسَهيل؛ لكنه خالفه في المتن وشك في إسناده:

خالد بن عبد هللا وعلي بن عاصم، كما أنه ليس عندهما ما عنده. فإذا ضمت الروايتان الحديث عنده ال غير؛ فليس عنده ما رواه  
وفيما سبق من الكالم على أسانيد أحاديث الباب وبعض أحاديث الباب السابق؛ يتبين لك خظأ   ..إلى بعضهما؛ تَمَّ الحديث وَكَمَل.

ُ َعلَيِه َوَسلََّم أنه أمرها ]يعني: الستحاضة[ ولم يصح عن    (:536/  2قول النووي رحمه هللا في "المجموع" ) النبي َصلَّى َّللاَّ
ُ َعلَيِه َوَسلََّم: "إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصالة، وإذا أدبرت  بالغسل إال مرة واحدة عند انقطاع الحيض، وهو قوله َصلَّى َّللاَّ

في "سنن أبي داود" و"البيهقي" وغيرهما: أن النبي  فاغتسلي"؛ وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما األحاديث الواردة
ُ َعلَيِه َوَسلََّم أمرها بالغسل لكل صالة؛ فليس فيها شيء ثابت"! ! ومن الغريب: أنه غفل عن حديث ابن عقيل الذي     َصلَّى َّللاَّ

عند الحديث المشار إليه   ؛ وفيه الغسل أكثر من مرة واحدة، وقد سبق أن نبهنا على هذا-ومنهم النووي نفسه-صححه جماعة  
 واألمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بل لالستحباب.  (.293فراجعه )رقم 
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 المعتادة ترد إلى عادتها ") حديث أم حبيبة(  القول األول : بأن المستحاضة  •
  تَعني أَنَّ اْمَرأَةً َكاَنْت ت َهَراق  الدََّم َعلَى َعْهِد  للا عنها    رضيعن أم سلمة  و.    )صحيح( -554

سلمة أم  لََها  ِلتَْنظ ْر  فَاْستَْفتَْت  تَِحيضُ َعَدَد  فَقَاَل  َكانَْت  الَّتِي  َواأْلَيَّاِم  أَْن   اللَّيَاِلي  الشَّْهِرقَْبَل  ِمْن 
اَلةَ قَْدَر ذَِلَك ِمْن الشَّْهِر فَإِذَا َخلَّفَْت ذَِلَك فَْلتَْغتَِسْل ث   ْك الصَّ مَّ ِلتَْستَْثِفْر ث مَّ  ي ِصيَبَها الَِّذي أََصابََها فَْلتَتْر 

 )1("ِلت َصل ِي

عن الدَِّم أَنََّها قَالَْت إِنَّ أَمَّ حبيبة َسأَلَْت رسول للا    رضي للا عنها  عائشةعن      في مسلمو -555
  اْمُكثِي قَْدَر َما َكانَْت تَْحبُِسِك َحْيَضتُكِ فَقَالَْت عائشة َرأَْيت  ِمْرَكَنَها َمْْلَن َدًما فَقَاَل لََها رسول للا  

 )2("  ث مَّ اْغتَِسِلي َوَصل ِي

َبْيٍش َسأَلَْت النبي  رضي للا عنها   عن عائشة  خاريوفي لفظ  الب -556   أَنَّ فاطمة ِبْنَت أَِبي ح 
اَلةَ   اَلةَ فَقَاَل اَل إِنَّ ذَِلِك ِعْرٌق َولَِكْن َدِعي الصَّ اأْلَيَّاِم   َقَْدر  قَالَْت إِن ِي أ ْستََحاض  فَاَل أَْطه ر  أَفَأََدع  الصَّ

   )3("  ث مَّ اْغتَِسِلي َوَصل ِي  الَّتِي ُكْنِت تَِحيِضيَن فِيَها

إِنََّها لَْيَسْت ِباْلَحْيَضِة َولَِكنََّها َرْكَضةٌ  "  رضي للا عنها  عن عائشةوفي لفظ للنسائي  .    )صحيح( -557
ِحِم  اَلةَ  الَّتِي َكانَْت تَِحيُض لََها فَْلتَْنُظْر قَْدَر قَْرئَِهاِمْن الرَّ ْك الصَّ  )4("فَْلتَتْر 

ِه عن النبي  وفي لفظ للترمذي".    )صحيح لغيره( -558 أَنَّه     عن عدي بن ثابت عن أَِبيِه عن َجد ِ
اَلةَ أَيَّاَم أَْقَرائَِها الَّتِي َكاَنْت تَِحيض  فِيَها ث مَّ تَْغتَِسل  َوتَتََوضَّ  ْستََحاَضِة تََدع  الصَّ أ  عنَد ك ل ِ  قَاَل فِي اْلم 

 )5(" َصاَلةٍ َوتَص وم  َوت َصل ِي 
ل ردها إلى عادتها وهو اختيار شيخ اإلسالم، والقول اآلخر قال بأن هذا  فلم يردها إلى التمييز ، ب  •

 الحديث محمول على من ليس له تمييز بدليل  ألفاظ األحاديث اآلتية في حديث فاطمة بنت حبيش" 

المستحاضة المعتادة التي نسيت عادتها  ترد إلى التمييز) حديث فاطمة  ول الثاني : بأن  قال •
 بنت حبيش( 

 
  208( برقم: )65/    1والنسائي في "المجتبى" )  ( )بهذا اللفظ( ،51/    199( برقم: )84/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )1(
(  274( برقم: )111/    1وأبو داود في "سننه" )  ،    26716برقم    ط الرسالة(:  307/  44وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  8  /

هذا الحديث  " (:121/ 3»البدر المنير « ). وقال ابن الملقن في  (238/ 1»خالصة األحكام« )،. صححه النووي في  له.( )بمث
»سنن أبي داود " ، وقال في حديث صحيح" ط الرسالة(: 307/ 44»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  على شرط الصحيح

»صحيح "  . وصححه األلباني في   رجاله ثقات إال أنه اختلف فيه على نافعصحيح لغيره، وهذا إسناد  "(:196/  1ت األرنؤوط« )
  :"  265برقم    (:30/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال في     5076برقم    (:905/  2الجامع الصغير وزيادته« )

..   اع! ويأتي الجواب عنه.وقد أعل باالنقط  (.415/  2وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وكذا قال النووي في "المجموع" )
غير قوي؛ وإن كان احتج على ذلك برواية الليث وغيره عن نافع   "إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة"!  فقول البيهقي: 

وقد اختلف فيه على الليث أيًضا، كما سنبينه    -فيما بعد - وقد ذكر المؤلف رواياتهم    ... مثل رواية أنس بن عياض عن عبيد هللا.
فترجيح ما اختُِلَف فيه على ما لم يُْختَلَْف فيه؛ مما ال يخفى ضعفه؛ ال سيما وأن سليمان بن يسار ثقة جليل،   ي الرواية اآلتية.ف 

فإن كان ال بد من الترجيح؛   أحد الفقهاء السبعة، ولم يعرف بتدليس، وقد أدرك أم سلمة حتًما؛ فحديثه عنها محمول على االتصال.
وقد روى    -رضي هللا عنهما   -  من رواية نافع؛ وإال فالروايتان ثابتتان، ويكون ابن يسار سمعه منها مباشرة  فرواية أيوب أصح  

"وذكر صاحب "الكمال"    ومرة بالواسطة. وقد قال ابن التركماني:    -  ( حديثًا آخر، صرح فيه بسماعه منها.306/  6له أحمد )
قلت: وقد ذكر الحافظ )أم سلمة( في جملة  الحديث منها، ومن رجل عنها".أن سليمان سمع من أم سلمة؛ فيحتمل أنه سمع هذا  

ج على إعالل البيهقي له باالنقطاع أو    من سمع منهم سليمان بن يسار. ولذلك صحح النووي إسناد الحديث كما سبق؛ ولم يعّرِ
 (. 269الكالم على الرواية األخيرة للحديث )رقم  ويقّوِي الحديث: أن له طريقًا أخرى عن أم سلمة؛ سنورده عند    جهالة الواسطة.

 المستحاضة وغسلها وصالتها ()بهذا اللفظ(. ( ) كتاب الحيض ، باب 334( برقم:)181/  1أخرجه مسلم في "صحيحه")– )2(
ا حاضت في شهر ثالث حيض وما يصدق  ( ) كتاب الحيض ، باب إذ325( برقم: )72/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 النساء في الحيض ( )بهذا اللفظ( .
 525حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
(  281( برقم: )113/    1أبو داود في "سننه" )، و( )بهذا اللفظ(  126( برقم: )168/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(
»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« قال األرنؤوط في    .بمثله مختصرا(  ( )625( برقم: )394/    1ابن ماجه في "سننه" )، و   (بمثله)
، وجهالة والد عدي بن ثابت، فلم يرو  -وهو ابن عبد هللا النخعي- صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك  "(:395/ 1)

/ 1ي تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل ف ".  قال األلباني في  عنه غير ابنه. أبو اليقظان: هو عثمان بن عمير البجلي.
وقال الترمذى: " هذا حديث تفرد به شريك عن أبى اليقظان ".قلت: وهما ضعيفان , ولكن الحديث صحيح ألن له "..(:225

 .  ..."شواهد.

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(20772)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(20772)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64079)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64079)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64079)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64079)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64079)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64079)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(89433)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12453)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(568)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(96442)


153    | 

 153  الصفحة
 

  أَنََّها َكاَنْت ت ْستََحاض  فَقَاَل لََها النبي   رضي للا عنها  عن فاطمة بِْنِت أَبِي ُحبَْيٍش .    )صحيح(  -559
اَلةِ فَإِذَا َكاَن اْْل :" َخر  إِذَا َكاَن َدم  اْلَحْيِض فَإِنَّه  َدٌم أَْسَود  ي ْعَرف  فَإِذَا َكاَن ذَِلَك فَأَْمِسِكي عن الصَّ

ِئي َوَصل ِ   )1(فإنما هو عرق" يفَتََوضَّ

إِنََّما ذَِلِك ِعْرٌق َولَْيَس ِباْلَحْيَضِة فَإِذَا أَْقَبلَْت   بلفظ"   رضي للا عنها  عن  عائشة  وهو فيهما  -560
اَلةَ َوإِذَا أَْدبََرْت فَاْغِسِلي عنِك الدََّم َوَصل ِي    )2(" اْلَحْيَضة  فََدِعي الصَّ

اَلةَ فَإِذَا  إِنََّما ذَِلِك ِعْرٌق َولَْيَس ِباْلَحْيَضِة فَإِذَا أَْقَبلَْت اْلَحْيَضة  فَاتْر    "وفي لفظ للبخاري -561 ِكي الصَّ
َها فَاْغِسِلي عنِك الدََّم َوَصل ِي  )3("ذََهَب قَْدر 

 المستحاضة  التي العادة لها  وال تميز، أو أنه في المستحاضة المبتدأة) المتحيرة( مسألة   •
 فترد إلى عادة أقاربها من النساء 

 . القدر دون الوقت، أو بالعكسهي التي نسيت عادتها قدراً ووقتاً، أو نسيت المتحيرة :و  •

ك ْنت  أ ْستََحاض  َحْيَضةً َكِثيَرةً َشِديَدةً    :"قَالَتْ رضي للا عنها    َحْمنَةَ بِْنِت َجْحٍش عن  .  )حسن( -562
فَقَاَل إِنََّما ِهَي َرْكَضةٌ ِمْن الشَّْيَطاِن فَتََحيَِّضي ِستَّةَ أَيَّاٍم أَْو َسْبعَةَ أَيَّاٍم   ...  أَْستَْفِتيِه  فَأَتَْيت  النبي  

ِ ث مَّ اْغتَِسِلي فَإِذَا َرأَْيِت أَنَِّك قَْد َطه ْرِت َواْستَْنقَأِْت فََصل ِي أَْربَعًا َوِعْشِريَن لَيْ  لَةً أَْو ثاََلثًا فِي ِعْلِم َّللاَّ
  يَن لَْيلَةً َوأَيَّاَمَها َوص وِمي َوَصل ِي فَإِنَّ ذَِلِك ي ْجِزئ ِك َوَكذَِلِك فَاْفعَِلي َكَما تَِحيض  الن َِساء  َوَكَما َوِعْشرِ 

ِلي اْلعَْصَر ث مَّ تَ  ِري الظُّْهَر َوت عَج ِ ْرَن ِلِميقَاِت َحْيِضِهنَّ َوط ْهِرِهنَّ فَإِْن قَِويِت َعلَى أَْن ت َؤخ ِ ِسِليَن  ْغتَ يَْطه 
ِليَن اْلِعَشاَء ث مَّ   ِريَن اْلَمْغِرَب َوت عَج ِ ِريَن َوت َصل ِيَن الظُّْهَر َواْلعَْصَر َجِميعًا ث مَّ ت َؤخ ِ تَْغتَِسِليَن  ِحيَن تَْطه 

ْبحِ َوت َصل ِيَن َوَكذَِلِك فَاْفعَ  اَلتَْيِن فَاْفعَِلي َوتَْغتَِسِليَن َمَع الصُّ ِلي َوص وِمي إِْن قَِويِت  َوتَْجَمِعيَن َبْيَن الصَّ
 )4("َوه َو أَْعَجب  اْْلَْمَرْيِن إِلَيَّ    النبي َعلَى ذَِلَك فَقَالَ 

  

 
والنسائي في "المجتبى"   وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ( .622( برقم: )174/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
( )بمثله.( ، والبيهقي في "سننه الكبير" 304( برقم: ) 121/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" ) 1/    215( برقم: )66/    1)
»خالصة  صححه النووي في    ( )بمثله.( ،792( برقم: )384/    1(  )بمثله.( والدارقطني في "سننه" ) 1580( برقم: )325/    1)

أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة.  وقال :"   (:232/  1األحكام« ) األرنؤوط في  صحيح رواه  . وقال  أبي داود ت  "  »سنن 
»صحيح الجامع الصغير ني في  ". وصححه األلباصحيح من حديث عائشة، وهذا إسناد رجاله ثقات"(:207/  1األرنؤوط« )
 .  765برقم  (:193/ 1وزيادته« )

مسلم في واب الوضوء ، باب غسل الدم ( )بهذا اللفظ( ،( ) كت228( برقم: )55/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 )مثله(( ) كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصالتها ( 333( برقم: ) 180/  1"صحيحه" ) 

 الحيض ، باب االستحاضة ( )بهذا اللفظ( . ( ) كتاب306( برقم: )68/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
وسألت محمدا عن ل:"حسن صحيح" وقال :"  وقا  ( )بهذا اللفظ( .128( برقم: )169/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(

»خالصة األحكام«  " . قال النووي في  وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.  هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن.
وقال: " حسن صحيح ". قال: " وقال أحمد بن حنبل: هو حديث    -  633  رواه أبو داود، والترمذي، واللفظ له،"(: 238/  1)

صحيح ".  حسن  حسن  حديث  هو   " البخاري:  وقال  في    "،  حجر  ابن  الفحل« قال  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  »بلوغ 
إسناده ضعيف   "(: 210/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". وقال األرنؤوط في  صححه الترمذي، وحسنه البخاري"(: 94)ص

د بن عقيل.  "  هذا إسناد حسن رجاله ثقات": وقال  (203/ 1الغليل « )»إرواء " . وحسنه األلباني في لضعف عبد هللا بن محمَّ
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 الطهر  اتعالم •
ْفَرةَ َشْيئًا :"قَالَتْ رضي للا عنها  عن أُّمِ َعِطيَّةَ  في البخاري -563   )1("ك نَّا اَل َنع دُّ اْلك ْدَرةَ َوالصُّ

 )2(شيئا " نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل " كنا ال  . وفي لفظ )صحيح( -564

 )3("كنا النعد الصفرة والكدرة بعد  الطهر شيئا". وفي لفظ   )صحيح( -565

اْلَمِحيِض  وفي البخاري تعليقا".    )صحيح( -566 إِْقَباِل  إِلَى عائشة  باب  َيْبعَْثَن  ِنَساٌء  َوإِْدَباِرِه َوك نَّ 
ةَ اْلَبْيَضاَء ت ِريد  ِب  ْفَرة  فَتَق ول  اَل تَْعَجْلَن َحتَّى تََرْيَن اْلقَصَّ ذَِلَك الطُّْهَر  ِبالدَُّرَجِة فِيَها اْلك ْرس ف  فِيِه الصُّ

 )4("ِمْن اْلَحْيَضةِ 

 مدة النفاس   •

َكاَنْت النُّفََساء    :"قَالَتْ   رضي للا عنها    عن أم سلمة.  ( والعمل عليه  . صحيح لغيره())حسن -567
 )5("تَْقع د  بَْعَد ِنفَاِسَها أَْربَِعيَن َيْوًما أَْو أَْرَبِعيَن لَْيلَةً   َعلَى َعْهِد رسول للا  

ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصالة أربعين    أجمع أهل العلم من أصحاب النبي:"قال الترمذي   •
 ". يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي

  

 
يض ، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ( ( ) كتاب الح326( برقم: )72/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 )بهذا اللفظ( . 
"   (:232/  1»خالصة األحكام« )قال النووي في   ( )بهذا اللفظ( ، 900( برقم: )637/   1أخرجه الدارمي في "مسنده" )  –  )2(

 رواه الدارمي بإسناد صحيح" . 
»سنن ، وصححه ووافقه الذهبي ، وأبوداود في  621برقم    (:282/  1»المستدرك على الصحيحين « )أخرجه  الحاكم في    –  )3(

"رواه أبو داود بإسناد صحيح". (:233/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    307برقم    (:226/  1أبي داود ت األرنؤوط«)
وفي رواية ألبي داود والحاكم والبيهقي بإسناد على شرط الصحيح »كنا ال  "...(:134/  3»البدر المنير « )قال ابن الملقن في  

وهو موافق لما ترجم به  "  (:426/  1حجر« )»فتح الباري البن  .". وقال ابن حجر في  نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا«
أعلم في  البخاري وهللا  األرنؤوط  قال   ."( األرنؤوط«  داود ت  أبي  في إسناده صحيح."(:226/  1»سنن  األلباني  ". وصححه 
 .  199برقم  (:219/ 1»إرواء الغليل « )

وأخرجه مالك في  دباره ( )بهذا اللفظ( ،( ) كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإ71/    1البخاري في "صحيحه"  )  ذكره  –  )4(
  وقال في   (233/ 1»خالصة األحكام« ). وصححه النووي في   97برقم  (:59/ 1»موطأ مالك ت عبد الباقي« )الموطأ مسندا 

ذا لفظه في الموطأ وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم فصح هذا اللفظ "...ه(:389/ 2»المجموع شرح المهذب« )
 . 198برقم  (:218/ 1»إرواء الغليل « )." وصححه األلباني في  ئشة رضي هللا عنهاعن عا

  1وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله.(627( برقم: )175/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )    –  )5(
أجمع أهل العلم من وقال :"  ( )بنحوه.(139( برقم: )182/  1في "جامعه" )والترمذي  ( )بهذا اللفظ( ،311( برقم: )123 /

"  . قال ابن ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصالة أربعين يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي  أصحاب النبي
أحدهما: بالطعن في أبي سهل )راويه( عن مسة، واسمه   وأعل هذا الحديث بوجهين:"...(:139/  3»البدر المنير ) الملقن في  
والجواب عن العلة األولى: أن أبا سهل قد وثقه أئمة هذا الفن: البخاري ويحيى ...  ثانيها: أن مسة هذه مجهولة  ...  كثير بن زياد

وأما الجواب عن العلة الثانية فال نسلم البن حزم وابن   ..على تضعيف ابن حبان )له( .بن معين وأبو حاتم الرازي، وقولهم مقدم  
جماعات عنها  روى  قد  فإنه  مسة،  عين  جهالة  دعوى  في  القطان  األرنؤوط  قال    ."...( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 1»سنن 

ُمسَّة  "ح(:229 لجهالة حال  اسناد ضعيف  لغيره، وهذا  األزدية-سن  بُسَّة  أم  في    -وهي  ابن حبان  اثنان، وذكرها  روى عنها 
"   . قال األلباني في "الثقات"، وقال الدارقطني: ال يحتج بها يعني وحدها، فأما عند المتابعة أو الشاهد، فيكون حديثها حسناً.

قّواه قلت: إسناده حسن صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، و:" 330برقم    (:117/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
وهذا إسناد حسن إن شاء هللا تعالى، رجاله كلهم ثقات؛ غير  " ...   البيهقي. وقال النووي: "حديث حسن جيد"، وأقره الحافظ

"وقد روى عنها أبو سهل كثير بن زياد والحكم بن ُعتَيبة ومحمد بن  ؛ قال ابن القيم في "التهذيب":-بضم أولها والتشديد-ُمسَّةَ 
وهو يشير بذلك إلى ارتفاع جهالة عينها برواية هؤالء عنها؛ وكأنه يرد بذلك على   وزيد بن علي بن الحسين".العرزمي    عبيد هللا

:"ال يعرف حالها وال عينها، وال تعرف في غير هذا الحديث"! قال - (  205/  1كما في "نصب الراية" )-ابن القطان؛ حيث قال  
وقال الخطابي في    ...، فقال: وال نسلِّم جهالة عينها، وجهالة حالها مرتفعة"وأجاب عنه في "البدر المنير" في "عون المعبود":

 "وحديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل، وقال: مسة هذه أزدية )*(.  "المعالم":
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ْوَم   :فَق ْلت    رضي للا عنها  عن معاذةَ قَالَْت َسأَْلُت عائشة  وفيهما  -568 َما َبال  اْلَحائِِض تَْقِضي الصَّ
وِريٍَّة َولَِكن ِي أَْسأَل  قَالَْت َكاَن ي ِصي  وِريَّةٌ أَْنِت ق ْلت  لَْست  ِبَحر  اَلةَ فَقَالَْت أََحر  ب َنا ذَِلَك َواَل تَْقِضي الصَّ

اَلةِ   ْوِم َواَل ن ْؤَمر  ِبقََضاِء الصَّ فَاَل    ك نَّا َنِحيض  َمَع النبي   " بخاريولفظ ال" ،  فَن ْؤَمر  ِبقََضاِء الصَّ
َنا ِبِه أَْو قَالَْت فَاَل َنْفعَل ه   ر   )1("َيأْم 

  أذهب للب عقٍل وديٍن    رأيت من ناقصات  ما قال :"  عن النبي  "  عن أبي سعيد  وفيهما -569
شهادة  قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول للا ؟ قال : أليس     الرجل الحازم من إحداكن

المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى .قال) فذلك من نقصان عقلها قال : أليس إذا حاضت  
 .  )2("لم تصل ولم تصم ؟  قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها

وما رأيت من ناقصات :" ،ولفظ مسلم عن ابن عمر وعن أبي هريرةبنحوه   وأخرجه مسلم -570
أما   ودين أغلب لذىعقل   قال »  والدين  العقل  نقصان  يا رسول للا وما  قالت  لب منكن «. 

، نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالى ما تصلى  
 )3(فهذا نقصان الدين «، وتفطر فى رمضان 

  

 
()كتاب الحيض ، باب ال تقضي الحائض الصالة()بمعناه.(ومسلم في 321(برقم:)71/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 ( ) كتاب الحيض ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصالة ( )بهذا اللفظ( .335( برقم: ) 182/  1"صحيحه" ) 
 () كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ( )بهذا اللفظ(. 304( برقم:)68/  1أخرجه البخاري في "صحيحه") – )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات وبيان  80( برقم: )61/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 إطالق لفظ الكفر على غير الكفر باهلل ( )بهذا اللفظ( .
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 فهرس موضوعات كتاب الصالة 
 571ابتداء من الحديث رقم  باب حكم الصالة 

 589ابتداء من الحديث رقم  باب فضل الصالة 

  شروط الصالة قبلها: 

  أوال شروط الوجوب 

 600 ابتداء من الحديث رقم شرط اإلسالم

 601ابتداء من الحديث رقم  شرط التكليف 

 613ابتداء من الحديث رقم  عدم الحيض والنفاس 

  ثانيا : شروط الصحة 

 614ابتداء من الحديث رقم  شرط الوقت

أوقات الصلوات )الظهر  
والعصر والمغرب والعشاء  

 والفجر(

 623ابتداء من الحديث رقم 

 647 ابتداء من الحديث رقم أدلة عامة األوقات 

 652ابتداء من الحديث رقم  أوقات النهي 

 662ابتداء من الحديث رقم  ذوات األسباب 

هل يوم الجمعة مستثنى من  
 الزوال ؟ وقت النهي في وقت 

 697ابتداء من الحديث رقم 

 706ابتداء من الحديث رقم  باب اآلذان/فضل اآلذان

حكم اآلذان في الحضر  
 والسفر

 710ابتداء من الحديث رقم 

اآلذان في السفر وبعد خروج 
 الوقت 

 715ابتداء من الحديث رقم 

في حالة الجمع آذان واحد 
 وإقامة لكل صالة 

 721ابتداء من الحديث رقم 

 729ابتداء من الحديث رقم  اآلذان في حالة المطر

 734ابتداء من الحديث رقم  صفة المؤذن 

 727ابتداء من الحديث رقم  صفة اآلذان

قول المؤذن "الصالة خير 
من النوم" تقال في آذان 
 الفجر األول فقط .  ؟! 

 740 ابتداء من الحديث رقم

 743 الحديث رقمابتداء من  الترجيع في اآلذان

 751ابتداء من الحديث رقم  من الذي يقيم؟ 

الفجر الكاذب والصادق ، وكم  
مقدار مابين األذان األول 

 والثاني  ؟ 

 758ابتداء من الحديث رقم 

 770ابتداء من الحديث رقم  أذكار اآلذان 

  شرط ستر العورة 

 782ابتداء من الحديث رقم  عورة الرجل خارج الصالة

 792ابتداء من الحديث رقم  عورة الرجل في الصالة 

 798ابتداء من الحديث رقم  من السرة إلى الركبة 
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 806 ابتداء من الحديث رقم حكم الصالة في السراويل

 811ابتداء من الحديث رقم  عورة المرأة خارج الصالة

 830ابتداء من الحديث رقم  عورة المرأة في الصالة 

  شرط النية 

 833ابتداء من الحديث رقم  تصح صالة المأموم مطلقا

 839ابتداء من الحديث رقم  اختالف النية في اإلمامة 

 845ابتداء من الحديث رقم  شرط استقبال القبلة 

يسقط هذا الشرط في الخوف 
والنافلة في السفر والحضر 

 على قول

 849ابتداء من الحديث رقم 

 857ابتداء من الحديث رقم  الصلوات شرط الترتيب بين 

  النواهي في الصالة

 861ابتداء من الحديث رقم  الكالم في الصالة

ة ذالمستثنى من ذلك: االستعا
 من الشيطان ، ونحوه 

 866 ابتداء من الحديث رقم

 876ابتداء من الحديث رقم  الكالم باإلشارة 

وجوب السجود على األعضاء  
كفت الثوب  السبعة ، والنهي عن 
 والشعر

 880 ابتداء من الحديث رقم

 786ابتداء من الحديث رقم  الحركة في الصالة

عن االلتفات ورفع البصر في  
 الصالة

 896ابتداء من الحديث رقم 

الهيئات المنهي عنها في 
 الصالة

 901ابتداء من الحديث رقم 

 909ابتداء من الحديث رقم  حكم اإلقعاء في الصالة

 913ابتداء من الحديث رقم  التثاؤب في الصالةحكم 

 917ابتداء من الحديث رقم  تشبيك األصابع 

 921ابتداء من الحديث رقم  باب سترة المصلي 

 931ابتداء من الحديث رقم  ما يقطع الصالة

  باب في المساجد

دعاء الدخول والخروج من  
 المسجد

 948ابتداء من الحديث رقم 

المساجد  باب في فضل 
 وبنائها 

 954ابتداء من الحديث رقم 

 964ابتداء من الحديث رقم  حكم زخرفة المساجد

تنزيه المساجد من القذر ،  
 ومن اللهو والبيع والشراء

 973ابتداء من الحديث رقم 

فضل بعد المسافة عن  
 المسجد

 989ابتداء من الحديث رقم 

 992الحديث رقم ابتداء من  صالة المرأة في المسجد 
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بم تدرك الصالة؟ وكيف  
 يسعى إليها؟ 

 1003ابتداء من الحديث رقم 

متى يقوم المأمومون للصالة 
 ؟ 

 1015ابتداء من الحديث رقم 

 1021ابتداء من الحديث رقم  حكم التنفل بعد إقامة الصالة

 1024ابتداء من الحديث رقم  صالة المريض والعاجز

  وواجباتها أركان الصالة 

 1036ابتداء من الحديث رقم  ركن القيام مع القدرة

 1038ابتداء من الحديث رقم  ركن تكبيرة اإلحرام 

 1046ابتداء من الحديث رقم  مواضع رفع اليدين 

هل يرفع يديه في الهوي 
 للسجود والرفع منه؟ 

 1056 ابتداء من الحديث رقم

وضع اليدين  أثناء القيام في 
 الصالة اليمنى على اليسرى

 1066ابتداء من الحديث رقم 

 1070ابتداء من الحديث رقم  هلى تكون على الصدر ؟ 

 1075ابتداء من الحديث رقم  من المنسوخ في وضع اليدين 

باب في االستفتاح في 
 الفريضة والنافلة 

 1078ابتداء من الحديث رقم 

دعاء االستفتاح في صالة 
 الليل 

 1086 ابتداء من الحديث رقم

باب في البسملة . وهل هي  
 من الفاتحة ؟ 

 1090ابتداء من الحديث رقم 

ركن قراءة الفاتحة ، وحكم 
 قراءة المأموم لها. 

 1102ابتداء من الحديث رقم 

 1116ابتداء من الحديث رقم  إذا لم يحفظ الفاتحة 

 1119ابتداء من الحديث رقم  تأمين اإلمام والمأموم 

 1127ابتداء من الحديث رقم  قراءة سورة مع الفاتحة 

هل تشرع الزيادة عليها في 
جميع الركعات في الثالثية  

 والرباعية؟ 

 1131ابتداء من الحديث رقم 

ما يقرأ في الصلوات السرية 
 والجهرية 

 1138ابتداء من الحديث رقم 

 1155ابتداء من الحديث رقم  ندب التخفيف على المأمومين 

من صلى الفجر في جماعة  
 فهو في ذمة هللا 

 1166ابتداء من الحديث رقم 

الركن الرابع والخامس  
والسادس والسابع ) الركوع 
والرفع منه ، والسجود  
 والجلوس بين السجدتين 

 

 1168ابتداء من الحديث رقم  صفة الركوع والسجود 
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كيفية القيام من الركوع  
 والسجود

 1188الحديث رقم ابتداء من 

أذكار الركوع والرفع منه ،  
 والسجود والرفع منه 

 1198ابتداء من الحديث رقم 

والجلوس  التورك واالفتراش 
،   للتشهدين والدعاء بالسبابة
 وصفة التحليق باألصابع 

 1218ابتداء من الحديث رقم 

 1235ابتداء من الحديث رقم  جلسة االستراحة

 1242ابتداء من الحديث رقم  ركن الطمأنينة 

  فصل في الحث على الخشوع 
والنهي عن جميع ما يشغل 

 ا عنه

 1256ابتداء من الحديث رقم 

 1266ابتداء من الحديث رقم  أين ينظر أثناء الصالة؟ 

 1275ابتداء من الحديث رقم  ركن التشهد

 1282ابتداء من الحديث رقم  صفة الصالة على النبي 

في  هل يصلي على النبي 
 التشهد األول؟ 

 1288ابتداء من الحديث رقم 

 1291ابتداء من الحديث رقم  فضل الصالة على النبي

اإلكثار من الصالة عليه في  
 يوم الجمعة 

 1301 ابتداء من الحديث رقم

 1302ابتداء من الحديث رقم  من أدعية التشهد

ركن التسليم وصفته ، وحكم 
 "وبركاته" زيادة 

 في التسليميتن 

 1310ابتداء من الحديث رقم 

باب األذكار في أدبار 
 الصلوات 

 1331ابتداء من الحديث رقم 

هل يشرع الدعاء بعد السالم 
 من الصالة؟ 

 1337ابتداء من الحديث رقم 

مشروعية رفع الصوت بالذكر 
 في أدبار الصلوات

 1342 ابتداء من الحديث رقم

التسبيح والتهليل  عدد 
 والتكبير في أدبار الصلوات 

 1343ابتداء من الحديث رقم 

 1353ابتداء من الحديث رقم  عقد التسبيح باألنامل 

 1356ابتداء من الحديث رقم  صفة الصالة

 1359ابتداء من الحديث رقم  متى يواجه المأمومين ؟ 

 1372ابتداء من الحديث رقم  جلسة الشروق 

التالوة . وهل هو سجود 
 صالة؟

 1375ابتداء من الحديث رقم 

 1380ابتداء من الحديث رقم  عدد السجدات

 1388ابتداء من الحديث رقم  أذكار سجود التالوة
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السجود  للتالوة في الصالة 
 السرية 

 1391ابتداء من الحديث رقم 

 1392ابتداء من الحديث رقم  سجود الشكر

 1399ابتداء من الحديث رقم  باب سجود السهو 

أحوال سجود السهو بعد 
 السالم وقبله 

 1400ابتداء من الحديث رقم 

هل يشرع التشهد بعد سجود 
 السهو؟ 

 1412ابتداء من الحديث رقم 

  باب صالة التطوع 

الفروض والحقوق أوال ،  
 وأهمية النوافل حسب اإلطاقة

 1414ابتداء من الحديث رقم 

 1422ابتداء من الحديث رقم  السنن الرواتب باب في 

 1439ابتداء من الحديث رقم  راتبة الجمعة 

 1444ابتداء من الحديث رقم  التحول عن مكان الفريضة

ركعتي الفجر ومايقرأ فيهما ،  
 وحكم االضطجاع بعدها

 1448ابتداء من الحديث رقم 

 1457ابتداء من الحديث رقم  صالة الليل 

أوقات القيام الثلث  أفضل 
 اآلخر

 1468 ابتداء من الحديث رقم

 1471ابتداء من الحديث رقم  ركعتا االفتتاح لصالة الليل

 1473ابتداء من الحديث رقم  أهمية النوافل في البيوت 

باب في الوتر وحكمه ووقته 
 وصفاته ، وما يقرأ فيه 

 1478ابتداء من الحديث رقم 

 1478ابتداء من الحديث رقم  كان فرضا ثم نسخ 

 1485ابتداء من الحديث رقم  الوتر ليس بواجب 

 1489ابتداء من الحديث رقم  وقت الوتر 

 1497ابتداء من الحديث رقم  صفات الوتر

األربع ركعات في حديث 
عائشة رضي هللا عنه ليست  

 متصلة بسالم واحد

 
 

 1502ابتداء من الحديث رقم 

وحكمه  باب في القنوت 
 وموضعه 

 1534ابتداء من الحديث رقم 

هل األفضل كثرة السجود أم 
 طول القيام؟ 

 1534ابتداء من الحديث رقم 

 1540ابتداء من الحديث رقم  متى يشرع دعاء القنوت؟ 

 دعاء القنوت في الفرائض 
 

 1530ابتداء من الحديث رقم 

هل دعاء القنوت قبل الركوع 
 أم بعده ؟

 1554الحديث رقم ابتداء من 

 1558ابتداء من الحديث رقم  صفة دعاء القنوت 
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 1563ابتداء من الحديث رقم  القنوت في الوتر

   عن الختمة في رمضان 

 1568ابتداء من الحديث رقم  باب في قيام رمضان 

صالة الضحى ، وقتها وعدد 
 ركعاتها 

 1580ابتداء من الحديث رقم 

والرغائب ،  صالة التسابيح  
 وليلة النصف من شعبان 

 1597ابتداء من الحديث رقم 

 1600ابتداء من الحديث رقم  صالة الحاجة

 1601ابتداء من الحديث رقم  صالة التوبة 

جواز النافلة في جماعة  
 أحيانا 

 1588ابتداء من الحديث رقم 

 1605ابتداء من الحديث رقم  صالة الجماعة 

على من تجب صالة الجماعة  
 حضرها ، حتى على من صلى

 1620 ابتداء من الحديث رقم

 1626ابتداء من الحديث رقم  أعذار ترك الجماعة 

  أبواب في اإلمامة 

 1652ابتداء من الحديث رقم  من تصح إمامته 

إمامة النساء للنساء. وهل  
 تصح إمامتهن للرجال؟ 

 1655ابتداء من الحديث رقم 

 1665ابتداء من الحديث رقم  إمامة المريض 

 1675ابتداء من الحديث رقم  إمامة المتيمم 

إمامة الصبي والمولى  
 والرقيق

 1676ابتداء من الحديث رقم 

 1683ابتداء من الحديث رقم  إمامة المسافر

 1687 ابتداء من الحديث رقم ؟   من األحق باإلمامة

 1693ابتداء من الحديث رقم  إمامة المفضول للفاضل 

 1696ابتداء من الحديث رقم  وجوب االقتداء باإلمام 

 1705ابتداء من الحديث رقم  هل يشترط اتصال الصفوف؟ 

 1714ابتداء من الحديث رقم  أحكام تسوية الصفوف 

سد الخلل في الصفوف ، وإقامة  
 الصف

 1722ابتداء من الحديث رقم 

أن يلي اإلمام أولو األحالم 
 والنهى 

 1725ابتداء من الحديث رقم 

 1730ابتداء من الحديث رقم  فضل الصف األول

انتظار اإلمام في الركوع 
 للمأموم 

 1740ابتداء من الحديث رقم 

 1741ابتداء من الحديث رقم  موقف المأمومين من اإلمام 

 1750ابتداء من الحديث رقم  صالة المنفرد خلف الصف

 1757ابتداء من الحديث رقم  في الفتح على اإلمام 

  صالة المسافر
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 1762ابتداء من الحديث رقم  متى يأخذ برخص السفر؟ 

 1766ابتداء من الحديث رقم  اإلتمام في السفر خالف السنة 

 1772ابتداء من الحديث رقم  القصر في منى

 1776ابتداء من الحديث رقم  القصر مع األمن 

قدر السفر الذي يجوزفيه 
 القصر ، وهل يحد بمسافة؟ 

 1784ابتداء من الحديث رقم 

الجمع بين الصالتين في 
السفرتقديما وتأخيرا ،  

 والجمع في السفر حال اإلقامة

 1793ابتداء من الحديث رقم 

 1809ابتداء من الحديث رقم  الجمع في الحضر

 1814ابتداء من الحديث رقم  ترك النوافل في السفر

  الجمعةكتاب 

 1816ابتداء من الحديث رقم  فضلها

 1822ابتداء من الحديث رقم  يحرم تخصيصها بعبادة

 1828ابتداء من الحديث رقم  تسمية يوم الجمعة عيدا

 1831ابتداء من الحديث رقم  وقت ساعة اإلجابة 

 1838ابتداء من الحديث رقم  دليل وجوبها 

فضل التبكير إلى صالة 
 الجمعة 

 1846ابتداء من الحديث رقم 

 1849ابتداء من الحديث رقم  من سبق فهو أحق 

 1853ابتداء من الحديث رقم  هل تجب على المسافر؟

 1860ابتداء من الحديث رقم  صحة الجمعة في القرى

 1862ابتداء من الحديث رقم  العدد الذي تنعقد به 

 1863ابتداء من الحديث رقم  وقتها

 1869ابتداء من الحديث رقم  لصالة الجمعة اآلذان 

سالم اإلمام على المأمومين  
 والجلوس قبل بدء الخطبة 

 1871 ابتداء من الحديث رقم

 1873ابتداء من الحديث رقم  اتخاذ المنبر 

من شروط الخطبة: خطبتان ،  
والقيام، والحمد والثناء، 

 والصالة على النبي

 1876ابتداء من الحديث رقم 

نطويل الخطبة وصفة  حكم 
 الخطيب 

 1878ابتداء من الحديث رقم 

 1896ابتداء من الحديث رقم  قوله أستغفر هللا لي ولكم

 1897ابتداء من الحديث رقم  وجوب القراءة في الخطبة 

جواز كالم اإلمام في خطبته،  
 وكذا المأموم عند الحاجة

 1902 ابتداء من الحديث رقم

المأموم  الغسل لها ، وإنصات 
 ،  ولبس أحسن الثياب 

 1905ابتداء من الحديث رقم 

 1917ابتداء من الحديث رقم  مايقرأ فيها 
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اجتماع الجمعة والعيد. وهل  
 تسقط الجمعة بصالة العيد؟

 1922ابتداء من الحديث رقم 

  1928ابتداء من الحديث رقم  صالة العيدين وحكمها 

ال يؤذن لها وليس لها إقامة ،  
 وليس لها راتبة 

 1932 ابتداء من الحديث رقم

 1935ابتداء من الحديث رقم  يقرأ فيها ، جهرا

من سننها : ) مخالفة  
التطريق ، وأن تكون في 
مصلى ، ويطعم قبل الصالة 
في يوم الفطر ، وهل يمسك 
 في األضحى حتى برجع؟

 1937ابتداء من الحديث رقم 

 1948الحديث رقم  ابتداء من التكبيرات في صالة العيد

 1953ابتداء من الحديث رقم  الصالة قبل الخطبة

هل تكون على منبر؟ وحكم 
 البقاء الستماعها 

 1959ابتداء من الحديث رقم 

 1962ابتداء من الحديث رقم  إذا لم يعلم بالخبر إال مـتأخرا

 1965ابتداء من الحديث رقم  التكبير المطلق والمقيد 

 1977ابتداء من الحديث رقم  التكبير صيغة 

 1980ابتداء من الحديث رقم  فضل العشر

 1984ابتداء من الحديث رقم  صالة االستسقاء 

 1986ابتداء من الحديث رقم  هل يخطب لها على منبر 

هل الخطبة بعد الصالة أم 
 قبلها؟ 

 1988ابتداء من الحديث رقم 

 1995الحديث رقم ابتداء من  من أدعية االستسقاء 

 1997ابتداء من الحديث رقم  مايقول عند نزول المطر 

 2001ابتداء من الحديث رقم  مايقول عند هبوب الرياح

صالة الكسوف حكمها  
وصفتها ، والخالف في عدد 

 ركعاتها 

 2008ابتداء من الحديث رقم 

مسألة هل تشرع صالة  
الكسوف لغير الكسوف  

 والخسوف؟ 

 2027 الحديث رقمابتداء من 

مشروعية الخطبة بعدها  
والحث على الصالة والصدقة 

 واالستغفار

 2028 ابتداء من الحديث رقم

صالة المسألة هل تشرع 
 ؟الجزئي لكسوف والخسوفل

 2036 ابتداء من الحديث رقم

 2037ابتداء من الحديث رقم  صالة الخوف ، صورها 

  كتاب الجنائز 

 2052ابتداء من الحديث رقم  استحباب ذكر الموت 
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عذاب القبر ونعيمه )فتنة 
 القبر( 

 2058ابتداء من الحديث رقم 

 2070 ابتداء من الحديث رقم هل ضمة القبر من عذابه ؟ 

 2074ابتداء من الحديث رقم  الحث على المبادرة باألعمال 

 2082ابتداء من الحديث رقم  عن طول العمر 

 2087ابتداء من الحديث رقم  حد األمل وحد األجل 

باب في الصبر، فضله،  
وأجره، والفرق بين بالء  

 المؤمن والفاجر

 2091ابتداء من الحديث رقم 

 2112ابتداء من الحديث رقم  عن الطاعون 

عن الحمى ، والبالء على قدر  
 اإليمان 

 2116ابتداء من الحديث رقم 

مايقال عند رؤية المبتلى ،  
الموت ، وموت  وحكم تمني 

 الفجأة

 2123ابتداء من الحديث رقم 

الموت راحة المؤمن وشقاء  
 الكافر

 2135 ابتداء من الحديث رقم

 2142ابتداء من الحديث رقم  باب في عيادة المريض 

 2152ابتداء من الحديث رقم  جواز عيادة الكافر 

 2154ابتداء من الحديث رقم  توجيه الميت للقبلة 

المحتضر وإغماض  تلقين 
 عينيه 

 2158ابتداء من الحديث رقم 

تعجيل الدفن وقضاء دين 
 الميت 

 2168ابتداء من الحديث رقم 

وجوب تغسيل الميت ،  
 وصفته 

 2175ابتداء من الحديث رقم 

تكفينه وتطييبه سوى المحرم 
 ، وتحريم النظر لعورته 

 2186ابتداء من الحديث رقم 

من أحق بغسل الميت من 
أقاربه ؟ وغسل الزوجة  

 زوجها والعكس . 

 2194ابتداء من الحديث رقم 

مسألة : إذا تعذر غسل الميت  
! 

 

كتم مايراه من الميت وفضل 
 تكفينه وغسله 

 2196ابتداء من الحديث رقم 

 2199ابتداء من الحديث رقم  حكم الكفن وصفته 

 2207ابتداء من الحديث رقم  حمل الجنازة

رؤية الجنازة . القيام عند 
 وهل هو منسوخ؟ 

 2211ابتداء من الحديث رقم 

 2219 ابتداء من الحديث رقم هل يمشي أمامها أم خلفها؟ 
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باب الصالة على الميت ،  
 وفضلها ، وفضل اتباعه 

 2224ابتداء من الحديث رقم 

 2232ابتداء من الحديث رقم  هل يصلى على الشهيد 

 2237ابتداء من الحديث رقم  الصالة على الميت الغائب 

الصالة على الميت في 
 المسجد والمصلى 

 2243 ابتداء من الحديث رقم

 2247ابتداء من الحديث رقم  حكم الصالة والدفن في الليل 

موقف اإلمام من الجنازة 
 للرجل والمرأة

 2256ابتداء من الحديث رقم 

عدد التكبيرات ، وحكم رفع 
 اليدين

 2261الحديث رقم ابتداء من 

رفع اليدين في التكبير على 
 الجنازة

 2266 ابتداء من الحديث رقم

 2267ابتداء من الحديث رقم  مايقرأ في صالة الجنازة

مشروعية الدعاء بعد التكبيرة 
 األخيرة 

 2271ابتداء من الحديث رقم 

بعض األدعية في صالة  
 الجنازة

 2272ابتداء من الحديث رقم 

التسليم من صالة الجنازة هل 
هو تسليمة واحدة ؟ أم  

 اثنتان؟ 

 2278ابتداء من الحديث رقم 

 2283ابتداء من الحديث رقم  نهاية وقت الصالة بعد الدفن

 2288ابتداء من الحديث رقم  الصالة على الطفل والسقط

 2294ابتداء من الحديث رقم  فضل كثرة المصلين

حد الصالة على من مات في 
 أو نحوه

 2299ابتداء من الحديث رقم 

الدفن في اللحد والشق ، 
 واللحد أفضل .

 2305ابتداء من الحديث رقم 

ليس للجنب أن ينزل القبر، 
واألولى أن يكون النازل في 

 قبر المرأة محرمها.

 2312 ابتداء من الحديث رقم

هل يبسط الثوب عند دفن 
 المرأة ؟

 2315ابتداء من الحديث رقم 

كيف يتم إدخاله القبر ؟ وماذا 
 يقول؟ وكيف يحثى التراب؟ 

 2317ابتداء من الحديث رقم 

 2324 ابتداء من الحديث رقم دليل تغطية وجه الميت 

 2326ابتداء من الحديث رقم  مايقال عند قبره بعد دفنه

 2328 ابتداء من الحديث رقم من مات في البحر

بلد حكم نقل الميت ليدفن في 
 آخر 

 2330ابتداء من الحديث رقم 
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األمر بتسويتها ، وحكم تسنيم  
 القبر ورشه  ، 

 2334ابتداء من الحديث رقم 

 2347ابتداء من الحديث رقم  حكم زيارة القبور للنساء 

 2360ابتداء من الحديث رقم  حكم زيارة أماكن المعذبين

 2366ابتداء من الحديث رقم  مايقال عند زيارة القبور 

 2370ابتداء من الحديث رقم  الموعظة عند القبر

 2372ابتداء من الحديث رقم  النهي عن سب األموات 

 2375ابتداء من الحديث رقم  التعزية وما يقال في العزاء

 2379ابتداء من الحديث رقم  صنع الطعام ألهل الميت 

 2381ابتداء من الحديث رقم  إهداء الثواب للميت 

 2385ابتداء من الحديث رقم  النعي والنياحة ، وحكم البكاء 

 2401ابتداء من الحديث رقم  هل يعذب الميت ببكاء أهله؟ 
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 كتاب الصالة •
 باب حكم الصالة  •

 )1("بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة" :النبي  قول  عن جابر في مسلم -571

أبيه.    )صحيح( -572 عن  بريدة  بن  عبدللا  النبي    وعن  وبينهم  ":قال  أن  بيننا  الذي  العهد 
 )2("الصالة فمن تركها فقد كفر

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا    ":قال  عن النبي    أنس بن مالكعن    وفي البخاري -573
ال إله إال للا فإذا قالوها وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم  

 .)3("وحسابهم على للا إال بحقهاوأموالهم 

من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له "   ه عن  للبخاري  وفي لفظ -574
 )4("ذمة للا وذمة رسوله فال تخفروا للا في ذمته

النبي    رضي للا عنهما  بن عمروفيهما عن   -575 الناس حتى     "قال:  عن  أقاتل  أن  أمرت 
إله إال للا وأن محمدا رسول للا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك   يشهدوا أن ال 

 . )5("وحسابهم على للا  إال بحق اإلسالمعصموا مني دماءهم وأموالهم 

يا " فقال له    إلى رسول للا   في قصة الرجل الذي جاءعن أبي سعيد الخدري  فيهماو -576
 قال خالد   للا قال ثم ولى الرجل  يتقي  رسول للا اتق للا قال ويلك أولست أحق أهل اْلرض أن

فقال خالد: وكم من مصل   . يصلي  أن يكون  لعله قال ال  عنقه  يارسول للا أال أضرب  بن الوليد
يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب قلوب  

 . )6("الناس وال أشق بطونهم  

ستكون أمراء فتعرفون    :" قال    رسول للا   أن  "رضي هللا عنها  أم سلمة  عن   وفي مسلم  -577
وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفال نقاتلهم قال ال ما  

  . )7("صلوا

فََمْن َكِرهَ فَقَْد بَِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر فَقَْد َسِلَم، َولَِكْن َمْن َرِضَي َوتَاَبَع« ،    "عنها   :وفي لفظ لمسلم -578
ْم؟ قَاَل: »اَل، َما َصلَّْوا«   " أَْي َمْن َكِرَه بِقَْلبِِه َوأَْنَكَر بِقَْلبِهِ ".  )8( قَال وا: َيا َرس وَل للِا، أاََل ن قَاِتل ه 

أمرت      النبي كيف تقاتل الناس وقد قال: عمر ْلبي بكر قال "عن أبي هريرة وفيهما -579
 إال بحقهفمن قال ال إله إال للا عصم مني ماله ونفسه  ،  أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال للا  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة (  82( برقم: )61/    1"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )1(

 )بهذا اللفظ( . 
  ( 11( برقم: )6/    1( )بهذا اللفظ( ،والحاكم في "مستدركه" )1454( برقم: )305/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

/   4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بلفظه.(  1/    462( برقم: )114/    1)  والنسائي في "المجتبى"  وصححه ووافقه الذهبي،
( )بلفظه مختصرا.( 1079( برقم: )181/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال "حسن صحيح غريب" ،    (2621( برقم: ) 365
إسناده  "(: 305  /4»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  23403( برقم: ) 5436/    10وأحمد في "مسنده" )   ،  

»صحيح الجامع . وصححه األلباني في  جيد. الحسين بن واقد: ثقة، من رجال مسلم إال أن له أوهاماً، وباقي السند على شرطهما.
ووافقه الذهبي    "صححه الحاكم  (: 366/  1»صحيح الترغيب والترهيب« ). وقال في  4143برقم    (:760/  2الصغير وزيادته« )

 . "وهو كما قاال
 ( ) كتاب الصالة، باب فضل استقبال القبلة ()بهذا اللفظ( 392( برقم: )87/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 (  كتاب الصالة ، باب فضل استقبال القبلة ( )بهذا اللفظ( . 391( برقم:)87/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
اب اإليمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا ( ) كت25( برقم: )14/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

( ) كتاب اإليمان ، باب اأْلمر بقتال الناس حتى يقولوا ال 22( برقم: )39/    1سبيلهم ( )بهذا اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" )
 إله إال هللا محمد رسول هللا ( )بمثله.(

() تاب المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى  4351م:)(برق 163/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )6(
 ( ) كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( )بمثله.(1064( برقم: )110/    3اليمن ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب اإلمارة ، باب وجوب اإلنكار على اأْلمراء فيما يخالف 1854( برقم: )23/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 الشرع ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب اإلمارة ، باب وجوب اإلنكار على اأْلمراء فيما يخالف 1854( برقم: )23/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 الشرع ( )بهذا اللفظ( . 
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،  حق المال      فإن الزكاة  ،  وللا ْلقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة  : فقال  ؟وحسابه على للا
فوللا ما   فقال عمر .  لقاتلتهم على منعه     رسول للا    منعوني عقاال كانوا يؤدونه إلىوللا لو  

 )1("هو إال أن رأيت للا قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

أنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون من آثار    ":  قال  عن النبي    وفيهما عن أبي هريرة -580
 ( ألن من ال يصلي ال يتوضأ يكون من أمة محمد اليصلي  ) فالذي ال )2("الوضوء 

النار أمر للا    "قال:  عن المبي    وفيهما عنه -581 حتى إذا أراد للا رحمة من أراد من أهل 
وحرم للا على النار    ويعرفونهم بآثار السجودالمالئكة أن يخرجوا من كان يعبد للا فيخرجونهم  

 ( فتأكله النار كله عياذا باهلل  ) والذي ال يصلي ال يسجد فال يكون منهم  )3("أن تأكل أثر السجود  

" من الصالة صالة من فاتته فكأنما وتر ماله قال:  عن النبي      هريرة عن أبي    وفيهما -582
 )4("وأهله

" من فاتته صالة العصر فكأنما   قال:  عن النبي    رضي للا عنهما  عن بن عمر  وفيهما -583
 )5("وتر ماله وأهله 

النبي    عن بريدة بن الحصيب  وفي البخاري -584 صالة العصر حبط    فاتتهمن  "قال:  هن 
 )6("عمله

 العصرقال : صلى بنا رسول للا صلى للا عليه وسلم      عن أبي بصرة الغفاري  وفي مسلم -585
إن هذه الصالة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان  بالمخمص ، فقال :  

 )7("  ، وال صالة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد : النجم . له أجره مرتين

اْلسالم عروة عروة    لينقضن عرا  "قال:    عن النبيعن أبي أمامة الباهلىو.    )صحيح( -586
 )8("فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وأخرهن الصالة

 

  

 
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن رسول 7284( برقم: )93/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب اأْلمر بقتال الناس  20( برقم: ) 38/    1اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )هللا صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا  
 حتى يقولوا ال إله إال هللا محمد رسول هللا ( )بمثله.(

( ) كتاب الوضوء ، فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء  136( برقم: )39/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ِفي 246( برقم: )149/    1لفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )( )بهذا ال

 الوضوء ( )بنحوه.( 
( ) كتاب األذان ، باب فضل السجود ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في  806( برقم: )160/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ) كتاب اإليمان ، باب معرفة طريق الرؤية ( )بنحوه .( ( 182( برقم: ) 112/  1"صحيحه" ) 
( ) كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في اإلسالم ( )بهذا 3602( برقم: ) 199/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ع القطر ( ( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب نزول الفتن كمواق 2886( برقم: ) 168/  8اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب إثم من فاتته العصر ( )بنحوه.(  552( برقم: )115/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب التغليظ ِفي تفويت صالة العصر ( 626( برقم: )111/    2ومسلم في "صحيحه"  )،  

 )بهذا اللفظ( . 
 ( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من ترك العصر ( )بهذا اللفظ( .553( برقم: )115/  1البخاري في "صحيحه" )أخرجه  – )6(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلوقات التي نهي َعْن  830( برقم: )208/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 الصالة فيها ( )بهذا اللفظ( . 
( برقم:  92/    4والحاكم في "مستدركه" )  ( )بهذا اللفظ( ،6715( برقم: )111/    15في "صحيحه" )أخرجه ابن حبان    –  )8(
»مسند أحمد«  . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  22590( برقم: )5209/    10وأحمد في "مسنده" )  وصححه،  ( )بمثله.(7114)
 .   5075"(:905/ 2الصغير وزيادته« ) »صحيح الجامع" ، وصححه األلباني فيإسناده جيد"ط الرسالة(: 485/ 36)
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قال " إن أول ما يحاسب الناس  النبي ن:أ  عن أبي هريرة (.صحيح بطرقه وشواهده) -587
انظروا في صالة   -به يوم القيامة من أعمالهم الصالة قال يقول ربنا عزوجل لمالئكته وهو أعلم  

انظروا :"فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال    .عبدي أتمها أم نقصها
ا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ اْلعمال  أتمو   :هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال

  )1("على ذاكم
عند الترمذي        عبد هللا بن شقيق العقيلي  وقد نقل إجماع الصحابة  .    (موقوف  )صحيح -588

 )2(ال يرون شيئا من اْلعمال تركه كفر غير الصالة"   " كان أصحاب محمد:قالوغيره، 

  

 
، وأبو داود في "سننه"  وصححه ووافقه الذهبي ( )بهذا اللفظ( .971( برقم: )262/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )1(
حديث صحيح بطرقه "(:149/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في ( )بمثله مطوال.( 864( برقم: )322/  1)

حديث صحيح، وصححه  ، وقال :"   810برقم    (:17/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . صححه األلباني في  اهدهوشو
 " . الحاكم والذهبي وابن عبد البر وحسَّنه الترمذي

)2(  –  ( "جامعه"  في  الترمذي  )366/    4أخرجه  برقم:  اللفظ(2622(  )بهذا  في    (  الملقن  ابن  ).قال   » المنير  /  5»البدر 
التابعي المتفق    -وفي الترمذي في كتاب اإليمان بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح، عن ]عبد هللا بن شقيق العقيلى[" (:398

". قال  ال يرون من األعمال شيئا تركه كفرا غير الصالة«  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: »كان أصحاب رسول هللا    -على جاللته  
»صحيح " . قال األلباني في  رواه الترمذي في كتاب االيمان باسناد صيحيح"(:16/  3المهذب« )»المجموع شرح  النووي في  

 "صحيح موقوف" 565برقم  (:367/ 1الترغيب والترهيب« )
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 باب فضل الصالة  •
َر فِي بَْيتِِه ثُمَّ َمَشى"  قال:  عن النبي    عن أبي هريرة   وفي مسلم -589 إِلَى َبْيٍت ِمْن    َمْن تََطهَّ

َواْْل ْخَرى تَ  طُّ َخِطيئَةً  ِ َكاَنْت َخْطَوتَاه  إِْحَداه َما تَح  ِ ِلَيْقِضَي فَِريَضةً ِمْن فََراِئِض َّللاَّ ْرفَع  ب ي وِت َّللاَّ
 )1("َدَرَجةً 

ًرا إِلَى َصاَلةٍ َمْكت وَبٍة  " قال  عن النبي    عن أبي أمامةو.    )حسن( -590 تََطه ِ َمْن َخَرَج ِمْن َبْيِتِه م 
ْحِرِم َوَمْن   ِ اْلم  ه  َكأَْجِر اْلَحاج    فَأَْجُرهُ َكأَْجِر اْلُمْعتَِمرِ اَل َيْنِصب ه  إِالَّ إِيَّاه     َخَرَج إِلَى تَْسبِيحِ الض َحىفَأَْجر 
ي ِينَ َوَصاَلةٌ َعلَى أَثَِر َصاَلةٍ اَل لَْغَو َبيْ     )2("َنه َما كتاب فِي ِعل ِ

َصاَلة  أََحِدك ْم فِي َجَماَعٍة تَزيد َعلَى َصاَلِتِه فِي س وقِِه َوَبْيِتِه  "قال:  عن النبي    عنه  فيهماو -591
ض وَء ث مَّ أَتَى اْلَمْسِجَد اَل ي ِريد  إِالَّ  أَ فَأَحسن اْلو  اَلةَ   ِبْضعًا َوِعْشِريَن َدَرَجةً َوذَِلَك ِبأَنَّه  إِذَا تََوضَّ الصَّ

اَلة  ،   ه  إاِلَّ الصَّ فَِع بَِها َدَرَجةً  لَمْ   ،    اَل َيْنَهز  طَّْت عنه  ِبَها َخِطيئَةٌ  ،   َيْخط  َخْطَوةً إاِلَّ ر  َواْلَماَلِئَكة   ،  أَْو ح 
ي َصل ِي فِيِه   ه  الَِّذي  َصالَّ مَّ َصل ِ َعلَْيِه  ،  ت َصل ِي َعلَى أََحِدك ْم َما َداَم فِي م  مَّ اْرَحْمه  َما لَْم  ،  اللَّه  اللَّه 

اَلة  تَْحِبس ه    : َوقَالَ .  ْم ي ْؤِذ فِيِه  ي ْحِدْث فِيِه َما لَ    "وفي لفظ مسلم،    أََحد ك ْم فِي َصاَلةٍ َما َكاَنْت الصَّ
مَّ ت ْب َعلَْيهِ  مَّ اْغِفْر لَه  اللَّه  مَّ اْرَحْمه  اللَّه  اَل يََزال  اْلعَْبد  فِي َصاَلةٍ " وفي لفظ لمسلم عنه"َيق ول وَن اللَّه 

َصالَّ  اَلةَ  َما َكاَن فِي م  مَّ اْرَحْمه  َحتَّى َيْنَصِرَف أَْو  ،  ه  َيْنتَِظر  الصَّ مَّ اْغِفْر لَه  اللَّه  َوتَق ول  اْلَماَلِئَكة  اللَّه 
 )3("ي ْحِدَث ق ْلت  َما ي ْحِدث  قَاَل َيْفس و أَْو َيْضِرط  

وبين    الجماعة ، يشعر ظاهرها بعدم وجوب صالة  تلك األحاديث التي    من أوجه الجمع بين •
وهو دأب الكثير من    باب التدرجأن هذا كان من  في ترك صالة الجماعة ،  أحاديث الوعيد  

 .   أعلمتعالى  وهللا فلم تكن واجبة ابتداء ، ثم وجبت وترتب عليه الوعيد ،الشرائع 

 )4("اْلَجنَّةَ َمْن َصلَّى اْلبَْرَدْيِن َدَخَل "، قَاَل:  النبيأَنَّ  أبِي ُموسى  عن  فيهما -592
َمْن َغَدا إِلَى اْلَمْسِجِد أَْو َراَح أََعدَّ َّللاَّ  لَه  فِي   "قال:    عن النبي     عن أبي هريرة  وفيهما -593

اًل ك لََّما َغَدا أَْو َراحَ   )5("اْلَجنَِّة ن ز 

أََرأَْيت ْم لَْو أَنَّ َنْهًرا ِبباب أََحِدك ْم َيْغتَِسل  ِمْنه  ك لَّ َيْوٍم َخْمَس    "  قال:  عن النبي    وفيهما عنه -594
لََواِت اْلَخمْ  اٍت َهْل َيْبقَى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء قَال وا اَل َيْبقَى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء قَاَل فَذَِلَك َمثَل  الصَّ ِس  َمرَّ

ُ بِِهنَّ اْلَخَطايَا   )6("يمحو به "فظ البخاري  " وليَْمُحو َّللاَّ

اْلَخَطاَيا   "قال   عن النبي      عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -595 ِبِه  و َّللاَّ   يَْمح  أَد لُّك ْم َعلَى َما  أاََل 
ِ قَالَ  طَ  :َويَْرفَع  ِبِه الدََّرَجاِت قَال وا َبلَى َيا َرس وَل َّللاَّ ض وِء َعلَى اْلَمَكاِرِه َوَكثَْرة  اْلخ  إِلَى   ىإِْسَباغ  اْلو 

اَلةِ فَذَ  اَلةِ بَْعَد الصَّ َباط  اْلَمَساِجِد َواْنِتَظار  الصَّ َباط  فَذَِلك ْم الر ِ  )7("ِلك ْم الر ِ

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب المشي إلى الصالة تمحى  666( برقم: )131/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  –  )1(

 به الدرجات ( )بهذا اللفظ( . به الخطايا وترفع 
(  22735( برقم: )5244/    10وأحمد في "مسنده" )  ( )بهذا اللفظ( ،558( برقم: )218/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(

»سنن أبي ". وقال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح."(:313/  1»خالصة األحكام«).قال النووي في  )بنحوه.(
 .   675برقم  (:423/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"وحسنه األلباني في إسناده صحيح." (:418/ 1ألرنؤوط«)داود ت ا

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في مسجد السوق ( )بمثله.( ، 477( برقم: )103/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
مواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وانتظار الصالة  ( ) كتاب المساجد و649( برقم: ) 128/    2ومسلم في "صحيحه" )

 ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل صالة الفجر ( )بهذا اللفظ(  574( برقم: ) 119/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

( في "صحيحه"  ) 114/    2،ومسلم  برقم:  فضل  635(  باب   ، الصالة  ومواضع  المساجد  كتاب   ( والعصر (  الصبح  صالتي 
 والمحافظة عليهما ( )بلفظه.( 

( ) كتاب األذان ، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ( )بهذا 662( برقم: )133/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
تمحى به    ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب المشي إلى الصالة669( برقم: )132/    2اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" )

 الخطايا وترفع به الدرجات ( )بمثله.(
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب الصلوات الخمس كفارة ( )بنحوه.(  528( برقم: )112/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
به الخطايا ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب المشي إلى الصالة تمحى  667( برقم: )131/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 وترفع به الدرجات ( )بهذا اللفظ( .
 ()كتاب الطهارة ، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ( )بهذا اللفظ(. 251(برقم:)151/    1أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )7(
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ْمعَِة َوَرَمَضان  إِلَى  "ا  قال:  عن النبي    هعن   وفي مسلم -596 ْمعَة  إِلَى اْلج  لََوات  اْلَخْمس  َواْلج  لصَّ
َكف َِراٌت َما َبْيَنه نَّ   )1(" إِذَا اْجتَنََب اْلَكبَائِرَ َرَمَضاَن م 

النبي    عن عثمان  وفي مسلم  -597 َمْكت وَبةٌ    "قال:  عن  ه  َصاَلةٌ  اْمِرٍئ مسلم تَْحض ر  َما ِمْن 
 َما لَْم يُْؤِت َكبِيَرةً إاِلَّ َكاَنْت َكفَّاَرةً ِلَما قَْبلََها ِمْن الذُّن وِب    فَيُحسن ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها َوُرُكوَعَها

   )2("َوذَِلَك الدَّْهَر ك لَّه  

الَِّذي َكتََب َّللاَّ     فَيُتِم  الط ُهورَ َما ِمْن مسلم َيتََطهَّر     " قال:   أن النبي    وفي لفظ لمسلم عنه -598
لََواِت اْلَخْمَس إاِلَّ َكاَنْت َكفَّاَراٍت ِلَما َبْيَنَها  )3("َعلَْيِه فَي َصل ِي َهِذِه الصَّ

ثم مشى    فأسبغ الوضوءيقول من توضأ للصالة    سمعت رسول للا    :"قال  هعنفي مسلم  و -599
 )4("غفر للا له ذنوبه  مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجدإلى الصالة المكتوبة فصالها 

 شروط الصالة قبلها  •
 ال شروط الوجوب:  أو •

 شرط اإلسالم •

 )5(" أما علمت أن اْلسالم يهدم ما كان قبله" عمرو بن العاصعن  في مسلم -600

 البلوغ والعقل(  )شرط التكليف  •

ِ  :"قَاَل  رضي للا عنهما عن ابن عباس  في مسلم -601 َرفَعَْت اْمَرأَةٌ َصِبيًّا لََها فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ
 )6("أَِلَهذَا َحجٌّ قَاَل نَعَْم َولَِك أَْجرٌ 

 واإلنبات ، واالحتالم ، والعالمة الخاصة بالمرأة : الحيض( سنة ،  15عالمات البلوغ) بلوغ  •

د  رسول للا    َعَرَضنِي  :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عمر  فيهماو -602   فِي اْلِقتَاِل َوأََنا  ٍَيْوَم أ ح 
  " اْبن  َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً فَأََجاَزِني  َوَعَرَضنِي َيْوَم اْلَخْنَدِق َوأََنا،  اْبن  أَْرَبَع َعْشَرةَ َسَنةً فَلَْم ي ِجْزنِي  

ْثت ه  َهذَا  قَاَل َنافٌِع فَقَِدْمت  َعلَى ع َمَر ْبِن َعْبِد اْلعَِزيِز َوه َو َيْوَمِئذٍ   لََحد    اَل إِنَّ َهذَااْلَحِديَث فَقَ   َخِليفَةٌ فََحدَّ
ِغيرِ  اِلِه أَْن َيْفِرض وا ِلَمْن َكاَن اْبَن َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً    َواْلَكِبيرِ   َبْيَن الصَّ َوَمْن َكاَن  ،  فََكتََب إِلَى ع مَّ

  )7("فَاْستَْصغََرِنيَوأََنا اْبن  أَْرَبَع َعْشَرةَ َسَنةً " وفي لفظ ،" د وَن ذَِلَك فَاْجعَل وه  فِي اْلِعَيالِ 

 )8(" فلم يجزني ولم يرني بلغت" حبانوفي لفظ البن .   )صحيح( -603

  

 
 ( ) كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة233( برقم: )144/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 ورمضان إلى رمضان مكفرات ( )بهذا اللفظ( .
 ()كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصالة عقبه ( )بهذا اللفظ(. 228( برقم: ) 142/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصالة عقبه ( )بهذا اللفظ(. 231( برقم:)143/  1أخرجه مسلم في "صحيحه")– )3(
 ( ) كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصالة عقبه ( )بهذا اللفظ(. 232( برقم:)143/  1أخرجه مسلم في "صحيحه")– )4(
( ) كتاب اإليمان ، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 121( برقم: )78/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(

 ( )بهذا اللفظ( . 
 ()كتاب الحج ، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به()بهذا اللفظ(.1336(برقم:)101/ 4أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
( ) كتاب الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ( )بهذا  2664( برقم: )177/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

 ( ) كتاب اإلمارة ، باب بيان سن البلوغ ( )بمثله.(1868( برقم: )29/  6اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
/ 11»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في    اللفظ( .( )بهذا  4728( برقم: )30/    11ن حبان في "صحيحه" )أخرجه اب–  )8(

 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين."(:31
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ِ    عن َعِطيَّةَ اْلقَُرِظّيِ و.    )صحيح( -604   فََكاَن َمْن أَْنبَتَ َيْوَم ق َرْيَظةَ    قَاَل ع ِرْضَنا َعلَى النَّبِي 
ل َِي َسِبيِلي ْن لَْم ي ْنِبْت فَخ  ل َِي َسِبيل ه  فَك ْنت  ِممَّ كنت أول  لفظ ابن حبان" وفي    " ،ق تَِل َوَمْن لَْم ي ْنِبْت خ 

لم أنبت فجعلوني    سيقتلني فكشفوا عن عانتي فوجدوني  بي وأنا أرى أنه  من حكم فيهم سعد فجيء
 )1("في السبي

أبي سعيد    فيهماو -605 النبي   اْلُخْدِرّيِ عن  َعلَى    :"قَالَ   عن  َواِجٌب  عَِة  م  اْلج  َيْوَم  ُكّلِ  اْلغ ْسل  
 )2(" ُمْحتَِلمٍ 

عائشةو.    )صحيح( -606 عنها    عن  للا  َصاَلة     الَ " :قالالنبي    عنرضي    إاِلَّ   اْلَحائِِض ت ْقبَل  
 )3("ِبِخَمارٍ 

" رفع القلم عن ثالثة : عن الصبي حتى يبلغ،  قال :    يعن النب وعن علي .    )صحيح( -607
  )4("، وعن النائم حتى يستيقضوعن المجنون حتى يفيق

  

 
(  2583( برقم: )123/    2والحاكم في "مستدركه" )،( )بنحوه.(  4780(برقم:)103/    11أخرجه ابن حبان في"صحيحه")–  )1(

( 245/    4( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" ) 8567( برقم: )25/    8والنسائي في "الكبرى" )وصححه ،  )بنحوه مطوال.(  
وابن ماجه وقال :"حسن صحيح"،  )بمثله.( ،( 1584( برقم: )240/  3( )بنحوه.( ، والترمذي في "جامعه" )4404برقم: )

. قال ابن    ( )بلفظه.(19078( برقم: )4276/    8( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )2541( برقم: )577/    3في "سننه" )
في المنير«)الملقن  مشهور"(:670/  6»البدر  صحيح  الحديث  في:هذا  حجر  ابن  )".وقال  العلمية«  ط  الحبير  / 3»التلخيص 

صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إال أنهما لم يخرجا لعطية وما له إال هذا  " (:107
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه، "ط الرسالة(:  67/  31»مسند أحمد« )"قال األرنؤوط فيحديث الواحد ال

 «4760(:»153/ 7»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان« )" . وصححه األلباني في فلم يرو له سوى أصحاب السنن.
( ) كتاب األذان ، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 858)  ( برقم:171/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب 846( برقم: )3/    3والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به ( )بلفظه.(

الجارود في "المنتقى" )–  )3( ( برقم:  612/    4وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  192( برقم: )71/    1أخرجه ابن 
وصححه ووافقه   ( )بمثله.(923( برقم: ) 251/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،(  1712( برقم: ) 612/    4( )بمثله.( ، )1711)

( )بهذا 377( برقم: )402/    1( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" ) 641( برقم: )244/    1وأبو داود في "سننه" )الذهبي،  
»التلخيص . قال ابن حجر في  (  )بمثله.(  25806( برقم: )6074/    11وأحمد في "مسنده"  )  وقال :"حديث حسن" ،    اللفظ( .

»مسند " . قال األرنؤوط في  رسالأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه وأعله الحاكم باإل" (: 665/  1الحبير ط العلمية« )
فرواه أيوب السختياني كما في   »حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على محمد بن سيرين:   ط الرسالة(:   189/  41أحمد« )

وهو منقطع،   ( عن محمد بن سيرين، عن عائشة، به.26016كما في الرواية )  -وهو ابن حسان القردوسي-هذه الرواية، وهشام  
ً   ...وقد جاء الحديث من رواية أيوب وهشام متصالً  ..سيرين لم يسمع من عائشة شيئاً.محمد بن    فإن كان الوصل عنده محفوظا

/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في فيهما، فاإلسنادان صحيحان. ورواه قتادة، واختلف عليه فيه:«
إسناده صحيح على شرط مسلم، :"  648برقم    (:207/  3داود ط غراس« )»صحيح سنن أبي  . وقال في    7383برقم    (:1231

وقال الترمذي: "حديث حسن"، والحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
ظهر مما سبق أنه   قد:"..ف  196برقم    (:216/  1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وقال في  "صحيحيهما

اتفق ثالثة من الثقات على رواية الحديث عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة موصوال , فال يضره رواية أحدهم وهو قتادة من 
وكذلك ال يضره رواية ـ اآلخرين ـ وهما هشام وأيوب   طريق أخرى مرسال , بل إنها تقوى الرواية الموصولة كما تقدم ذكره.

 " . بذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبى , والحمد هلل على توفيقه.  ..ة من اإلسناد.منقطعا بإسقاط صفي
، (معلقا معلقا مجزوما به    ( ) كتاب الطالق ، باب الطالق في اإلغالق ( )بهذا اللفظ45/    7البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )4(
( 143( برقم: )356/    1( )بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )3048( برقم: )584/    4ابن خزيمة في "صحيحه" )و

والحاكم وقال :"إسناده صحيح"،    ( )بمثله.(  608( برقم: )229/    2والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  )،  )بمثله.(  
(  1198( برقم: )308/    1وأحمد في "مسنده" )،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(955( برقم: )258/    1في "مستدركه" )

 "ط الرسالة(:  254/ 2»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في  (250 /1»خالصة األحكام« ). صحح إسناده النووي في )بنحوه.(
  .   297برقم    (:4/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«)". وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين
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رفع القلم عن " قال :    أن رسول للا  رضي للا عنها    عائشةوفي لفظ عن  .    )صحيح(  -608
  )1("ثالثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر . 

اَلةِ إِذَا َبلََغ َسْبَع ِسِنيَن   "بن معبد  َسْبَرةَ    عن.    (صحيح لغيره.  حسن) -609 بِيَّ ِبالصَّ وا الصَّ ر  م 
 )2("َوإِذَا َبلََغ َعْشَر ِسِنيَن فَاْضِرب وه  َعلَْيَها

وا     النبيَ  قَالَ  عن أبيه عن جده  عن أبيه عن جده  بن شعيبعمرو  عن . )حسن( -610 ر  م 
َبْيَن ق وا  َوفَر ِ َعْشٍر  أَْبَناء   َوه ْم  َعلَْيَها  َواْضِرب وه ْم  ِسِنيَن  َسْبعِ  أَْبَناء   َوه ْم  اَلةِ  ِبالصَّ فِي  أَْواَلَدك ْم  ْم  ه 

 )3("اْلَمَضاِجعِ 

ِ بن عمرو.    )صحيح( -611 اَلةَ    عن نَافِعٍ أَنَّ َعْبَد َّللاَّ َيْقِض الصَّ فَلَْم  َعْقل ه     "   أ ْغِمَي َعلَْيِه فَذََهَب 
أن الوقت قد ذهب. فأما من أفاق في الوقت، فإنه   -وللا أعلم    -: »وذلك فيما نرى  وقال مالك :"

 )4(" يصلي

أنه أغمي عليه    ، وعنه  أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض    رضي للا عنهما  عن بن عمرو -612
    )5("أن بن عمر أغمي عليه ثالثة أيام ولياليهن فلم يقض  ،وعنه  أكثر من يومين فلم يقضه 

 عدم الحيض والنفاسشرط  •

' أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ' قلن : "   في البخاري  المتقدم    لحديث أبي سعيد -613
 )6("' فذلك من نقصان دينهابلى . قال : 

  

 
رق أو يصيب حدا ( )بهذا  ( ) كتاب الحدود ، باب في المجنون يس4398( برقم: )243/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )1(

له "...(:226/  3»البدر المنير « ))بنحوه( . قال ابن الملقن في  (  2041( برقم: )198/    3ابن ماجه في "سننه" )، و  اللفظ(
قال: )رفع القلم   -صلى هللا عليه وسلم    -طرق أقواها طريق عائشة رضي هللا عنها رواه إبراهيم، عن األسود عنها أن رسول هللا  

 الثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر( وفي لفظ: »يحتلم« ، وفي لفظ: »يبلغ« .عن ث
»سنن  ". قال األرنؤوط في   وأبو حاتم بن حبان في »صحيحه« بإسناد حسن، بل )صحيح( متصل كلهم علماء.  ...رواه األئمة 

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:452/  6أبي داود ت األرنؤوط« )
 .  297برقم  (:4/ 2)
( برقم:  196/    2وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  164( برقم: )60/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
، وأبو داود في  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(  718م: )( برق 201/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  1002)

وقال :"حسن ( )بنحوه.(  407( برقم: )432/    1والترمذي في "جامعه" )  ( )بهذا اللفظ( ،494( برقم: )185/    1"سننه" )
برة روى عبد الملك بن الربيع بن س  حديث صحيح."(: 366/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )صحيح"  .  قال األرنؤوط في  

عنه جمع ووثقه البجلي، واإلمام الذهبي في "الكاشف"، وقال في الميزان: صدوق إن شاء هللا وقال: ضعفه يحيى بن معين فقط. 
»صحيح سنن أبي داود ط قال األلباني في     : وعسى أن يكون الحديث حسناً.138/  4وقال ابن القطان فى "الوهم واإليهام"  

( وقال :  508برقم    (:399/  2غراس«  الذهبي،  ووافقه  مسلم"،  شرط  على  الحاكم: "صحيح  وقال  »إسناده حسن صحيح. 
 "   الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال النووي: "حديث صحيح". ورواه ابن خزيمة؛ يعني: في "صحيحه"(.«

(   495( برقم: )185/  1( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )719( برقم: )201/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )– )3(
/ 1»خالصة األحكام« ). حسن إسناده النووي في  ( )بمثله مطوال.(  6871( برقم: )1421/    3)بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )

/  11»مسند أحمد« )" .  وقال األرنؤوط في  هذا الحديث صحيح""(:238/  3»البدر المنير « ). وقال ابن الملقن في    (252
 .    298برقم  (:7/ 2»إرواء الغليل « )"  ، وصححه األلباني فيإسناده حسن"الرسالة(:ط  285

(  1850( برقم: )387/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )23( برقم: )18/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )4(
 .   682برقم   (251/ 1»خالصة األحكام« ) . وصححه النووي في   )بلفظه.(

 ( )بهذا اللفظ( . 1863،  1862،  1861( برقم: ) 454 ، 453/ 2الدارقطني في "سننه" )أخرجه  – )5(
 ( ) كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ( )بهذا اللفظ( 304( برقم: )68/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
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شرط الوقت ،وشرط الطهارة من الحدث ، وستر العورة ،    :ثانيا : شروط الصحة وهي •
 والترتيب  وطهارة البقعة والثوب من النجاسات ، النية ، واستقبال القبلة ،

 شرط الوقت  •
ِ قَاَل  :  قَاَل َسأَْلت  النبي    بن مسعود  َعْبِد َّللاَِّ   عن  فيهما -614 اَلةُ  أَيُّ اْلعََمِل أََحبُّ إِلَى َّللاَّ الصَّ

ِ قَاَل َحدَّثَنِي بِ   َعلَى َوْقتَِها ِهنَّ َولَْو  قَاَل ث مَّ أَيٌّ قَاَل ث مَّ بِرُّ اْلَواِلَدْيِن قَاَل ث مَّ أَيٌّ قَاَل اْلِجَهاد  فِي َسِبيِل َّللاَّ
 )1(" اْستََزْدت ه  لََزاَدنِي

اًل أَتَى النبي    "بن الحصيبة  بريدعن     وفي مسلم -615 اَلةِ   أَنَّ َرج  فََسأَلَه  عن َمَواقِيِت الصَّ
اَلةَ   ْبَح    فَأََمَر بالالفَقَاَل اْشَهْد َمعنا الصَّ ث مَّ أََمَره  ِبالظُّْهِر    ِحيَن َطلََع اْلفَْجرُ فَأَذََّن بِغَلٍَس فََصلَّى الصُّ

ِحيَن  ث مَّ أََمَره  ِباْلَمْغِرِب    َوالشَّْمُس ُمْرتَِفعَةٌ عن بَْطِن السََّماِء ث مَّ أََمَره  ِباْلعَْصِر    ِحيَن َزالَْت الشَّْمسُ 
ْبحِ ث مَّ أََمَره  اْلغََد    ِحيَن َوقََع الشَّفَقُ ث مَّ أََمَره  ِباْلِعَشاِء    َوَجبَْت الشَّْمسُ  َر بِالص  ث مَّ أََمَره  ِبالظُّْهِر    فَنَوَّ

قَْبَل أَْن يَقََع  ث مَّ أََمَره  ِباْلَمْغِرِب    َوالشَّْمُس بَْيَضاُء نَِقيَّةٌ لَْم تَُخاِلْطَها ُصْفَرةٌ ث مَّ أََمَره  ِباْلعَْصِر  َد  ْبرَ فأ
ا أَْصَبَح قَ   عنَد ذََهاِب ثُلُِث اللَّْيِل أَْو بَْعِضهِ ث مَّ أََمَره  ِباْلِعَشاِء    الشَّفَقُ  اَل أَْيَن السَّائِل   َشكَّ َحَرِميٌّ فَلَمَّ

 )2("َما بَْيَن َما َرأَْيَت َوْقتٌ 

َعْن َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّه  أَتَاه  َسائٌِل َيْسأَل ه  َعْن    أبي موسى  عن   وفي مسلم -616
دَّ َعلَْيِه َشْيئًا . قَاَل   اَلةِ فَلَْم يَر  حين انشق الفجر والناس ال يكاد يعرف  فأقام الفجر    "َمَواقِيِت الصَّ

يقول قد انتصف النهار وهو كان    والقائل   حين زالت الشمسثم أمره فأقام بالظهر    بعضهم بعضا 
 حين وقعت الشمسثم أمره فأقام بالمغرب    فأقام بالعصر والشمس مرتفعةأعلم منهم ثم أمره  

ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول   حين غاب الشفقثم أمره فأقام العشاء 
ثم أخر    العصر باألمسثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت    قد طلعت الشمس أو كادت

الشمس قد احمرت  المغرب حتى كان عند   العصر حتى انصرف منها والقائل يقول  ثم أخر 
الوقت بين  ثم أصبح فدعا السائل فقال    سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل األول

 )3("هذين

  

 
يت الصالة ، باب فضل الصالة لوقتها ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب مواق 527( برقم: )112/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كون اإليمان باهلل تَعَالَى أفضل اأْلعمال ( )بمثله.(85( برقم: )63/  1،ومسلم في "صحيحه" )
أوقات الصلوات الخمس ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب  613( برقم: ) 106/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس 614( برقم: ) 106/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 ( )بهذا اللفظ( . 
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لغيره)حسن -617 َعبَّاٍس عن  و.    (. صحيح  النبي  بن  ِعْنَد    أَنَّ  السَّاَلم  ِجْبِريل  عليه  ِني  أَمَّ قال 
َراِك  َما حين كان اْلفَْيء  ِمثَْل الش ِ تَْيِن فََصلَّى الظُّْهَر في اْْل ولَى ِمْنه  ثُمَّ صلى اْلعَْصَر حين اْلَبْيِت َمرَّ

اِئم  ث مَّ صلى اْلِعَشاَء  ث مَّ صلى اْلَمْغِرَب حين َوَجَبْت الشَّْمس  َوأَْفَطرَ   كان ُكل  َشْيٍء ِمثَْل ِظلِّهِ   الصَّ
ةَ الثَّاِنَي  اِئِم َوَصلَّى اْلَمرَّ َم الطَّعَام  على الصَّ ةَ حين َغاَب الشَّفَق  ث مَّ صلى اْلفَْجَر حين بََرَق اْلفَْجر  َوَحر 

كان ِظل  كل    حين كان ِظل  كل َشْيٍء مثله ِلَوْقِت اْلعَْصِر بِاأْلَْمِس ثُمَّ صلى اْلعَْصَر حينالظُّْهَر  
لِ ث مَّ صلى اْلَمْغِرَب    َشْيٍء ِمثْلَْيهِ  ث مَّ صلى اْلِعَشاَء اْْلِخَرةَ حين ذََهَب ث ل ث  اللَّْيِل ث مَّ صلى    ِلَوْقتِِه اأْلَوَّ

قَْبِلَك   من  اْْلَْنِبَياِء  َوْقت   هذا  يا محمد  فقال  ِجْبِريل   إلي  اْلتَفََت  ث مَّ  اْْلَْرض   أَْسفََرْت  حين  ْبَح  الصُّ
 )1("َواْلَوْقت  فِيَما بين َهذَْيِن اْلَوْقتَْينِ 

ِ  ن َجابِرِ عفي لفظ و .  )صحيح( -618 نِي ِجْبِريل    :"قال   النبي عن رضي للا عنها بن عبد َّللاَّ أَمَّ
، وزاد فيه " ثم جاءه    فذكر نحو حديث بن َعبَّاٍس ِبَمْعَناه  ولم يذكر فيه ِلَوْقِت اْلعَْصِر ِباْْلَْمِس 

 )2(للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل"
ْبحِ أَنَّ رسول للا    عن أَبِي هريرة  وفيهما -619 قَْبَل أَْن تَْطل َع الشَّْمس     َرْكعَةً   قَاَل َمْن أَْدَرَك ِمْن الصُّ

ْبَح  َب الشَّْمس  فَقَْد أَْدَرَك اْلعَْصر، فَقَْد أَْدَرَك الصُّ   )3("َوَمْن أَْدَرَك َرْكعَةً ِمْن اْلعَْصِر قَْبَل أَْن تَْغر 

قَْبَل أَنْ "  وفي لفظ للبخاري -620 ِمْن َصاَلةِ اْلعَْصِر  فَْلي ِتمَّ   إِذَا أَْدَرَك أََحد ك ْم َسْجَدةً  َب الشَّْمس   تَْغر 
ْبحِ قَْبَل أَْن تَْطل َع الشَّْمس  فَْلي ِتمَّ َصاَلتَه   َوإِذَا أَْدَرَك َسْجَدةً ،  َصاَلتَه    )4(" ِمْن َصاَلةِ الصُّ

َمْن أَْدَرَك ِمْن اْلعَْصِر      قَاَل رسول للا   :"قَالَتْ رضي للا عنها    عائشةعن    وفي لفظ لمسلم -621
ْبحِ قَْبَل أَْن تَْطل َع فَقَْد أَْدَرَكَها َوالسَّْجَدة  إِنََّما هِ  َب الشَّْمس  أَْو ِمْن الصُّ ْكعَة  َسْجَدةً قَْبَل أَْن تَْغر   )5("َي الرَّ

  

 
زيمة في "صحيحه" ( ) مواقيت الصالة ، ( )بهذا اللفظ( ،وابن خ167( برقم: )61/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )1(
وصححه ووافقه    ( )بنحوه مختصرا.(704( برقم: )196/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  325( برقم: )424/    1)

(  149( برقم: )195/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  393( برقم: )150/    1، وأبو داود في "سننه" )  الذهبي
  2( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )1732( برقم: )364/  1بيهقي في "سننه الكبير" )وال،  وقال :"حسن صحيح"  )بنحوه.(

" . قال األلباني في إسناده حسن"ط الرسالة(:  344/  5»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(3140( برقم: )740  /
حسن صحيح ".وقال الحاكم: " صحيح "   ( وقال: " حديث282ـ   1/279وأخرجه الترمذى )"...(:268/  1»إرواء الغليل « )

( وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى " صحيحيهما " كما فى " نصب 3/23ووافقه الذهبى ومن قبله النووى فى " المجموع " )
( وقال: " وفى إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة مختلف فيه  64( " والتلخيص " )ص  1/221الراية " )

ه توبع , أخرجه عبد الرزاق عن العمرى عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه.قال ابن دقيق  , ولكن
المتابعة   , والحديث صحيح بهذه  البر ".قلت: فالسند حسن  العيد: هى متابعة حسنة , وصححه أبو بكر بن العربى وابن عبد 

 ." ..لشواهده التى منها ما تقدم ويأتى.
وقال محمد : أصح شيء في المواقيت وقال :"  ( )بهذا اللفظ( .150( برقم: )196/    1الترمذي في "جامعه" )أخرجه    –  )2(

. قال     14538ط الرسالة(: برقم    408/  22وأحمد في مسنده »مسند أحمد« )" ،  حديث جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم .
 409/  22»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في  ذا إسناد أيضا كل رجاله ثقات.وه"...(:165/  3»البدر المنير « ) ابن الملقن في  
وقال الترمذى: "  (:271/  1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . قال األلباني في  إسناده صحيح."ط الرسالة(: 

ت: وهو كما قالوا , فإن رجاله ثقات " حديث حسن صحيح غريب ".وقال الحاكم: " حديث صحيح مشهور " , ووافقه الذهبى.قل
 . "    رجال الشيخين , غير حسين بن على وهو أخو أبى جعفر الباقر , وهو ثقة

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من أدرك من الفجر ركعة ( )بهذا 579( برقم: )120/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أدرك ركعة من الصالة  608)( برقم:  102/    2اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" )
 فقد أدرك تلك الصالة ( )بمثله.(

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل 556( برقم: ) 116/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 الغروب ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أدرك ركعة من الصالة 609( برقم: )102/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 فقد أدرك تلك الصالة ( )بهذا اللفظ( . 
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َنافِِق َيْجِلس  يَْرق ب  الشَّْمَس َحتَّى إِذَا   قال:"  عن النبي    عن أنس  في مسلمو -622 ِتْلَك َصاَلة  اْلم 
َ فِيَها إاِلَّ قَِلياًل   )1("َكاَنْت َبْيَن قَْرنَْي الشَّْيَطاِن قَاَم فََنقََرَها أَْربَعًا اَل َيْذك ر  َّللاَّ

 الظهر  وقت  •
اَلةِ فَإِنَّ ِشدَّةَ اْلَحر ِ ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم    "    عن أَِبي هريرة  وفيهما  -623 إِذَا اْشتَدَّ اْلَحرُّ فَأَْبِرد وا عن الصَّ
")2( 

انتظر(.  :أذن مؤذن"قال  ن أبي ذروفيهما ع -624 أو قال)انتظر  أبرد( .  فقال)أبرد  الظهر 
  )3("  لرأينا فيء التلوحتى  وقال ) شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة (.

في سفرفأراد المؤذن أن يؤذن فقال له ) أبرد (.     رسول للا   مع  كنا  "وفي لفط  للبخاري -625
   )4("حتى ساوى الظل التلولثم أراد أن يؤذن فقال له ) أبرد (.ثم أراد أن يؤذن فقال له ) أبرد (.

" المتقدم " صلى الظهر في وقت العصر باألمس  رضي هللا عنهما    حديث ابن عباس  هو في معنى  •
 ومثله حديث أبي موسى  "ضل كل شيء مثله وهو أول وقت العصر"

فشكونا إليه حرالرمضاء فلم يشكنا قال زهير     النبي  أتينا  "قال:    عن خباب  وفي مسلم -626
 )5("قلت ْلبي إسحاق أفي الظهر ؟ قال نعم قلت أفي تعجيلها ؟ قال نعم

 العصروقت  •
عن   -627 خديجفيهما  بن  مع   كنا"رافع  للا    نصلي  فتقسم    العصرفننحرجزورا  رسول 

 )6("عشرقسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس

 المغرب وقت  •

 . وأيضا : مواقيت المغرب المتقدمةألفاظ  •
فََيْنَصِرف  أََحد َنا َوإِنَّه       ك نَّا ن َصل ِي اْلَمْغِرَب َمَع النبي    :"َيق ول  َرافَِع ْبَن خديج  فيهما عن -628

 )7("لَي ْبِصر  َمَواقَِع َنْبِلهِ 

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب التبكير بالعصر  622( برقم: )110/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر ( 533( برقم: )113/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب اإلبراد بالظهر 615( برقم: )107/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 ِفي شدة الحر ( )بمثله.( 

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر ( 535( برقم: )113/    1ري في "صحيحه" )أخرجه البخا–  )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب اإلبراد بالظهر 616( برقم: )108/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 ِفي شدة الحر ( )بمثله.( 
( ) كتاب األذان ، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة 629( برقم: )128/    1)  أخرجه البخاري في "صحيحه"–  )4(

 وكذلك بعرفة وجمع ( )بهذا اللفظ( .
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب تقديم الظهر ِفي  619( برقم: )109/    2أخرجه مسلم في "صحيحه"  )–  )5(

 بهذا اللفظ( . أول الوقت ِفي غير شدة الحر ( )
()كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ( )بهذا  2485(برقم:)138/  3أخرجه البخاري في"صحيحه")– )6(

 () كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب التبكير بالعصر ( )بمثله.( 625(برقم:)110/    2اللفظ( ،ومسلم في"صحيحه")
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت المغرب ( )بهذا اللفظ( ، 559( برقم: ) 116/    1حيحه" )أخرجه البخاري في "ص–  )7(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 637( برقم: )115/    2ومسلم في "صحيحه"  )
 الشمس ( )بمثله.(  
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 صالة العشاء وقت  •

َر النبي   عن أنس ْبِن َماِلكٍ فيهما  -629  )1(" ث مَّ َصلَّى  َصاَلةَ اْلِعَشاِء إِلَى نِْصِف اللَّْيلِ   قَاَل أَخَّ

ِ بن عمرو  في مسلمو -630 َوَوْقُت َصاَلِة اْلِعَشاِء إِلَى نِْصِف اللَّْيِل    "رضي للا عنهما      عن َعْبِد َّللاَّ
   )2("اأْلَْوَسطِ 

 )3(" إِلَى نِْصِف اللَّْيلِ   فَِإنَّهُ َوْقتٌ فَإِذَا َصلَّْيت ْم اْلِعَشاَء "   وفي لفظ لمسلم -631

ثم أصبح فدعا   كان ثلث الليل األولثم أخر العشاء حتى    "   أبي موسى  عن   وفي مسلم   -632
 )4("السائل فقال الوقت بين هذين

(وقوله : )) ووقت العشاء إلى  25/ ص    6)ج    - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  قال في   •
نصف الليل األوسط (( : أكثر رواة هذا الحديث لم يذكروا فيه ]األوسط[ ، وانما يقولون : " إلى  

ديث همام عن قتادة . وكل من روى هذا الحديث عن  حنصف الليل " ، فقط ، وتلك الزيادة هي من  
لم يذكرها غيره . وكأن هذه الرواية وهم ؛ ألن األوسط في المقدَّرات والمعدودات إنما يقال  قتادة  

على ما يتوسط بين اثنين فأكثر . اللهم ]إال[ إن أُريد باألوسط : األعدل ، فحينئذ يصح أن يقال : هو  
ن أن تحمل أوسط الشيئين ؛ أي : أعدلهما . وهذا الشيء أوسط من هذا ؛ أي : أعدل منه . ويمك

رواية تلك الزيادة على الصحة ، ويكون معناه : أن النصف األول أعدل بالنسبة إلى إيقاع الصالة 
 .  فيه من النصف اآلخر 

قلت : ويحتمل أن المقصود به هو الثلث األوسط  فتكون قيدا لبقية الروايات التي جاء فيها "نصف   •
  أَنَّ   أَبِي هريرة  جاء فيهما عن  بدليل ما  جاءت بثلث الليل ،يات التي  االليل"، فتكون بمعنى بقية الرو

ْنيَا    رسول هللا   يَقُوُل    ِحيَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيِل اآْلِخرُ قَاَل يَْنِزُل َرب نَا تَبَاَرَك َوتَعَالَى ُكلَّ لَْيلٍَة إِلَى السََّماِء الد 
ِحيَن  وفي لفظ لمسلم عنه"  "ي فَأُْعِطيَهُ َمْن يَْستَْغِفُرنِي فَأَْغِفَر لَهُ َمْن يَْدُعونِي فَأَْستَِجيَب لَهُ َمْن يَْسأَلُنِ 

لُ  إِذَا َمَضى َشْطُر  وفي لفظ لمسلم عنه" "فَاَل يََزاُل َكذَِلَك َحتَّى يُِضيَء اْلفَْجرُ  ...يَْمِضي ثُلُُث اللَّْيِل اأْلَوَّ
 أعلم. تعالى  وهللا ..اللَّْيِل أَْو ثُلُثَاهُ 

يبلغه    حتى كان شطر الليلذات ليلة      رسول للا   نظرنا إلى  أنسعن    اريوفي البخ -633
أال إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صالة ما   :"فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال  

 )5(ة"انتظرتم الصال

ةُ  ذَاَت لَْيلٍَة َحتَّى  قَالَْت أَْعتََم النبي    رضي للا عنها  عن عائشة  وفي لفظ لمسلم -634 ذََهَب َعامَّ
تِي  اللَّْيلِ   )6("َوَحتَّى َناَم أَْهل  اْلَمْسِجِد ث مَّ َخَرَج فََصلَّى فَقَاَل إِنَّه  لََوْقت َها لَْواَل أَْن أَش قَّ َعلَى أ مَّ

العشاء في آخر حياته فلما     رسول للا   قال: صلى بنا  مارضي للا عنه   بن عمر   فيهماو -635
"  أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو على اْلرض أحد:"سلم قام فقال

)7( 

 

  

 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت العشاء إلى نصف الليل ( 725( برقم: )119/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب وقت العشاء وتأخيرها 640( برقم: )116/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( )بمثله مطوال.(

الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس (  ( ) كتاب المساجد ومواضع  612( برقم: )105/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس (  612( برقم: )104/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس (  614( برقم: )106/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء  600( برقم: ) 123/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )5(
 ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب وقت العشاء وتأخيرها (  638( برقم: )115/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  –  )6(
 )بهذا اللفظ( . 

 ( ) كتاب العلم ، باب السمر في العلم ( )بهذا اللفظ( . 116( برقم: )34/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
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 صالة الفجر وقت  •
ْبَح فََيْنَصِرف  الن َِساء   إِْن َكاَن رسول للا  رضي للا عنها "  عن عائشة  وفيهما -636 لَي َصل ِي الصُّ

وِطِهنَّ َما ي ْعَرْفَن ِمْن اْلغَلَِس  ر  تَلَف ِعَاٍت بِم   )1("م 

ْبَح َكان وا أَْو َكاَن ي َصل ِيَها ِبغَلٍَس   "جابرعن   وفيهما -637  )2("َوالصُّ

 )3("يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم لْلجر  قال : سمعت    رافع بن خديجعن  .    )صحيح(  -638

فَإِنَّه  أَْعَظم  قال :"َ  عنه  عن النبي    . وفي لفظ    (لغيره  صحيححسن.  ) -639 ْبحِ  وا ِبالصُّ ْصِبح 
وِرك ْم أَْو أَْعَظم  ِلْْلَْجرِ     )4("ِْل ج 

صلى الصبح مرة بغلس ثم    رسول للا   أن  وعن أبي مسعود.  (. صحيح لغيره)حسن -640
ثم لم يعد إلى أن     ثم كانت صالته بعد ذلك بالغلس حتى ماتصلى مرة أخرى فاسفر بها  

   )5("يسفر

  

 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت الفجر ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم 578( برقم: ) 120/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب التبكير بالصبح ِفي أول وقتها ( 645( برقم: )118/    2في "صحيحه" )
 .  )بنحوه.(

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت المغرب ( )بهذا اللفظ( ، 560( برقم: ) 116/    1)أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب التبكير بالصبح ِفي أول 646( برقم: )119/    2ومسلم في "صحيحه" )

 . وقتها ( )بمثله.(
( برقم:  132/    1بهذا اللفظ( ،والنسائي في "المجتبى" )( )1490( برقم: )357/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )3(
( برقم: 201/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  424( برقم: )162/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله.(  2/    548)
وأحمد في "مسنده" .  ( )بنحوه.(  672( برقم: )429/    1وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن صحيح"،    ( )بلفظه.(154)
خرجه ابن حبان في "...  (:434/  4»فتح الباري البن رجب« ). قال ابن رحب في    ( بمثله.(17552( برقم: ) 3847/    7)

إلى أن في الباب أحاديث وهذا أثبتها،   )صحيحه( .وقال العقيلي: إسناده جيد.قال األثرم: ليس في أحاديث هذا الباب أثبت منه.يشير
وهذا إسناد ضعيف: زيد بن أسلم حديث صحيح .  ط الرسالة(:»  518/  28»مسند أحمد« )كما قال" . وقال األرنؤوط في    وهو

ضعفوه ولم يحتجوا بحديثه، وإنما روى له مسلم متابعة والبخاري   -وهو المدني  -لم يسمع من محمود بن لبيد. وهشاُم بُن سعد
(:»حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من 316/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )، وقال في     تعليقاً، وباقي رجال اإلسناد ثقات «

د-أجل ابن عجالن   برقم   (:281/  1»إرواء الغليل « ). وصححه األلباني فيوقد توبع. سفيان: هو ابن عيينة.«  - واسمه محمَّ
ن ابن عجالن ثقة , وإنما تكلم فيه بعضهم الضطرابه فى حديث نافع وألنه اختلطت عليه  وهذا إسناد صحيح فإ  . وقال :"...  258

الثانية:   هريرة , وليس هذا الحديث من ذاك , على أنه لم يتفرد به , بل تابعه جماعة كما يأتى.  أحاديث سعيد المقبرى عن أبى 
من قومه من األنصار مرفوعا بلفظ: " ما أسفرتم بالفجر زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال  

وهذا    ( من طريق أبى غسان قال: حدثنى زيد بن أسلم به.1/217/1( والطبرانى )1/91أخرجه النسائى )  فإنه أعظم لألجر ".
ف المدنى وهو ( ورجاله كلهم ثقات , وأبو غسان اسمه محمد بن مطر1/238سند صحيح كما قال الزيلعى فى " نصب الراية " )

( من 4/143أخرجه الطحاوى وأحمد )  وقد خالفه هشام بن سعد فقال: عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به.  ثقة حافظ.
طريقين عن هشام به , ولفظه عند أحمد مثل رواية الثورى , ولفظ الطحاوى: " أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم 

 ضعف من قبل حفظه.لألجر " , لكن هشاما هذا فيه  
( برقم: 162/    1( )بمثله مطوال.( ، وأبو داود في "سننه" )1489( برقم: )355/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )4(
( برقم:  3390/    6وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  672( برقم: )429/    1وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بمثله.(  424)
وصححه ".  صحيح بطرقه، وهذا إسناد قوي"ط الرسالة(:  133/  25»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ( .16061)

)قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: وقال :"   451برقم    (:299/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في   
 حيح"، وقال الحازمي: "حديث حسن"، وقال ابن تيمية: "حديث صحيح"(. "حديث حسن ص 

( برقم:  298/    4( )بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )352( برقم: )444/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه  –  )5(
لمجموع شرح المهذب« »ا. قال األلباني في  ( )بمثله.(  394( برقم: )151/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1449)
/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي هو صحيح اإلسناد  (: 52/  3)

»صحيح موارد الظمآن " وقال األلباني في  وباقي رجاله ثقات.  -وهو الليثي المدني-إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد    " (:295
 "حسن صحيح".  236برقم  (:184/ 1ن حبان« )إلى زوائد اب



179    | 

 179  الصفحة
 

َكاَن ي َصل ِي اْلَهِجيَر الَِّتي تَْدع ونََها اْْل ولَى  "   أن النبي    أَبِي برزة اأْلَْسلَِمّيِ   عن   فيهماو -641
يَّةٌ  ِحيَن تَْدَحض  الشَّْمس  َوي َصل ِي اْلعَْصَر ث مَّ َيْرِجع  أََحد َنا إِلَى َرْحِلِه فِي أَْقَصى اْلَمِديَنِة َوالشَّْمس  حَ 

َوَكاَن يَْكَرهُ النَّْوَم  الَّتِي تَْدع وَنَها اْلعَتََمةَ    َراْلِعَشاءَ أَْن يَُؤخِّ َوَنِسيت  َما قَاَل فِي اْلَمْغِرِب َوَكاَن َيْستَِحبُّ  
ل  َجِليَسه     قَْبلََها َواْلَحِديَث بَْعَدَها ج  تِّيَن إِلَى  َوَكاَن َيْنفَتِل  ِمْن َصاَلةِ اْلغََداةِ ِحيَن َيْعِرف  الرَّ َويَْقَرأُ بِالّسِ

 )1("اْلِمائَةِ 

ِ بن عمروعن َعْبِد    في مسلم -642 َوْقُت الظ ْهِر إِذَا   "قال:  أن رسول للا  رضي للا عنهما    َّللاَّ
ُجِل َكُطوِلهِ  َما لَْم يَْحُضْر اْلعَْصُر َوَوْقُت اْلعَْصِر َما لَْم تَْصفَرَّ الشَّْمُس  َزالَْت الشَّْمُس َوَكاَن ِظل  الرَّ

َوَوْقت     نِْصِف اللَّْيِل اأْلَْوَسطِ إِلَى    الشَّفَُق َوَوْقُت َصاَلِة اْلِعَشاءِ َوَوْقُت َصاَلِة اْلَمْغِرِب َما لَْم يَِغْب  
ْبحِ ِمْن ط ل وعِ اْلفَْجِر َما لَْم تَْطل ْع الشَّْمس    )2(" َصاَلةِ الصُّ

ْبحِ َرْكعَةً قَْبَل أَْن تَْطل َع    :"قَالَ أَنَّ رسول للا    عن أَبِي هريرة  وفيهما -643 َمْن أَْدَرَك ِمْن الصُّ
َب الشَّْمس  فَقَْد أَْدَرَك الْ  ْبَح َوَمْن أَْدَرَك َرْكعَةً ِمْن اْلعَْصِر قَْبَل أَْن تَْغر  "  عَْصرالشَّْمس  فَقَْد أَْدَرَك الصُّ

َب الشَّْمس  فَْلي ِتمَّ َصاَلتَه   إِذَا أَْدَرَك أََحد ك ْم َسْجَدةً ِمْن َصاَلةِ "  وفي لفظ للبخاري  اْلعَْصِر قَْبَل أَْن تَْغر 
ْبحِ قَْبَل أَْن تَْطل َع الشَّْمس  فَْلي ِتمَّ َصاَلتَه    )3("  َوإِذَا أَْدَرَك َسْجَدةً ِمْن َصاَلةِ الصُّ

َمْن أَْدَرَك ِمْن اْلعَْصِر  "     قَالَْت قَاَل رسول للا    رضي للا عنها  عائشةعن    وفي لفظ لمسلم -644
ْبحِ قَْبَل أَْن تَْطل َع فَقَْد أَْدَرَكَها َوالسَّْجَدة  إِنََّما هِ  َب الشَّْمس  أَْو ِمْن الصُّ ْكعَة  َسْجَدةً قَْبَل أَْن تَْغر   )4("َي الرَّ

أََما إِنَّه  لَْيَس فِي النَّْوِم تَْفِريٌط إِنََّما التَّْفِريط     " قال:  أن النبي      عن أبي قتادة  في مسلمو -645
اَلِة اأْلُْخَرىَعلَى   اَلةَ َحتَّى يَِجيَء َوْقُت الصَّ فََمْن فَعََل ذَِلَك فَْلي َصل َِها ِحيَن َيْنتَِبه  لََها   َمْن لَْم يَُصّلِ الصَّ

 )5(" افَإِذَا َكاَن اْلغَد  فَْلي َصل َِها عنَد َوْقتِهَ 
بين نصف    ) يفهم من األحاديث أن مابين اصفرار الشمس وغروبها وقت للعصر ضرورة ، وكذا ما •

 أعلم(  تعالى الليل إلى ماقبل طلوع الفجر وقت للعشاء ضرورة. وهللا

 " الشفق الحمرة  رسول للا   رضي للا عنهما قال : قالعن بن عمر  .    )صحيح موقوف( -646
 )6("فإذا  غاب الشفق وجبت الصالة 

  

 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت العصر ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم 547( برقم: )115/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الصبح ( )بمثله مختصرا.(461( برقم: )40/  2في "صحيحه" ) 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس (  612( برقم: )105/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل 556( برقم: ) 116/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أدرك 607( برقم: )102/    2صحيحه" )الغروب ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "
 ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة ( )بنحوه مختصرا.( 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أدرك ركعة من الصالة 609( برقم: )102/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 هذا اللفظ( . فقد أدرك تلك الصالة ( )ب

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة (  681( برقم: )138/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )5(
 )بهذا اللفظ( . 

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ) بهذا اللفظ(  . قال ابن حجر في    1056برقم    (: 506/  1)أخرجه  الدار قطني في سننه    –  )6(
»سلسلة األحاديث الضعيفة  " . وضعفه األلباني في  رواه الدارقطني، وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه"(: 102)ص  ت الفحل«

وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف المبنى صحيح    وقال :"...  3759برقم    (:233/  8والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
 "المعنى. وهللا أعلم.
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    عامة لألوقاتأدلة  •
اًل أَتَى النبي    "بن الحصيببريدة  عن     ي مسلمف -647 اَلةِ فَقَاَل  أَنَّ َرج  فََسأَلَه  عن َمَواقِيِت الصَّ

ْبَح ِحيَن َطلََع   اَلةَ فَأََمَر بالال فَأَذََّن بِغَلٍَس فََصلَّى الصُّ اْلفَْجر  ث مَّ أََمَره  ِبالظُّْهِر ِحيَن  اْشَهْد َمعنا الصَّ
ْرتَِفعَةٌ ث مَّ أََمَره  ِباْلَمْغِرِب ِحينَ  َوَجَبْت    َزالَْت الشَّْمس  عن َبْطِن السََّماِء ث مَّ أََمَره  ِباْلعَْصِر َوالشَّْمس  م 

ْبحِ ث مَّ أََمَره  ِبالظُّْهِر فَأَْبَرَد ث مَّ  الشَّْمس  ث مَّ أََمَره  ِباْلِعَشاِء ِحيَن َوقََع الشَّفَق  ث مَّ أََمَره  الْ  َر ِبالصُّ غََد فََنوَّ
ث مَّ أََمَره  ِباْلَمْغِرِب قَْبَل أَْن َيقَ  ْفَرةٌ  لَْم ت َخاِلْطَها ص  َع الشَّفَق  ث مَّ  أََمَره  ِباْلعَْصِر َوالشَّْمس  َبْيَضاء  َنِقيَّةٌ 

ا أَْصَبَح قَاَل أَْيَن السَّائِل  َما َبْيَن َما  أََمَره  ِباْلِعَشاِء عنَد ذََهاِب ث ل ثِ   اللَّْيِل أَْو بَْعِضِه َشكَّ َحَرِميٌّ فَلَمَّ
 )1("َرأَْيَت َوْقتٌ 

فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس ال يكاد يعرف بعضهم    "   أبي موسى  عن   وفي مسلم -648
انتصف النهار وهو كان أعلم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد  

منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره  
فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت  

ثم أخر العصر حتى  الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر باْلمس  
انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم  

 )2("أخر العشاء حتى كان ثلث الليل اْلول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين

َعبَّاٍس عن  .  )حسن( -649 النبيرضي للا عنهما    بن  ِعْنَد    أَنَّ  السَّاَلم  ِجْبِريل  عليه  ِني  أَمَّ قال 
َراِك ث مَّ صلى اْلعَْصَر حين  َما حين كان اْلفَْيء  ِمثَْل الش ِ تَْيِن فََصلَّى الظُّْهَر في اْْل ولَى ِمْنه  اْلَبْيِت َمرَّ

اِئم  ث مَّ صلى اْلِعَشاَء كان ك لُّ َشْيٍء ِمثَْل ِظل ِِه ث مَّ صلى اْلَمْغِرَب حين َوَجَبْت الشَّْمس  َوأَْفَطرَ   الصَّ
ةَ الثَّاِنَي  اِئِم َوَصلَّى اْلَمرَّ َم الطَّعَام  على الصَّ ةَ حين َغاَب الشَّفَق  ث مَّ صلى اْلفَْجَر حين بََرَق اْلفَْجر  َوَحر 

كان ِظلُّ كل    الظُّْهَر حين كان ِظلُّ كل َشْيٍء مثله ِلَوْقِت اْلعَْصِر ِباْْلَْمِس ث مَّ صلى اْلعَْصَر حين
ِل ث مَّ صلى اْلِعَشاَء اْْلِخَرةَ حين ذََهَب ث ل ث  اللَّْيِل ث مَّ   صلى َشْيٍء ِمْثلَْيِه ث مَّ صلى اْلَمْغِرَب ِلَوْقِتِه اْْلَوَّ

قَبْ  من  اْْلَْنِبَياِء  َوْقت   هذا  يا محمد  فقال  ِجْبِريل   إلي  اْلتَفََت  ث مَّ  اْْلَْرض   أَْسفََرْت  حين  ْبَح  ِلَك  الصُّ
 )3("َواْلَوْقت  فِيَما بين َهذَْيِن اْلَوْقتَْينِ 

ِ بن عمرو  وفي مسلم -650 ِ   رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ َنِبيَّ َّللاَّ اْلفَْجَر    أَنَّ  إِذَا َصلَّْيت ْم  قَاَل 
ل  ث مَّ إِذَا َصلَّْيت ْم الظُّْهَر فَإِنَّه  َوْقٌت إِلَى أَنْ  َر اْلعَْصر   فَإِنَّه  َوْقٌت إِلَى أَْن يَْطل َع قَْرن  الشَّْمِس اْْلَوَّ  َيْحض 

س  فَإِذَا َصلَّْيت ْم اْلَمْغِرَب فَإِنَّه  َوْقٌت إِلَى أَْن َيْسق َط  فَإِذَا َصلَّْيت ْم اْلعَْصَر فَإِنَّه  َوْقٌت إِلَى أَْن تَْصفَرَّ الشَّمْ 
 )4(" فَِإنَّهُ َوْقٌت إِلَى نِْصِف اللَّْيلِ الشَّفَق  فَإِذَا َصلَّْيت ْم اْلِعَشاَء 

ي َصل ِي الظُّْهَر ِباْلَهاِجَرةِ َواْلعَْصَر َوالشَّْمس  َنِقيَّةٌ َواْلَمْغِرَب   َكاَن النبي  "جابرعن    وفيهما -651
َر َوالصُّ  َل َوإِذَا َرآه ْم أَْبَطْوا أَخَّ ْبَح َكان وا إِذَا َوَجَبْت َواْلِعَشاَء أَْحَياًنا َوأَْحَياًنا إِذَا َرآه ْم اْجتََمع وا َعجَّ

 )5("أَْو َكاَن ي َصل ِيَها بِغَلٍَس 

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس (  613( برقم: )106/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس (  614( برقم: )106/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 )بهذا اللفظ( . 
 610حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب أوقات الصلوات الخمس (  612( برقم: )104/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 هذا اللفظ( . )ب

 ( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت المغرب ( )بهذا اللفظ( ،560( برقم: ) 116/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب التبكير بالصبح ِفي أول 646( برقم: )119/    2ومسلم في "صحيحه" )

 وقتها ( )بمثله.(
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 أوقات النهي  •
اَلةِ     النبي  أَنَّ   رضي للا عنهما  وأبي سعيد الخدري  أَبِي هريرةعن    فيهما -652 نََهى عن الصَّ

ْبحِ َحتَّى تَْطل َع الشَّْمس   اَلةِ بَْعَد الصُّ َب الشَّْمس  َوعن الصَّ   ولفظ مسلم    ،  "بَْعَد اْلعَْصِر َحتَّى تَْغر 
  ال صالة بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس وال صالة بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس:"
")1(   

قال: شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم   رضي للا عنهما    عن ابن عباس  هماوفي -653
  الشمس ، وبعد العصر حتى   تشرق نهى عن الصالة بعد الصبح حتى    عندي عمر : أن النبي  

 )2("  تغرب

ْبحِ  " قال:  عن النبي    اْلُخْدِريَّ   عن أبي سعيد  في البخاريو -654   َحتَّى تَْرتَِفعَ اَل َصاَلةَ َبْعَد الصُّ
 )3(" الشَّْمس  تَِغيَب الشَّْمس  َواَل َصاَلةَ َبْعَد اْلعَْصِر َحتَّى  

: إذا طلع حاجب الشمس    رضي للا عنهما قال : قال رسول للا    ابن عمرعن    وفيهما  -655
  "  ولفظ مسلم" ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصالة حتى تغيب   حتى تبرز فدعوا الصالة 

فأخروا الصالة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب  الشمس فأخروا الصالة إذا بدا حاجب الشمس  
 )4("  حتى تغيب

َيْنَهاَنا أَْن ن َصل َِي فِيِهنَّ     رسول للا   ثاََلث  َساَعاٍت َكانَ "ْبَن عامر  عن عقبة  في مسلمو -656
  َحتَّى تَِميلَ َوِحيَن َيق وم  قَاِئم  الظَِّهيَرةِ    َحتَّى تَْرتَِفعَ أَْو أَْن َنْقب َر فِيِهنَّ َمْوتَاَنا ِحيَن تَْطل ع  الشَّْمس  َباِزَغةً  

وِب   )5(" َحتَّى تَْغُربَ الشَّْمس  َوِحيَن تََضيَّف  الشَّْمس  ِلْلغ ر 

ا َعلََّمَك َّللاَّ  َوأَْجَهل ه   "  ْبن  َعَبَسةَ السُّلَِميُّ    عن عمرو   سلموفي م -657 ِ أَْخبِْرنِي َعمَّ فَق ْلت  َيا َنِبيَّ َّللاَّ
اَلةِ   ْبحِ ث مَّ أَْقِصْر عن الصَّ اَلةِ قَاَل َصل ِ َصاَلةَ الصُّ   َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس َحتَّى تَْرتَِفعَ أَْخبِْرنِي عن الصَّ

اَلةَ َمْشه وَدةٌ    ْي َشْيَطانٍ تَْطلُُع بَْيَن قَْرنَ فَإِنََّها تَْطل ع  ِحيَن   د  لََها اْلك فَّار  ث مَّ َصل ِ فَإِنَّ الصَّ َوِحيَنِئٍذ َيْسج 
ْمحِ َمْحض وَرةٌ   بِالر  ل   الّظِ يَْستَِقلَّ  اَلةِ    َحتَّى  الصَّ أَْقِصْر عن  َجَهنَّمُ ث مَّ  تُْسَجُر  ِحينَئٍِذ  أَْقبََل    فَِإنَّ  فَِإذَا 

فَإِنَّ    اْلفَْيءُ  َحتَّى  فََصل ِ  اَلةِ  الصَّ أَْقِصْر عن  ث مَّ  اْلعَْصَر  ت َصل َِي  َحتَّى  َمْحض وَرةٌ  َمْشه وَدةٌ  اَلةَ  الصَّ
َب الشَّْمس  فَإِنََّها  د  لََها اْلك فَّار    تَْغُرُب بَْيَن قَْرنَْي َشْيَطانٍ تَْغر   )6(" َوِحيَنِئٍذ َيْسج 

  

 
( ) كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ، باب مسجد بيت 1197( برقم: )61/  2خاري في "صحيحه" )أخرجه الب– )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلوقات التي 827( برقم: )207/    2المقدس ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 نهي َعْن الصالة فيها ( )بمثله مختصرا.( 

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع  581( برقم: )120/    1خاري في "صحيحه" )أخرجه الب–  )2(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلوقات التي 826( برقم: )207/  2الشمس ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 نهي َعْن الصالة فيها ( )بنحوه مختصرا.(
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب ال تتحرى الصالة قبل غروب  586( برقم: )121/    1اري في "صحيحه" )أخرجه البخ–  )3(

 الشمس ( )بهذا اللفظ( . 
مسلم ،  ()كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(  3272(برقم:)122/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )4(

 ( .بنحوه () كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلوقات التي نهي َعْن الصالة فيها ( )829(برقم:) 207/  2في"صحيحه")
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلوقات التي نهي َعْن 831م: )( برق 208/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 الصالة فيها ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب إسالم عمرو بن عبسة (  832( برقم: )208/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 )بهذا اللفظ( . 
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: ال صالة     رسول للا   قال : قال  أبي ذرعن  و.    (" صحيح لغيره دون قوله: "إال بمكة) -658
 )1("بعد الصبح و ال بعد العصر إال بمكة إال بمكة

 ال يتحرى أحدكم فيصلي"قال :  أن رسول للا    رضي للا عنهما  عن ابن عمر  وفيهما   -659
ال تحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها   " ولفظ مسلم"  عند طلوع الشمس وال عند غروبها  

 . )2(فإنها تطلع بقرنى شيطان «

أ َصل ِي كما رأيت أَْصَحابِي ي َصلُّوَن    :"قال  رضي للا عنهما  عن بن ع َمرَ   وفي لفظ للبخاري -660
ْوا غير أَْن الَ اَل أَْنَهى أََحًدا ي َصل ِي ِبلَْيٍل وال نََهاٍر ما َشاَء  وَبَها ط ل وَع الشَّْمِس وال تََحرَّ   )3("غ ر 

حتى   الصالة  فدعوا  إذا طلع حاجب الشمس  :" قال  أن رسول للا    عنه   وفي لفظ للبخاري -661
طلوع الشمس    بصالتكم  تحينوا  وال  حتى تغيب  الصالة  فدعوا  حاجب الشمسغاب    وإذا  تبرز
 )4("الشيطان فإنها تطلع بين قرني شيطان أو  غروبها وال

 ذوات األسباب •
 قضاء الفرائض  •

  فَلَْم َيْستَْيِقظْ   وفيه "   ِحيَن قَفََل ِمْن َغْزَوةِ َخْيبََر  أَنَّ رسول للا    عن أَبِي هريرة  في مسلم -662
الشَّْمس     رسول للا  ْم  َضَرَبْته  َحتَّى  أَْصَحاِبِه  ِمْن  أََحٌد  َواَل  بالل  فَاْقتَاد وا    ...  َواَل  اْقتَاد وا  قَاَل 

 َ أ ث مَّ تََوضَّ ْم َشْيئًا  ا قََضى     رسول للا   َرَواِحلَه  فَلَمَّ ْبَح  فََصلَّى بِِهْم الصُّ اَلةَ  فَأَقَاَم الصَّ َوأََمَر بالال 
اَلةَ قَاَل  اَلةَ ِلِذْكِريالصَّ َ قَاَل أَقِْم الصَّ اَلةَ فَْليَُصلَِّها إِذَا ذََكَرَها فَِإنَّ َّللاَّ  )5("َمْن نَِسَي الصَّ

َل َمْن اْستَْيقَظَ   "    عن أبي قتادة   وفي لفظ لمسلم -663 َوالشَّْمس  فِي َظْهِرِه    رسول للا   فََكاَن أَوَّ
ِميَضأَةٍ َكاَنْت قَاَل فَق ْمَنا فَِزِعيَن ث مَّ قَاَل اْرَكب وا فََرِكْبَنا فَِسْرَنا َحتَّى إِذَا اْرتَفَعَْت الشَّْمس  نََزَل ث مَّ َدَعا ِب 

ض وٍء  َمِعي فِيَها َشْيٌء َمْن َماٍء قَاَل فَتَ  ض وًءا د وَن و  أَ ِمْنَها و  اَلةِ فََصلَّى  ...  َوضَّ   ث مَّ أَذََّن بالل ِبالصَّ
أََما إِنَّهُ لَْيَس فِي النَّْوِم تَْفِريٌط إِنََّما التَّْفِريُط َعلَى َمْن لَْم   ...َرْكعَتَْيِن ث مَّ َصلَّى اْلغََداةَ  رسول هلل  

اَلةَ َحتَّى يَِجيَء َوقْ  اَلِة اأْلُْخَرى فََمْن فَعََل ذَِلَك فَْليَُصلَِّها ِحيَن يَْنتَبِهُ لََها فَِإذَا َكاَن  يَُصّلِ الصَّ ُت الصَّ
 )6("اْلغَُد فَْليَُصلَِّها عنَد َوْقتَِها 

َعْن َعْبِد للِا ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ ، َعْن أَِبيِه قَاَل: ِسْرَنا َمَع    "  وفي لفظ للبخاري عن أبي قتادة   -664
  ِ وا    النَّبِي  تََنام  أَْن  أََخاف   قَاَل:  للِا  َرس وَل  َيا  ِبَنا  ْسَت  َعرَّ لَْو   : اْلقَْوِم  بَْعض   فَقَاَل   ، لَْيلَةً  َوَسلََّم 

اَلةِ . قَاَل ِباَلٌل : أََنا أ وقِظ ك ْم   ، فَاْضَطَجع وا ، َوأَْسَنَد ِباَلٌل َظْهَره  إِلَى َراِحلَِتِه ، فَغَلََبْته  َعْيَناه  َعِن الصَّ

 
( 461/    2( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )2748( برقم: )393/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )1(

( )بمثله مطوال.( ، وأحمد في "مسنده" 1571( برقم: )301/    2( )بمثله مطوال.( ، والدارقطني في "سننه" )4486برقم: )
لضعف    -ن لم يكن بالقوي( :"وهذا حديث وإ13/45قال في "التمهيد" ).     ( )بنحوه مطوال.(  21862( برقم: )5010/    9)

يا بني عبد مناف! ال تمنعوا أحداً  ))؛ ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه-حميد مولى عفراء، وألن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر
، مع قول جمهور علماء المسلمين به، وذلك أن ابن عباس، وابن ((طاف بهذا البيت وصلى؛ أية ساعة شاء؛ من ليل أو نهار  

الزبير، والحسن، والحسين، وعطاء، وطاوس، ومجاهداً، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير " كانوا يطوفون بعد  عمر، وابن  
الشافعي، وأحمد،  قال  الوقت، وبه  في ذلك  فراغهم " من طوافهم ركعتين  بإثر  أيضاً، ويصلون  الصبح  بعد  العصر، وبعضهم 

»مسند ". قال األرنؤوط في  (273/  1»خالصة األحكام« )ووي في   وضعفه الن   وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي ... ".
الرسالة(:  366/  35أحمد« ) بمكة""ط  قوله: "إال  لغيره دون  في  صحيح  األلباني  )".قال  الصحيحة«  األحاديث  / 7»سلسلة 
ثناء، ولذلك هناك آثار أخرى تشهد لصحة االست... ومرسل صحيح، يمكن تقويته ببعض الشواهد. " ...  3412برقم    (:1212

  ". -مع الرد عليه -مع تضعيفه لسند الحديث وإعالله إياه بما تقدم  -رأيت الحافظ ابن عبد البر 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع  582( برقم: )120/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلوقات التي  828( برقم: )207/    2ومسلم في "صحيحه" )  الشمس ( )بهذا اللفظ( ،
 .(بنحوهنهي َعْن الصالة فيها ( )

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من لم يكره الصالة إال بعد العصر 589( برقم: )121/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
 والفجر ( )بهذا اللفظ( . 

 ( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(. 3272( برقم: )122/  4أخرجه البخاري في "صحيحه")– )4(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة ( 680( برقم: )138/    2في "صحيحه" )أخرجه مسلم  –  )5(

 )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة ( 681( برقم: )138/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 )بهذا اللفظ( . 



183    | 

 183  الصفحة
 

َوقَْد َطلََع َحاِجب  الشَّْمِس ، فَقَاَل: َيا ِباَلل  ، أَْيَن َما ق ْلَت؟" قَاَل: َما أ ْلِقَيْت   فََناَم ، فَاْستَْيقََظ النَِّبيُّ  
 ، قَاَل:إِنَّ للَا قَبََض أَْرَواَحك ْم ِحيَن َشاَء َوَردََّها َعلَْيك ْم ِحيَن َشاَء ، َيا ِباَلل  ق ْم َعلَيَّ َنْوَمةٌ ِمْثل َها قَطُّ 

ا اْرتَفَعَِت الشَّْمس  َواْبَياضَّْت ، قَاَم فََصلَّى. أَ ، فَلَمَّ اَلةِ". فَتََوضَّ ْن ِبالنَّاِس ِبالصَّ   )1("فَأَذ ِ

َمْن نَِسَي َصاَلةً فَْليَُصّلِ إِذَا ذََكَرَها اَل َكفَّاَرةَ   :"قَالَ   عن النبي  َماِلكٍ أنس ْبِن    عن ْوفيهما   -665
اَلةَ ِلِذْكِري  )2( "لََها إِالَّ ذَِلَك َوأَقِْم الصَّ

 )3("َمْن َنِسَي َصاَلةً أَْو َناَم عنها فََكفَّاَرت َها أَْن ي َصل ِيََها إِذَا ذََكَرَها"مسلم  ولفظ -666
ْسَنا    "وفيه:   عن عمران بن حصين  لفظ فيهماوفي   -667 ْبحِ َعرَّ َوْجِه الصُّ إِذَا َكاَن فِي  َحتَّى 

َل َمْن اْستَْيقََظ ِمنَّا أَب و َبْكٍر َوك نَّا اَل ن     وقِظ  َنِبيَّ َّللاَِّ فَغَلََبْتَنا أَْعي ن َنا َحتَّى بََزَغْت الشَّْمس  قَاَل فََكاَن أَوَّ
ِ َّللاَِّ  َنبِي  فَقَاَم عنَد  اْستَْيقََظ ع َمر   ث مَّ  َيْستَْيِقَظ  َحتَّى  َناَم  إِذَا  َمَناِمِه  َويَْرفَع  َصْوتَه     ِمْن  ي َكب ِر   فََجعََل 

ا َرفََع َرأَْسه  َوَرأَى الشَّْمَس قَْد بََزَغْت قَاَل اْرتَ     رسول للا  ِبالتَّْكِبيِر َحتَّى اْستَْيقَظَ  ِحل وا فََساَر فَلَمَّ
 )4("نََزَل فََصلَّى ِبَنا اْلغََداةَ  الشَّْمسُ  َحتَّى إِذَا اْبيَضَّتْ ِبَنا 

 قضاء النوافل  •

إِذَا نَاَم ِمْن اللَّْيِل أَْو  إِذَا َعِمَل َعَماًل أَْثَبتَه  َوَكاَن      رسول للا   َكانَ   "عائشة  عن  ي مسلمف -668
 )5("َصلَّى ِمْن النََّهاِر ِثْنتَْي َعْشَرةَ َرْكعَةً  َمِرضَ 

  عن شيء منهمن نام عن حزبه أو  :"    رسول للا   قال  عمر بن الخطابعن    وفي مسلم -669
   .)6("فقرأه فيما بين صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

أن يكون قراءة القرآن داخل الصالة،   واألرجحيحتمل أن يكون الحزب قراءة القرآن من غير صالة،   •
وأنه يصلي صلوات وركعات معلومة يقرأ فيها مقداراً معيناً من القرآن يلتزم به في كل ليلة، فإذا  

 أعلم.  وهللا تعالى نام عن ذلك أو عن بعضه فإنه يأتي به بعد صالة الفجر إلى صالة الظهر.

إِذَا ذََكَرَها  "  فيهما المتقدم    عموم حديث أنس -670 فَْلي َصل ِ  َنِسَي َصاَلةً  يشمل النافلة    )7("َمْن 
 . وهللا تعالى أعلم  يداوم عليهاالتي 

من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا "      رسول للا   قال    عن أبي سعيد.    )صحيح( -671
 )8("هذكر

  

 
  .  ()كتاب مواقيت الصالة ، باب األذان بعد ذهاب الوقت()بهذا اللفظ(595(برقم:)122/  1في"صحيحه")أخرجه البخاري   – )1(
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من نسي صالة فليصل إذا ذكر وال  597( برقم: )122/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  يعيد إال تلك الصالة ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة ( 684( برقم: )142/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء  344( برقم: )76/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة 682( برقم: )140/    2"صحيحه" )( )بنحوه مطوال.( ،ومسلم في  
 الفائتة ( )بهذا اللفظ( .

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن نام  746( برقم: )171/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن نام  747( برقم: )171/    2"صحيحه" )  أخرجه مسلم في–  )6(
 عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من نسي صالة فليصل إذا ذكر وال  597( برقم: )122/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب 684( برقم: )142/    2للفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )يعيد إال تلك الصالة ( )بهذا ا

 قضاء الصالة الفائتة ( )بهذا اللفظ( .
وأبو داود في "سننه" وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ( .1131( برقم: )302/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )8(
 .  قال األرنؤوط في 1905برقم    (: 561/  1»خالصة األحكام« ). صححه النووي في  ه.(  ( )بمثل1431( برقم: )538/    1)

/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:570/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
 .  6562برقم  (:1117
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 وركعتي الطواف  ة؟. وهل للعصر راتبراتبة الظهرالقبلية والبعدية  •

عنها  عن عائشة .    )صحيح( -672 أنرضي للا  الظهر    النبي  :  قبل  أربعا  يصل  لم  إذا  كان 
 )1(" اصالهن بعده

ْحَمِن ْبَن أَْزَهَر  أَْرَسل وه     عن ُكَرْيٍب أَنَّ ابن عباس  :"  وفيهما -673 َواْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ َوَعْبَد الرَّ
ْكعَتَْيِن َبْعَد َصاَلةِ اْلعَْصِر َوق   ْل لََها إِلَى عائشة فَقَال وا اْقَرأْ َعلَْيَها السَّاَلَم ِمنَّا َجِميعًا َوَسْلَها عن الرَّ

َوقَاَل ابن عباس َوُكْنُت أَْضِرُب    نََهى عنها  َوقَْد بَلَغَنَا أَنَّ النبي   َماإِنَّا أُْخبِْرنَا عنِك أَنَِّك تَُصلِّينَهُ 
فَقَاَل ك َرْيٌب فََدَخْلت  َعلَى عائشة فََبلَّْغت َها َما أَْرَسل ونِي فَقَالَْت َسْل    النَّاَس َمَع ُعَمَر ْبِن الخطاب عنها 

ْم ِبقَْوِلَها فََردُّونِي إِلَى أم سلمة بِِمثِْل َما أَْرَسل ونِي ِبِه إِلَى عائ  شة  أم سلمة فََخَرْجت  إِلَْيِهْم فَأَْخبَْرت ه 
ِحيَن َصلَّى اْلعَْصَر ث مَّ َدَخَل َعلَيَّ    ى عنها ثُمَّ َرأَْيتُهُ يَُصلِّيِهَما يَْنهَ   َسِمْعُت النبيفَقَالَْت أم سلمة  

لَه  تَق ول   َوعنِدي ِنْسَوةٌ ِمْن َبنِي َحَراٍم ِمْن اْْلَْنَصاِر فَأَْرَسْلت  إِلَْيِه اْلَجاِرَيةَ فَق ْلت  ق وِمي ِبَجْنِبِه فَق وِلي  
ِ َسمِ  هاتَْيِن َوأََراَك ت َصل ِيِهَما فَإِْن أََشاَر ِبَيِدِه فَاْستَأِْخِري عنه     ْعت َك تَْنَهى عن لََك أم سلمة َيا َرس وَل َّللاَّ

ا اْنَصَرَف قَاَل َيا ِبْنَت أَبِي أ َميَّةَ َسأَْلِت   ْكعَتَْيِن  فَفَعَلَْت اْلَجاِرَية  فَأََشاَر ِبَيِدِه فَاْستَأَْخَرْت عنه  فَلَمَّ عن الرَّ
اْلعَْصرِ  َما   بَْعَد  فَه  الظُّْهِر  َبْعَد  اللَّتَْيِن  ْكعَتَْيِن  الرَّ عن  فََشغَل وِني  اْلقَْيِس  َعْبِد  ِمْن  َناٌس  أَتَانِي  َوإِنَّه  

   )2("َهاتَانِ 

السَّْجَدتَْيِن بَْعَد اْلعَْصِر عنِدي    َما تََرَك النبي  "رضي هللا عنهما  عن عائشة    وفي  البخاري  -674
  )3("قَطُّ 

َكاَن يَُصلِّيِهَما قَْبَل اْلعَْصِر ثُمَّ إِنَّهُ ُشِغَل    "  رضي للا عنها قالت:   عن عائشة  وفي لفظ لمسلم -675
ُهَما بَْعَد اْلعَْصِر ثُمَّ أَثْبَتَُهَما َوَكاَن إِذَا َصلَّى َصالَ  ةً أَثْبَتََها قَاَل يَْحيَى ْبُن  عنُهَما أَْو نَِسيَُهَما فََصالَّ

 )4("أيوب قَاَل إِْسَمِعيُل تَعني َداَوَم َعلَْيَها

للبخاري عنها -676 لَِقَي هللاَ    :"قالت  وفي لفظ  َوَما  لَِقَي هللاَ ،  َحتَّى  تََرَكُهَما  َما  بِِه  ذََهَب  َوالَِّذي 
ْكعَتَْيِن بَْعَد ا اَلِة ، َوَكاَن يَُصلِّي َكثِيًرا ِمْن َصاَلتِِه قَاِعًدا ، تَْعنِي الرَّ ْلعَْصِر تَعَالَى َحتَّى ثَقَُل َعِن الصَّ

َوَسلََّم يَُصلِّيِهَما ، َواَل يَُصلِّيِهَما فِي اْلَمْسِجِد ، َمَخافَةَ أَْن يُثَقَِّل َعلَى  ، َوَكاَن النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  
تِِه ، َوَكاَن يُِحب  َما يَُخفُِّف َعْنُهْم .      )5("أُمَّ

ا َواَل    وفي لفظ للبخاري عنها:" -677 َرْكعَتَاِن لَْم يَُكْن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يََدُعُهَما ِسرًّ
ْبحِ ، َوَرْكعَتَاِن بَْعَد اْلعَْصِر .   ، َرْكعَتَاِن قَْبَل َصاَلِة الص 

 )6("َعاَلنِيَةً

َعْن أَبِي إِْسَحاَق قَاَل: َرأَْيُت اأْلَْسَوَد َوَمْسُروقًا َشِهَدا َعلَى َعائَِشةَ    وفي لفظ للبخاري عنها:" -678
 )7("ِن . قَالَْت: َما َكاَن النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَأْتِينِي فِي يَْوٍم بَْعَد اْلعَْصِر إِالَّ َصلَّى َرْكعَتَيْ 

 
 2وابن ماجه في "سننه") وقال :"حسن غريب" ، اللفظ( .( )بهذا 426( برقم: )451/   1أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )1(
حديث صحيح، وهذا  " (:237/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مطوال.(1158(برقم: )237  /

في "جامعه" وأخرجه الترمذي    سند حسن في المتابعات والشواهد، قيس بن الربيع يُعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع.
 " ( من طريق عبد هللا بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عبد هللا بن شقيق، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح428)
( ) كتاب السهو ، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ( 1233( برقم: )69/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب معرفة الركعتين اللتين 834( برقم: )210/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 َسلََّم بعد العصر ( )بمثله.(كان يصليهما النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ 

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت  591( برقم: )121/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 ونحوها ( )بهذا اللفظ( .

عتين اللتين ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب معرفة الرك835( برقم: )211/    2سلم في "صحيحه" )أخرجه م–  )4(
 كان يصليهما النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد العصر ( )بهذا اللفظ( .

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت  590( برقم: )121/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )5(
 . ونحوها ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت  592( برقم: ) 122/    1"صحيحه" )أخرجه البخاري في      –  )6(
 ونحوها ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت  359( برقم: ) 122/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )7(
 ونحوها ( )بهذا اللفظ( 
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باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت    بقوله "   ثة السابقة  العلى األحاديث الث  بوب البخاري •
 " ونحوها 

َواْلفَْجرِ قال البخاري   -679 اْلعَْصِر  بَْعَد  إِالَّ  اَلةَ  يَْكَرِه الصَّ لَْم  َوأَب و    بَاُب َمْن  َواْبن  ع َمَر  َرَواه  ع َمر  
أ َصل ِي َكَما َرأَْيت  أَْصَحابِي  "قَاَل:    ثم ذكر حديث ابن عمر رضي للا عنهما  َسِعيٍد َوأَب و ه َرْيَرةَ 

َوالَ  الشَّْمِس  ط ل وَع  ْوا  تََحرَّ اَل  أَْن  َغْيَر   ، َشاَء  َما  نََهاٍر  َواَل  ِبلَْيٍل  ي َصل ِي  أََحًدا  أَْنَهى  اَل    ي َصلُّوَن: 
وَبَها .   )1("غ ر 

حتى   الصالة  فدعوا  إذا طلع حاجب الشمسقال:"      عنه أن رسول للا   وفي لفظ للبخاري -680
طلوع الشمس    بصالتكم  تحينوا  وال  حتى تغيب  الصالة  فدعوا  غاب حاجب الشمس  وإذا  تبرز
 )2("الشيطان فإنها تطلع بين قرني شيطان أو  غروبها وال

َبْيِر ي َصل ِي َرْكعَتَْيِن َبْعَد اْلعَْصِر    وفي البخاري -681 فَْيعٍ قَاَل :ََرأَْيت  َعْبَد للِا ْبَن الزُّ َعْبد  اْلعَِزيِز ْبن  ر 
ه َما .، َوي ْخبِر  أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي للا  َعْنَها َحدَّثَْته  : أَنَّ النَِّبيَّ  ْل َبْيتََها إاِلَّ َصالَّ   )3(": لَْم َيْدخ 

اْلعَْصَر ث مَّ َدَخَل َبْيتِي  َصلَّى رسول للا  :"قَالَْت  رضي للا عنها عن أم سلمةو .  عيف()ض -682
ِ َصلَّْيَت َصاَلةً لَْم تَك ْن ت َصل ِيَها فَقَاَل قَِدَم َعلَيَّ َماٌل فَشَ  غَلَنِي عن  فََصلَّى َرْكعَتَْيِن فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ أَفََنْقِضيِهَما إِ  َما اْْلَن فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ َما َبْعَد الظُّْهِر فََصلَّْيت ه  ْكعَتَْيِن ك ْنت  أَْرَكع ه  "  ذَا فَاتَتَا قَاَل الَ الرَّ
)4( 

  

 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من لم يكره الصالة إال بعد العصر 589( برقم: )121/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 والفجر ( )بهذا اللفظ( . 
 ( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(. 3272( برقم: )122/  4أخرجه البخاري في "صحيحه")– )2(
 ) كتاب الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر ( )بهذا اللفظ( (1631)( برقم:  155/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( برقم: 6443/    12)  ،وأحمد في "مسنده"  ،  ( )بمثله.(  2653( برقم: )377/    6ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه  –  )4(
»مسند أحمد« " . قال األرنؤوط في  إسناده جيد "(:81/  5»فتح الباري البن رجب« ). قال ابن رجب في    ( )بمثله.(27320)
أفنقضيهما، قال: ال. وقوله:  ...ر أنه اختلف فيه كما سيرد.  هذا إسناٌد رجاله ثقات رجال الصحيح، غي"ط الرسالة(:  277/  44)

بن سلمة. اد  الرواة عن حمَّ بين  من  بن هارون  يزيد  بها  د  تفرَّ في  زيادة ضعيفة  األلباني  قال   . الضعيفة "  األحاديث  »سلسلة 
إسناده معلول  "(:188  /2»إرواء الغليل « )"منكر" . وقال في  946برقم    (:352/  2والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

وبأن األكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة , فهى شاذة , ومن الدليل عليه أنه عند ، باالنقطاع بين ذكوان وأم سلمة 
 " . طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة. ...النسائى والمسند 
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 ركعتي الفجر •

ِ   عن أَبِي هريرة  في مسلم -683 ِ َّللاَّ ْسَنا َمَع َنبِي  فَلَْم َنْستَْيِقْظ َحتَّى َطلَعَْت الشَّْمس  فَقَاَل   قَاَل َعرَّ
ث مَّ َدعَ   النبي فَفَعَْلَنا  َمْنِزٌل َحَضَرَنا فِيِه الشَّْيَطان  قَاَل  فَإِنَّ َهذَا  ٍل بَِرأِْس َراِحلَِتِه  ْذ ك لُّ َرج  ا  ِلَيأْخ 

أَ ث مَّ  اَلةُ فََصلَّى اْلغََداةَ َسَجَد َسْجَدتَْيِن َوقَاَل َيْعق وب     ِباْلَماِء فَتََوضَّ     )1("ثُمَّ َصلَّى َسْجَدتَْيِن ثُمَّ أُقِيَمْت الصَّ

 قال النووي : والمراد بالسجدتين ركعتان . وهما سنة الصبح •

 حكم قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس •

اَل َصاَلةَ َبْعَد    :"قَالَ     النبي  أَنَّ   رضي للا عنهما  عن ابن عمر  (صحيح بطرقه وشواهده) -684
"  َوَمعنى َهذَا اْلَحِديِث إِنََّما َيق ول  اَل َصاَلةَ بَْعَد ط ل وعِ اْلفَْجِر إاِلَّ َرْكعَتَْي اْلفَْجرِ   "اْلفَْجِر إاِلَّ َسْجَدتَْينِ 

لدارقطني عن ابن عمرو بن  " الصالة بعد طلوع الفجر إال ركعتي الفجر" ، ومثله ل ، وفي لفظ
 )2("رضي للا عنهما العاص

ْبحِ   قَاَل َرأَى رسول للا    عن قيس بن عمروو.    )حسن( -685 اًل ي َصل ِي بَْعَد َصاَلةِ الصُّ َرج 
ْبحِ َرْكعَتَانِ :"    النبي  َرْكعَتَْيِن فَقَالَ  ْكعَتَْيِن اللَّتَْيِن    "َصاَلة  الصُّ ل  إِن ِي لَْم أَك ْن َصلَّْيت  الرَّ ج  فَقَاَل الرَّ

َما اْْلَن فََسَكتَ   )")3 النبي  قَْبلهما فََصلَّْيت ه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لمساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة ( ( ) كتاب ا680( برقم: )138/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 )بهذا اللفظ( . 
(  419( برقم: )443/    1( )بهذا اللفظ( ،والترمذي في "جامعه" )1278( برقم: )494/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(

والبيهقي في "سننه ، را.( ( )بلفظه مختص235( برقم: )159/  1وابن ماجه في "سننه" )وقال :"غريب"، )بمثله مختصرا.( 
  3( )بلفظه.( وأحمد في "مسنده" )1550( برقم: ) 291/  2والدارقطني في "سننه"  ) ،( 4510( برقم: )465/  2الكبير" )

»الدراية في تخريج أحاديث . قال ابن حجر في     ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بمثله.(5915( برقم: )1247  /
الحصين وقيل محمد بن الحصين مجهول  "...(:110/  1)الهداية«   أيوب بن  إسناده  الطبراني في األوسط من ،  في  وأخرجه 

حديث "(:455/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )".  وقال األرنؤوط في  طريقين عن ابن عمر وأخرجه في الكبير بإسناد قوي
»صحيح الجامع الصغير وزيادته«   ، وفي  478برقم    (:232/  2الغليل « ) »إرواء  "وصححه األلباني في  صحيح بطرقه وشواهده

 .  5353برقم  (:945/ 2)
(  1267( برقم: )489/    1( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )1023( برقم: )275/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )3(

ط   171/  39»مسند أحمد« )، وأحمد في مسنده  .(  ( )بمثله1154( برقم: )234/    2وابن ماجه في "سننه" )،  )بنحوه.(  
  ...ال ابن القطان في »الوهم واإليهام« :  "...ق (:266/  3»البدر المنير « )،. قال ابن الملقن في     23760برقم    الرسالة(:

بن سعيد    وأقول: أما الطعن فيه من جهة سعد "...  والحديث من أصله مختلف فيه، ال يقال فيه: صحيح؛ بل حسن. هذا كالمه.
وأما الطعن فيه من جهة االنقطاع فقد  ...  )راويه( فليس بجيد؛ فإنه وإن تكلم فيه، فقد أخرج له مسلم في »صحيحه« محتجا به

" ،  إسناده حسن لوال انقطاعه"ط الرسالة(:   171/  39»مسند أحمد« )." . قال األرنؤوط في    ثبت اتصاله من طريق صحيحة
وأسد بن موسى   ...  إسناده ضعيف. سعيد بن قيس والد يحيى. لم يوثقه غير المؤلف  "(:430/  4»صحيح ابن حبان« )وقال في  

: يغرب. وهذا الحديث عده ابن مندة من غرائبه فيما نقله عنه الحافظ في "اإلصابة"  -وهو الملقب بأسد السنة، وإن كان صدوقاً    –
حديث "   1151برقم    (:5/  5سنن أبي داود ط غراس« )  »صحيح" قال األلباني في  ، وقد تفرد بوصله، وغيره يرسله.3/245

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أن سعًدا هذا   ". وقال :"...صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي
قطع بين محمد بن  ثم إن اإلسناد من  فيه كالم لسوء حفظه. لكنه قد توبع كما يأتي.  -وهو ابن سعيد بن قيس بن عمرو األنصاري -

 . "إبراهيم وقيس بن عمرو، كما قال الترمذي. لكنه قد جاء موصواًل من طريق أخرى كما يأتي.
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يحيى بن سعيد ، عن أبيه ،  عن جده قيس بن قهد : أنه   . وعن  (بطرقه وشواهدصحيح  ) -686
قام يركع    الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول للا    صلى مع رسول للا  

  )1("ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه .  ركعتي الفجر ، ورسول للا 

 ركعتي الوضوء  •

ْثنِي ِبأَْرَجى     رسول للا   قَالَ   عن أَبِي هريرة  يهماف -687 ِلبالل عنَد َصاَلةِ اْلغََداةِ َيا بالل َحد ِ
ْساَلِم َمْنفَعَةً فَإِن ِي َسِمْعت  اللَّْيلَةَ َخْشَف َنْعلَْيَك َبْيَن َيَديَّ فِي اْلجَ  قَاَل بالل    نَّةِ َعَمٍل َعِمْلتَه  عنَدَك فِي اْْلِ

ْساَلِم أَ  ا فِي َساَعٍة ِمْن لَْيٍل  اَل  ْرَجى عنِدي َمْنفَعَةً ِمْن أَن ِي  َما َعِمْلت  َعَماًل فِي اْْلِ ُر ُطُهوًرا تَامًّ أَتََطهَّ
ُ ِلي أَْن أَُصلِّيَ  َواَل نََهارٍ   )2("إِالَّ َصلَّْيُت بِذَِلَك الط ُهوِر َما َكتََب َّللاَّ

 ركعتي الطواف •

َما يَط وف     في البخاري -688 َبْيِر َرِضَي للا  َعْنه  فَْيعٍ قَاَل : َرأَْيت  َعْبَد للِا ْبَن الزُّ َعْبد  اْلعَِزيِز ْبن  ر 
  )3("بَْعَد اْلفَْجِر ، َوي َصل ِي َرْكعَتَْيِن .

قَاَل َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف اَل تَْمنَع وا أََحًدا َطاَف    أَنَّ النبي   عن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ .    )صحيح( -689
 )4("بَِهذَا اْلَبْيِت َوَصلَّى أَيَّةَ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل أَْو نََهارٍ 

  

 
( برقم: 429/    4( )بمثله.( ، وابن حبان في "صحيحه" )1116( برقم: )294/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
»إسناده ضعيف. سعيد بن قيس والد يحيى. لم يوثقه    (:430/  4»صحيح ابن حبان« ) قال األرنؤوط في  ..  ( )بهذا اللفظ(1563)

وهو الملقب    –، وأسد بن موسى  56- 4/55، و"الجرح التعديل"  3/508،وهو مترجم في "التاريخ الكبير"  4/281غير المؤلف  
، 3/245ن غرائبه فيما نقله عنه الحافظ في "اإلصابة"  : يغرب. وهذا الحديث عده ابن مندة م-بأسد السنة، وإن كان صدوقاً  

فذكره بإسناده ومتنه، ومع وصف ابن    ...[  1116وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ]  ...وقد تفرد بوصله، وغيره يرسله.«
»صحيح   قال األلباني في    ."خزيمة له بالغرابة، فقد صحح المحقق إسناده، وفات الشيخ الفاضل ناصر الدين األلباني أن ينبه عليه.

إلى الجهالة وضعّفه الشيخ شعيب مشيًرا  ...  وقال :" "صحيح لغيره"    «518»  (:293/  1موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
( وأخطأ؛ ألنه تجاهل طرقه 624/  277/  1(، ولكنه ضعف متن الحديث في طبعته للكتاب )223/  6في تعليقه على "اإلحسان" )

وقد خّرجت بعضها في "صحيح أبي داود"، وخّرجها الشيخ أبو الطيب في كتابه القيم: "إعالم أهل العصر   وشواهده التي تقويه.
قلت: فمخالفة أسد  وقال:"... 1151حديث رقم  (8/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في   وقال" بأحكام ركعتي الفجر"،«

لمثل عبد ربه بن سعيد؛ مما ال يطمئن القلب له؛ ال سيما وقد تابعه أخوه يحيى بن سعيد كما   -مع ما فيه من الكالم-بن موسى  
الحديث بمرسل عطاء: عند ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: أخبر عبد نعم؛ يتقوى    ؛ فهو األرجح.-على إرساله-ذكر المصنف  

وله   الملك عن عطاء ... به نحوه.وروي موصواًل من وجهين عنه؛ أحدهما: عن قيس بن سهل، واآلخر: عن رجل من األنصار.
اس.   61بأحكام ركعتي الفجر" )ص  وقد أخرج ذلك كله أبو الطيب في "إعالم أهل العصر شاهد من حديث ثابت بن قيس بن َشمَّ

 («478)»حديث رقم  (:232/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )انظر و  " (؛ فمن شاء فليرجع إليه.62 -
( ) أبواب التهجد ، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصالة  1149( برقم: )53/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من 2458( برقم: )146/    7بعد الوضوء بالليل والنهار ( )بمثله.( ومسلم في "صحيحه" )
 فضائل بالل رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ( . 

 ( ) كتاب الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر ( )بهذا اللفظ( 1630( برقم: )155/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( برقم: 421/    4وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  2747( برقم: )393/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
 1والنسائي في "المجتبى" ) وصححه ،  ( )بمثله.(  1649( برقم: )448/    1( )بهذا اللفظ( ،والحاكم في "مستدركه" ) 1553)
والترمذي في ،  ( )بمثله مطوال.(  1894( برقم: )119/    2( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1/    584( برقم: )137  /

( 1254( برقم: )305/    2وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن صحيح"،  ( )بمثله.(  868( برقم: )210/    2" )"جامعه
»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    772برقم    (:272/  1»خالصة األحكام« ). صححه النووي في    )بمثله.(

 .  481برقم   (:238/ 2ي تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل ف ". وصححه األلباني فيإسناده صحيح."(: 305/ 2)
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 في الحضر والسفر ، ويوم الجمعة  تحية المسجد •

إِذَا َدَخَل أََحد ك ْم اْلَمْسِجَد فَاَل َيْجِلْس َحتَّى ي َصل َِي    "  ْبَن ِرْبِعّيٍ األنصاري  عن أبي قتادة  فيهما -690
 )1(" فليركع ركعتين قبل أن يجلس"وفي لفظ لهما" َرْكعَتَْينِ 

يخطب فجلس . فقال " صليت" قال  " دخل رجل يوم الجمعة والنبي   عن جابر  وفيهما -691
 )2("وتجوز فيهما" فاركع ركعتين   وفي لفظ لمسلمال قل : فقم فصل ركعتين" ، 

خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج      رسول للا   أن"    عنه  وفي لفظ لمسلم -692
   )3(" اْلمام فليصل ركعتين

عمومه يدل على جواز االبتداء بالركعتين ولو في اثناء األذان ، ويمكن له قضاء األذان بعد التسليم"   •
ومع ذلك فقد أمره في الحديث التالي أن يصلي الركعتين قبل الجلوس    ؛ وألن سماع الخطبة واجب ،

 .وهللا تعالى أعلم، فمن باب أولى ان يبدأ الركعتين على ترديد األذان ألنه سنة 

قاعد على المنبر فقعد      والنبي   : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة " عنه  وفي لفظ لمسلم -693
  )4(ا"قم فاركعهم :"قال.قال ال  ؟كعت ركعتينأر   رسول للا  سليك قبل أن يصلي فقال له

 )5(" يخطب فجلس   رسول للا  و "  لمسلم وفي لفظ -694

ولفظ " ،  إِذَا قَِدَم ِمْن َسفٍَر َبَدأَ ِباْلَمْسِجِد فََصلَّى فِيهِ   َكاَن النبي   "َكْعُب ْبُن َماِلكٍ وفيهما عن   -695
فَإِذَا قَِدَم بََدأَ ِباْلَمْسِجِد فََصلَّى فِيِه   َسفٍَر إِالَّ نََهاًرا فِي الض َحىَكاَن اَل يَْقَدُم ِمْن      النبي  أَنَّ   "   مسلم

 )6(" ثُمَّ َجلََس فِيهِ َرْكعَتَْيِن 

ِ    جابرعن    وفيهما -696 ا قَِدَم     رسول للا   اْشتََرى ِمن ِي  "رضي للا عنهماْبَن َعْبِد َّللاَّ َبِعيًرا فَلَمَّ
 )7("   اْلَمِديَنةَ أََمَرنِي أَْن آِتَي اْلَمْسِجَد فَأ َصل ِي َرْكعَتَْينِ 

 ؟ في وقت الزوال هل يوم الجمعة مستثنى من وقت النهي •

 أدلة القول األول بأنه غير مستثنى  •
َيْنَهاَنا أَْن ن َصل َِي فِيِهنَّ أَْو أَْن     النبي  ثاََلث  َساَعاٍت َكانَ "ْبَن عامر  عن عقبة  في مسلم -697

َوِحيَن َيق وم  قَاِئم  الظَِّهيَرةِ َحتَّى تَِميَل  ،    ِحيَن تَْطل ع  الشَّْمس  َباِزَغةً َحتَّى تَْرتَِفعَ   :َنْقب َر فِيِهنَّ َمْوتَاَنا
 )8("الشَّْمس  

اَلةَ َمْشه وَدةٌ َمْحض وَرةٌ    وفيه "     السُّلَِميُّ    ْبُن َعبََسةَ   عن عمرو  وفي مسلم -698 ث مَّ َصل ِ فَإِنَّ الصَّ
اَلةِ فَإِنَّ ِحيَنِئٍذ ت ْسَجر  َجَهنَّم   ْمحِ ث مَّ أَْقِصْر عن الصَّ لُّ ِبالرُّ ِ

 )9("َحتَّى َيْستَِقلَّ الظ 

 أدلة القول الثاني : أنه مستثنى  •
 

( ) أبواب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ( )بهذا 1163( برقم: )56/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
لمسجد بركعتين ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحية ا714( برقم: )155/    2اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 

 ( )بنحوه.( 
( ) كتاب الجمعة ، باب إذا رأى اإلمام رجال جاء وهو يخطب أمره 930( برقم: )12/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الجمعة ، باب التحية واإلمام 875( برقم: ) 14/    3أن يصلي ركعتين ( )بنحوه مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 للفظ( .يخطب ( )بهذا ا

( ) أبواب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ( )بنحوه.( 1166( برقم: )56/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب التحية واإلمام يخطب ( )بهذا اللفظ( . 875( برقم: )14/  3ومسلم في "صحيحه" )، 

 ( ) كتاب الجمعة ، باب التحية واإلمام يخطب ( )بهذا اللفظ( . 875: )( برقم14/  3)أخرجه مسلم في صحيحه  – )4(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب التحية واإلمام يخطب ( )بهذا اللفظ( . 875( برقم: )14/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
قدم من سفر ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة إذا  443( برقم: )96/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب الركعتين ِفي المسجد 716( برقم: ) 156/    2،أخرجه مسلم في "صحيحه" ) 
 لمن قدم من سفر أول قدومه ( )بهذا اللفظ( .

الطعام عند القدوم ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب 3089( برقم: )77/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب الركعتين ِفي المسجد 715( برقم: ) 156/    2،أخرجه مسلم في "صحيحه" ) 
 (بمثلهلمن قدم من سفر أول قدومه ( )

باب اأْلوقات التي نهي َعْن ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ،  831( برقم: )208/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )8(
 الصالة فيها ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب إسالم عمرو بن عبسة (  832( برقم: )208/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )9(
 )بهذا اللفظ( . 
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عَِة َوقَاَل    عن النبي  عن أبي قتادة  .    )ضعيف( -699 م  اَلةَ ِنْصَف النََّهاِر إاِلَّ َيْوَم اْلج  أَنَّه  َكِرهَ الصَّ
عَِة  م  ر  إاِلَّ َيْوَم اْلج     )1("إِنَّ َجَهنََّم ت َسجَّ

الفارسي -700 البخاري عن سلمان  النبي      وفي  الجمعة ،  قال:"    أن  ال يغتسل رجل يوم 
ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فال يفرق  

، ثم ينصت إذا تكلم اْلمام ، إال غفر له ما بينه وبين الجمعة    ثم يصلي ما كتب لهبين اثنين ،  
  )2("اْلخرى .

 فصلى ما كتب له ، ثم إذا خرج اإلمام ،    ثم راح فلم يفرق بين اثنين"   وفي لفظ للبخاري عنه -701
   )3(" أنصت ، غفر له ما بينه وبين الجمعة اْلخرى 

 )4(" ثم صلى ما بدا لهولفظ ابن حبان ")صحيح( .  -702

فصلى ما  من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ،    قال : "  أن النبي    أبي هريرة  عن  وفي مسلم -703
حتى يفرغ من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة اْلخرى    ثم أنصت،    قدر له

 )5(" ، وفضل ثالثة أيام .

ْم    ثعلبةابن شهاب عن  عن  و.    )صحيح( -704 ِ أَنَّه  أَْخبََره  أَنَّه   َكانُوا فِي َزَمانِ ْبِن أَبِي َماِلٍك اْلق َرِظي 
فَإِذَا َخَرَج ع َمر  َوَجلََس َعلَى اْلِمْنبَِر َوأَذََّن    اْلُجُمعَِة َحتَّى يَْخُرَج ُعَمرُ يَُصل وَن يَْوَم  ع َمَر ْبِن الخطاب  

ن وَن َوقَاَم ع َمر  َيْخط ب  أَْنَصْتَنا فَلَْم َي  َؤذ ِ ن وَن قَاَل ثعلبة َجلَْسَنا َنتََحدَّث  فَإِذَا َسَكَت اْلم  َؤذ ِ تََكلَّْم ِمنَّا  اْلم 
ه  َيْقَطع  اْلَكاَلمَ  قَاَل اْبن   "أََحدٌ  اَلةَ َوَكاَلم  َماِم َيْقَطع  الصَّ وج  اْْلِ ر   )6("ِشَهاٍب فَخ 

 ركعتي االستخارة •

ِ    عن جابر   في البخاري -705 َنا ااِلْسِتَخاَرةَ فِي    النبي    قَاَل َكانَ   رضي للا عنهماْبِن َعْبِد َّللاَّ ي عَل ِم 
َنا السُّوَرةَ ِمْن اْلق ْرآِن َيق ول  إِذَا َهمَّ أََحد ك ْم ِباْْلَْمِر فَْلَيْرَكْع َركْ  وِر ك ل َِها َكَما ي عَل ِم  عَتَْيِن ِمْن َغْيِر  اْْل م 

َك ِبِعْلِمَك َوأَ  مَّ إِن ِي أَْستَِخير  َك ِبق ْدَرِتَك َوأَْسأَل َك ِمْن فَْضِلَك اْلعَِظيِم فَإِنََّك  اْلفَِريَضِة ث مَّ ِلَيق ْل اللَّه  ْستَْقِدر 
مَّ إِْن ك ْنَت تَْعلَم  أَنَّ َهذَا اْْلَ  م  اْلغ ي وِب اللَّه  ْمَر َخْيٌر ِلي فِي  تَْقِدر  َواَل أَْقِدر  َوتَْعلَم  َواَل أَْعلَم  َوأَْنَت َعالَّ

ْره  ِلي ث مَّ َباِرْك ِلي فِيِه  ِديِني َوَمعَاِشي َوَعاقَِبِة أَمْ  ِري أَْو قَاَل َعاِجِل أَْمِري َوآِجِلِه فَاْقد ْره  ِلي َوَيس ِ
ي  َوإِْن ك ْنَت تَْعلَم  أَنَّ َهذَا اْْلَْمَر َشرٌّ ِلي فِي ِدينِي َوَمعَاِشي َوَعاقَِبِة أَْمِري أَْو قَاَل فِي َعاِجِل أَْمرِ 

َواصْ  عني  فَاْصِرْفه   أَْرِضنِي  َوآِجِلِه  ث مَّ  َكاَن  َحْيث   اْلَخْيَر  ِلي  َواْقد ْر  عنه   ي  به  ِرْفنِي  َوي َسم ِ قَاَل 
يِه ِبعَْيِنهِ "وفي لفظ له عنه )7("َحاَجتَه   مَّ فَإِْن ك ْنَت تَْعلَم  َهذَا اْْلَْمَر ث مَّ ت َسم ِ  )8(" اللَّه 

 . شرط الطهارة من الحدث ومما ينقض الوضوء ، وقد تقدمت  •

  

 
والبيهقي في "سننه الكبير" " ،  وقال: "مرسل   ( )بهذا اللفظ( .1083( برقم: ) 421/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
»فتح  . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(7725( برقم: )358/    7( )بمثله.( ، والطبراني في "األوسط" )4504( برقم: )464/    2)

إسناده   "(: 310/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في  في إسناده انقطاع" (: 63/  2الباري البن حجر« )
 " ليث ضعيف لضعف

 (  ( ) كتاب الجمعة ، باب الدهن للجمعة ( )بهذا اللفظ883( برقم: ) 3/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب ال يفرق بين اثنين يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( 910( برقم: )8/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الصالة ، ذكر مغفرة هللا جل وعال لمن أتى الجمعة بشرائطها 2776(برقم:)14/    7أخرجه ابن حبان في"صحيحه")  –  )4(

 »إسناده صحيح على شرط البخاري،« (:14/ 7»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  إلى الجمعة التي تليها ( )بهذا اللفظ(
 () كتاب الجمعة ، باب فضل من استمع وأنصت ِفي الخطبة ()بهذا اللفظ(. 857رقم:)( ب8/    3أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )5(
اللفظ(  343( برقم: )143/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )6( الكبير" )،  ( )بهذا  ( برقم: 192/    3والبيهقي في "سننه 
روى الشافعي في " األم " بإسنادين صحيحين عن ثعلبة  " (:808/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(  5766)

الكالم، وأنهم كان يتحدثون يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب جالس على المنبر، قطع  يوكالمه  قال: " قعود اإلمام يقطع السبحة،  
وصححه األلباني في   فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد، حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصالة ونزل عمر تكلموا ".

فائدة:    إسناد صحيح ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني.وهذا  وقال :"...   (340»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )ص
في هذا األثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء األذان وسكوت عمر عليه  

   . "وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف لألمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبت بهذا. وهللا أعلم.
 () أبواب التهجد،باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى()بهذا اللفظ( .1162( برقم:)56/  2أخرجه البخاري في "صحيحه")– )7(
 ()كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى قل هو القادر ( )بهذا اللفظ( . 7390(برقم:)118/  9أخرجه البخاري في"صحيحه")– )8(
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 باب األذان •
 فضل اآلذان   •

ُسْفيَانَ   عن  في مسلم -706 أَبِي  ْبِن  النبي  معاوية  َيْوَم   "عن  أَعناقًا  النَّاِس  أَْطَول   ن وَن  َؤذ ِ اْلم 
 )1("اْلِقَياَمِة 

اَلةِ ذََهَب َحتَّى    " قال       عن النبي  عن جابر  وفي مسلم  -707 إِنَّ الشَّْيَطاَن إِذَا َسِمَع الن َِداَء ِبالصَّ
َوثاََلث و  ْوَحاِء فَقَاَل ِهَي ِمْن اْلَمِديَنِة ِستَّةٌ  ْوَحاِء قَاَل س لَْيَمان  فََسأَْلت ه  عن الرَّ َن ِمياًل  يَك وَن َمَكاَن الرَّ

")2( 

ْم أَنَّ   هريرة عن أبي وفيهما -708 َراٌط  النبي  َحدَّثَه  قَاَل إِذَا ن وِدَي ِباْْلَذَاِن أَْدبََر الشَّْيَطان  لَه  ض 
َب بَِها أَْدبََر فَإِذَا ق ِضَي التَّْثِويب    ِ أَْقبََل يَْخُطُر َحتَّى اَل َيْسَمَع اْْلَذَاَن فَإِذَا ق ِضَي اْْلَذَان  أَْقبََل فَإِذَا ث و 

 )3("بَْيَن اْلَمْرِء َونَْفِسهِ 

ِل ث مَّ      رسول للا   أَنَّ   عن أَبِي هريرة  افيهم -709 ِ اْْلَوَّ قَاَل لَْو يَْعلَم  النَّاس  َما فِي الن َِداِء َوالصَّف 
وا وا َعلَْيِه اَلْستََهم  وَن َما فِي التَّْهِجيِر اَلْستََبق وا إِلَْيهِ   لَْم َيِجد وا إاِلَّ أَْن َيْستَِهم  وَن َما    َولَْو َيْعلَم  َولَْو َيْعلَم 

ْبحِ َْلَ   )4("تَْوه َما َولَْو َحْبًوافِي اْلعَتََمِة َوالصُّ

»التهجير: السير في    (:189/  1»الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي« )قال في   •
)التبكير(:   بـ  األكثرون  الجمعة، وقد فسره  للجماعة، وإلى صالة  الظهر  إلى صالة  الهاجرة 

ومما يدل على أن المراد منه:    فمنهم من قال: إلى الجمعة، ومنهم من قال: إلى كل صالة.
ثم إن التهجير على معنى:     : )ومثل المهجر كالذي يهدى بدنة(.التبكير إلى الجمعة: قوله  

غير مستقيم في هذا الحديث؛ ألن الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد   -السير في المهاجرة
 ر إلى الجمعة.« الحر، وهذا الوقت إنما يكون بعد الزوال، وليس بوقت فضيلة في التبكي

  

 
  ()كتاب الصالة ، باب فضل اأْلذان وهرب الشيطان عند سماعه()بهذا اللفظ( 387(برقم:)5/    2أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )1(
  ()كتاب الصالة ، باب فضل اأْلذان وهرب الشيطان عند سماعه()بهذا اللفظ( 388(برقم:)5/    2أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )2(
ومسلم في ( ) كتاب األذان ، باب فضل التأذين ( )بهذا اللفظ( ،608( برقم: )125/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 ( ) كتاب الصالة ، باب فضل اأْلذان وهرب الشيطان عند سماعه ( )بنحوه.( 389( برقم: )6/  2)صحيحه 
األذان ، باب االستهام في األذان ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  ( ) كتاب615( برقم: )126/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

 ( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول ( )بلفظه.(437( برقم: )31/  2في "صحيحه" ) 
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   والعيدين.حكم األذان في الحضر والسفر  •

َناِن بالل َواْبن  أ م ِ َمْكت وٍم    رسول للا  قَاَل َكاَن لِ رضي هلل عنهما    عن ابن عمر  فيهما -710 َؤذ ِ م 
 )1("ِمْثلَه   رضي للا عنها  عن عائشةو ،اْْلَْعَمى  

 " وسعد القَرض بقباءقال النووي : " وجعل أبا محذورة مؤذنا بمكة ،  •

ي ِغير  إِذَا َطلََع اْلفَْجر  َوَكاَن َيْستَِمع       رسول للا   قَاَل َكانَ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ   في مسلمو -711
اًل َيق ول  َّللاَّ  أَْكبَر  َّللاَّ  أَْكبَر  فَقَالَ      رسول للا   اْْلَذَاَن فَإِْن َسِمَع أَذَاًنا أَْمَسَك َوإاِلَّ أََغاَر فََسِمَع َرج 

َخَرْجَت ِمْن      رسول للا   أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  فَقَالَ َعلَى اْلِفْطَرةِ ث مَّ قَاَل أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  
وا فَإِذَا ه َو َراِعي ِمْعًزى  )2("  النَّاِر فَنََظر 

الخدري -712 أبي سعيد  البخاري عن  أو  "قال:      رسول للا   أن  وفي  فإذا كنت في غنمك 
وال   جن وال أنس صوت المؤذنباديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى 

 )3("إال شهد له يوم القيامة شيء

َما ِمْن ثاََلثٍَة فِي قَْرَيٍة َواَل َبْدٍو اَل ت قَام  فِيِهْم    "الدرداء    عن أبي. و   (. صحيح لغيره)حسن -713
ْئب  اْلقَاِص  اَلة  إاِلَّ قَْد اْستَْحَوذَ َعلَْيِهْم الشَّْيَطان  فَعَلَْيك ْم ِباْلَجَماَعِة فَإِنََّما َيأْك ل  الذ ِ  )4("َيةَ الصَّ

تَْيِن      رسول للا   قَاَل َصلَّْيت  َمعَ   عن جابر ْبِن سمرة    وفي مسلم -714 ةٍ َواَل َمرَّ اْلِعيَدْيِن َغْيَر َمرَّ
 )5("بِغَْيِر أَذَاٍن َواَل إِقَاَمةٍ 

  

 
يخبره ( )بنحوه    ( ) كتاب األذان ، باب أذان األعمى إذا كان له من617( برقم: )127/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ( )بهذا 380( برقم: )3/    2مطوال.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 اللفظ( .

( ) كتاب الصالة ، باب اإلمساك َعْن اإلغارة على قوم ِفي دار الكفر إذا 382( برقم: )3/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 سمع فيهم اأْلذان ( )بهذا اللفظ( .

 ( ) كتاب األذان ، باب رفع الصوت بالنداء ( )بهذا اللفظ( .609( برقم: ) 125/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( 457/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله مطوال.(  1486( برقم: )19/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )4(

أبو  وصححه ووافقه الذهبي ، و  ( )بمثله.(907( برقم: )246/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بمثله مطوال.(2101برقم: )
برقم   (:654/  2»خالصة األحكام« ).  . صحح النووي إسناده  في     ( )بهذا اللفظ(547( برقم: ) 214/    1داود في "سننه" ) 

إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش، وباقي رجاله "(:410/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  2261
 " حسن صحيح" 427برقم  (:301/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وقال األلباني في ثقات.

( ) كتاب العيدين ، باب المشي والركوب إلى العيد والصالة قبل الخطبة 957(برقم: )18/    2لبخاري في"صحيحه")أخرجه ا–  )5(
 ( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بهذا اللفظ( .887( برقم: )19/  3( ، أخرجه مسلم في "صحيحه" ) بمعناهبغير أذان وال إقامة ( )
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 وبعد خروج الوقت  األذان في السفر ، •

الحويرث  وفيهما عن -715 بن  النبي    مالك  الصالة  "قال:  عن  أقيماإذا حضرت  ثم   فأذنا 
   )1("وليؤمكما أكبركما

 )2("وليؤمكما أكبركما فأذنا وأقيماإذا سافرتما  ": قال وفي لفظ:.  )صحيح( -716
فأذن بالل  وفيه "  الطويل وفيه قصة نومهم عن الصالة  ،    من حديث أبي قتادة  هما  وفي -717

 )3(" بالصالة

َعْن َعْبِد للِا ْبِن أَِبي قَتَاَدةَ ، َعْن أَِبيِه قَاَل:    وفي لفظ للبخاري عن أبي قتادة رضي هللا عنه " -718
ْسَت ِبَنا َيا َرس ولَ  ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً ، فَقَاَل بَْعض  اْلقَْوِم : لَْو َعرَّ  للِا قَاَل:  ِسْرَنا َمَع النَّبِي 

اَلةِ . قَاَل ِباَلٌل   وا َعِن الصَّ : أََنا أ وقِظ ك ْم ، فَاْضَطَجع وا ، َوأَْسَنَد ِباَلٌل َظْهَره  إِلَى أََخاف  أَْن تََنام 
الشَّْمِس ، فَقَاَل:    َراِحلَِتِه ، فَغَلََبْته  َعْيَناه  فََناَم ، فَاْستَْيقََظ النَّبِيُّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َطلََع َحاِجب  

َل: َما أ ْلِقَيْت َعلَيَّ َنْوَمةٌ ِمْثل َها قَطُّ ، قَاَل: إِنَّ للَا قَبََض أَْرَواَحك ْم ِحيَن  َيا ِباَلل  ، أَْيَن َما ق ْلَت؟" قَا
اَلةِ َشاَء َوَردََّها َعلَْيك ْم ِحيَن َشاَء ،   ْن بِالنَّاِس بِالصَّ ا اْرتَفَعَِت الشَّْمس     يَا بِاَلُل قُْم فَأَذِّ أَ ، فَلَمَّ ". فَتََوضَّ

  )4("قَاَم فََصلَّى . َواْبَياضَّْت ، 

َواِجهَ اْلفَْجِر ، فَغَلََبْت ِباَلاًل َعْيَناه    "  لفظ لمسلموفي   -719 ا تَقَاَرَب اْلفَْجر  اْستََنَد ِباَلٌل إِلَى َراِحلَِتِه م  فَلَمَّ
ْستَِنٌد إِلَى َراِحلَِتِه فَلَْم َيْستَْيِقْظ َرس ول  للِا   م     َوه َو م  َواَل ِباَلٌل َواَل أََحٌد ِمْن أَْصَحاِبِه َحتَّى َضَرَبْته 

م  اْسِتيقَاًظا فَفَِزَع َرس ول  للِا    ْمس  . فََكاَن َرس ول  للِا  الشَّ  لَه  فَقَاَل : أَْي ِباَلل  فَقَاَل ِباَلٌل :   أَوَّ
ي َيا َرس وَل للِا ِبَنْفِسَك ، قَاَل : اْقتَاد وا . فَاْقتَاد وا َروَ  ْم َشْيئًا اِحلَه  أََخذَ ِبَنْفِسي الَِّذي أََخذَ ِبأَِبي أَْنَت َوأ م ِ

أَ َرس ول  للِا   ْبحَ ،   ، ث مَّ تََوضَّ اَلةَ فََصلَّى بِِهُم الص  اَلةَ قَاَل    َوأََمَر بِاَلاًل فَأَقَاَم الصَّ ا قََضى الصَّ ، فَلَمَّ
اَلةَ فَْلي َصل َِها إِذَا ذََكَرَها فَإِنَّ للَا قَاَل :   )  .")5َوأَقِِم الصَّالةَ ِلِذْكِري : َمْن َنِسَي الصَّ

  

 
(  674( برقم: )134/    2( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )630( برقم: )128/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أحق باإلمامة ( )بنحوه.( 
( برقم: 246/    1الترمذي في "جامعه" )، و(  )بمثله.(  396( برقم: ) 482/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(
. قال األرنؤوط في «15601ط الرسالة(:»  367/  24»مسند أحمد« )قال :"حسن صحيح" ، وفي   و( )بهذا اللفظ( .205)

/ 1»إرواء الغليل في « ) وصححه األلباني في     ط الرسالة(:»إسناده صحيح على شرط الشيخين.«  368/  24»مسند أحمد« )
 .  215برقم  (:230

اب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة (  ( ) كت681( برقم: )138/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 )بهذا اللفظ( . 

 ( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب األذان بعد ذهاب الوقت ( )بهذا اللفظ(595(برقم:) 122/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة ( ( ) كتاب المساجد  680( برقم: )138/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )5(

 .  )بهذا اللفظ(
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وقد جاء الحديث بمعناه عن أبي هريرة وعمران ابن حصين رضي للا  .    )صحيح لغيره( -720
عن عمرو  عند أبي داود وغيره  . ولكن جاء    وليس فيه ذكر لألذان وإنما األمر باإلقامة عنهم  

في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت    ، قال: كنا مع رسول للا  بن أمية الضمري
، ثم توضؤوا  ثم أمر بالال فأذنفقال: "تنحوا عن هذا المكان" قال:    الشمس، فاستيقظ رسول للا  

 )1(" الصالة، فصلى بهم صالة الصبح . ثم أمر بالال فأقاموصلوا ركعتي الفجر، 

 في حالة الجمع أذان واحد وإقامة لكل صالة •

أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان    " أن النبي    حديث جابرمن    وفي مسلم -721
 )2(واحد وإقامتين"

بين المغرب والعشاء   جمع النبي  رضي للا عنهما "    عن ابن عمر  وفي لفظ للبخاري -722
 )3("، ولم يسبح بينهما ، وال على إثر كل واحدة منهما .   كل واحدة منهما بإقامةبجمع ، 

بين المغرب والعشاء بجمع    جمع رسول للا  رضي للا عنهما"  عن بن عمر  مسلمفي  و   -723
ه َما ِبإِقَاَمٍة َواِحَدةٍ  "   لمسلم  وفي لفظ  "،بإقامة واحدة، صلى المغرب ثالثا والعشاء ركعتين    َصالَّ

")4(  . 

ابن مسعود   .    )ضعيف( -724 النبي   "حديث  المشركين شغلوا  أربع صلوات في   إن  عن 
الخندق فأمر بالال فأذن ثم أقام فصلى الظهرثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام 

 )5("فصلى العشاء

وألنه   •  ، اليعارضها شيء  ثقة  زيادة  ألنها  مقدمة  األذان  إثبات  في  جابر  :رواية  األئمة  قال 
وأشدهم  ، لحديثها  سياقة  ،وأحسنهم  الوداع  بحجة  به    أعرفهم  االعتناء  على  محافظة 

حديث ابن مسعود رضي هللا عنه في أنه أذن وأقام لكل صالة وجاء أيضا  . قلت:واستيعابه" 
 . . وهللا تعالى أعلم ديث جابر في وجوب اإلقامة لكل صالةحيعضد  وهو في المزدلفة

  

 
   ( ) كتاب الصالة ، باب في من نام عن صالة أو نسيها ( )بهذا اللفظ( 444( برقم: )170/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

وهو ابن -لجهالة الزبرقان  صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف  "(: 333/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) ، قال األرنؤوط في  
  وباقي رجاله ثقات.   ...ثمَّ هو منقطع بين الزبرقان وبين عمه عمرو بن أمية    ...فلم يرو عنه غيُر كليب بن صبح  -عمرو الضمري

 "إسناده صحيح، وقال المنذري: "حسن ط "  471برقم    (:340/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  
سند صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ والزبرقان: هو ابن عبد هللا الضمري، وقيل: إنه الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري. قلت: وهذا  

"هما اثنان". قال الحافظ في ترجمة   "الصواب فيه: الزبرقان بن عبد هللا بن عمرو بن أمية". وقال غيره: وقال أحمد بن صالح:
ق ال  الزبرقان بن عمرو: بينهما؛ إال ابن حبان؛ ذكر هذا في ترجمة مفردة عن الذي روى عنه   -فمن بعده-بخاري  "قلت: لم يفّرِ

كليب بن صبح. وفي كتاب ابن حبان من هذا الجنس أشياء، يضيق الوقت عن استيعابها؛ من ذكره الشخص في موضعين وأكثر، 
قلت: وسواًء كان    بن سعيد والنسائي وغيرهما.وذكر أنه ثقة عند يحيى    فال حجة في تفرقته؛ إذ لم ينصَّ على أنهما اثنان".

الصواب في نسبه: أنه الزبرقان بن عبد هللا بن عمرو بن أمية، أو الزبرقان بن عمرو بن أمية؛ فإنه ال يتفق مع قوله في هذا  
فإذا صح قوله هذا:  الحديث: عن عمه عمرو بن أمية"؛ فإن عمًرا على القولين ليس هو َعمَّ الزبرقان، بل هو إما والده أو جده!

 عن عمه عمرو، ولم يكن وهًما من بعض الرواة؛ فهو دليل واضح على صواب ما صنع ابن حبان من التفريق. وهللا أعلم.
 () كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ()بهذا اللفظ(. 1218( برقم:)38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 () كتاب الحج ، باب من جمع بينهما ولم يتطوع ( )بهذا اللفظ(. 1673( برقم:)164/  2البخاري في"صحيحه" )أخرجه  – )3(
   .( ) كتاب الحج ، باب اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة ( )بهذا اللفظ(1288(برقم:)75/  4أخرجه مسلم في"صحيحه") – )4(
النسائي في "الكبرى" )  –  )5( )(  245/    2أخرجه  اللفظ( ،والترمذي في "جامعه" )1638برقم:  ( برقم: 220/    1( )بهذا 
والبيهقي في "سننه الكبير" " ،  حديث عبد هللا ليس بإسناده بأس إال أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد هللاوقال :"    ( )بمثله.(179)
»خالصة  . قال النووي في    )بمثله.((  3625( برقم: )827/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  1923( برقم: ) 403/    1)

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  " . وضعفه األلباني في  وهو منقطع ألن أبا عبيدة لم يدرك أباه. "(: 301/  1األحكام« )
 . 239برقم  (:256/ 1السبيل« )
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 اآلذان في حال المطر   •
فَأَْخبََرَنا    ثُمَّ قَاَل َصل وا فِي ِرَحاِلُكمْ فِي لَْيلٍَة َباِرَدةٍ ِبَضْجَناَن    نَافٌِع قَاَل أَذََّن ابن عمر  فيهما عن -725
ًنا      رسول للا   أَنَّ  َؤذ ِ ر  م  ُن ثُمَّ يَقُوُل َعلَى إِثِْرهِ َكاَن َيأْم  َحاِل فِي اللَّْيلَِة اْلَباِرَدةِ    يَُؤذِّ أاََل َصلُّوا فِي الر ِ

  )1("أَْو اْلَمِطيَرةِ فِي السَّفَرِ 

اَلةِ   رضي للا عنهما    أَنَّ ابن عمر  "  وفي لفظ فيهما -726 ثُمَّ    فِي لَْيلٍَة ذَاِت بَْرٍد َوِريحٍ   أَذََّن بِالصَّ
إِنَّ   قَالَ  قَاَل  ث مَّ  َحاِل  الر ِ بَْرٍد     رسول للا  أاََل َصلُّوا فِي  ذَات   لَْيلَةٌ  إِذَا َكاَنْت  َن  َؤذ ِ اْلم  ر   َيأْم  َكاَن 

َحالِ   )2("َوَمَطٍر َيق ول  أاََل َصلُّوا فِي الر ِ

ا بَلََغ  َخَطَبَنا ابن عباس فِي َيْوٍم َرْدغٍ  "    وفيهما عن ابن عباس -727 اَلِة فَلَمَّ ُن َحيَّ َعلَى الصَّ اْلُمَؤذِّ
َحالِ  اَلةُ فِي الّرِ ْم إِلَى بَْعٍض فَقَاَل فَعََل َهذَا َمْن ه َو َخْيٌر    فَأََمَرهُ أَْن يُنَاِدَي الصَّ فَنََظَر اْلقَْوم  َبْعض ه 

   )3("ِمْنه  َوإِنََّها َعْزَمةٌ 

ِ بن عباس أَنَّه  قَا   "  فيهما  لفظفي  و -728 ِنِه فِي َيْوٍم َمِطيٍر  عن َعْبِد َّللاَّ َؤذ ِ إِذَا قُْلَت أَْشَهُد أَْن اَل  َل ِلم 
اَلِة قُْل َصل وا فِي بُيُوتِكُ  ِ فَاَل تَقُْل َحيَّ َعلَى الصَّ ًدا َرُسوُل َّللاَّ ُ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ قَاَل فََكأَنَّ    مْ إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

وا ذَاَك فَقَاَل   َوإِن ِي  النَّاَس اْستَْنَكر  عَةَ َعْزَمةٌ  م  أَتَْعَجب وَن ِمْن ذَا قَْد فَعََل ذَا َمْن ه َو َخْيٌر ِمن ِي إِنَّ اْلج 
يِن َوالدَّْحِض   )4("َكِرْهت  أَْن أ ْخِرَجك ْم فَتَْمش وا فِي الط ِ

 هو المطر الذي يبل وجه األرضالردغ :  •

  

 
مسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة  ( ) كتاب األذان ، باب األذان لل632( برقم: )129/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 وكذلك بعرفة وجمع ( )بهذا اللفظ( .
( ) كتاب األذان ، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في  666( برقم: )134/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

صرها ، باب الصالة ِفي ( ) كتاب صالة المسافرين وق 697( برقم: )147/    2رحله ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 الرحال ِفي المطر ( )بمثله.(

( ) كتاب األذان ، باب الكالم في األذان ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم 616( برقم: )126/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ) بنحوه(  طر (( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الصالة ِفي الرحال ِفي الم699( برقم: )148/  2في "صحيحه"  )

( ) كتاب الجمعة ، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ( 901( برقم: )6/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الصالة ِفي الرحال ِفي 699( برقم: )147/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 المطر ( )بنحوه.( 
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 صفة المؤذن  •
اْلمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد اْلئمة    :"قوله    عن أبي هريرة.    )صحيح( -729

 )1(واغفر للمؤذنين"

قال : قلت : يا رسول للا ، علمني القرآن واجعلني      عن عثمان بن أبي العاص .    )صحيح(  -730
" وفي لفظ للترمذي  إمام قومي .قال: فقال :" اقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا

 )2("   . "أن اتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا .  إن من آخر ما عهد إلي رسول للا   "

 )3("أمناء الناس على صالتهم وسحورهم المؤذنون  ":وعن أبي محذورة.  )حسن( -731
قوله    )ضعيف( -732 عنهما  للا  رضي  عباس  ابن  وعن   .":  وليؤمكم خياركم  لكم  ليؤذن   "

 )4(قراؤكم"

خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين    ":"قوله    رضي للا عنهما  عن ابن عمر.    (موضوع) -733
 )5(" للمسلمين صالتهم وصيامهم

  

 
( برقم:  560/  4( )بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )1528( برقم: ) 55/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )1(
( برقم:  248/    1( )بلفظه.( ، والترمذي في "جامعه" )517( برقم: )203/    1وأبو داود في "سننه" ) ،  ( )بنحوه.(  1672)
 عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح، عن عائشة.  ث أبي صالحوسمعت أبا زرعة يقول: حديوقال :"...  ( )بلفظه.(207)

وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن عائشة أصح، وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح، عن أبي 
، ضعفه   ( )بلفظه.(7290( برقم: )1514/    3وأحمد في "مسنده" )  " ،  هريرة، وال حديث أبي صالح، عن عائشة في هذا.

فتحصلنا على ثالث مقاالت في " ...(:397/  3»البدر المنير « ) . قال ابن الملقن في(278/  1»خالصة األحكام« )  النووي في
ثانيها: أن حديث عائشة    حديث أبي هريرة وعائشة )إحداها: أنهما ال يصحان( وهو قول علي ابن المديني، إنما صح مرسال.

وأما أبو حاتم بن   -كما سلف    -ثالثها: عكسه وهو قول أبي زرعة وجماعات    قول البخاري.وهو    -أصح من حديث أبي هريرة  
وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي: هذا    ...  حبان، فإنه صححهما، فإنه أخرجهما في »صحيحه« وهذه مقالة رابعة

عن أبي هريرة. وقد روى مسلم بهذا اإلسناد نحو   الحديث رواه أحمد، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد )عن سهيل( عن أبيه،
األرنؤوط في  أربعة عشر حديثا.  قال  الرسالة(:   526/  14»مسند أحمد« )"    إسناده صحيح على شرط    8970برقم    ط   "

  »إرواء الغليل في تخريج « " .صححه األلباني في  ( .«7169»واألعمش قد توبع، كما سلف بيانه عنَد الحديث رقم )  الشيخين
حديث صحيح. ورواه ابن خزيمة  :"  530برقم  (:3/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في  217برقم  (:231/ 1)

.) إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن فَُضْيٍل: ثنا األعمش عن رجل عن  وابن حبان في "صحيحيهما". وصححه اليَْعَمِري 
ناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل الذي لم يَُسمَّ، لكن قد ثبت أن األعمش قلت: وهذا إس  أبي صالح عن أبي هريرة.

 " سمعه من أبي صالح، كما سمعه منه غيره من الثقات، كما يأتي بيانه، فالحديث صحيح ال شبهة فيه.
(  727( برقم: ) 199/    1الحاكم في "مستدركه" )، و( )بمثله.(  423( برقم: )501/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(

وأبو وقال :"حسن"،    ( )بنحوه.(209( برقم: )250/    1و الترمذي في "جامعه" )وصححه ووافقه الذهبي ،    )بهذا اللفظ( .
 ( )بمثله.( 18189( برقم: )4044/    7وأحمد في "مسنده" )، ،  مطوال.(  ( )بمثله  531( برقم: )209/    1داود في "سننه" )
»إرواء  " . وصححه األلباني في   إسناده صحيح على شرط مسلم"ط الرسالة(:  200/  26»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  

 . 1492برقم  (:315/ 5الغليل « )
( برقم:  176/    7( )بهذا اللفظ( ،والطبراني في "الكبير" )2032برقم: )(  426/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
" .  في إسناده يحيى الحماني مختلف فيه."(:467/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(6743)

 .  221برقم  (:239/ 1»إرواء الغليل « )وحسنه األلباني في 
/  1( )بهذا اللفظ( ،وأبو داود في "سننه" )329( برقم: ) 326/   11"األحاديث المختارة" ) أخرجه الضياء المقدسي في – )4(

 1والبيهقي في "سننه الكبير" ) ، ( )بمثله.( 726( برقم: )466/  1وابن ماجه في "سننه" )، ( )بلفظه.( 590( برقم: )230
»نصب الراية« .  قال الزيلعي في    ( )بلفظه.(11603( برقم: )237/    11والطبراني في "الكبير" )  ،(  2031( برقم: )426  /
" .   ذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان، وحسين بن عيسى منكر الحديث "(: 279/  1)

ن سناده ضعيف لضعف حسين بن عيسى الحنفي، وقال البخاري ع"(:442/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  
 .  4866برقم  (:702»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص" . وضعفه األلباني فيحديثه هذا: منكر

»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط    712برقم    458صفحة:    1سنن ابن ماجه جزء:  أخرجه ابن ماجة في    –  )5(
برقم    (:302/  2الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )»سلسلة األحاديث  " . قال األلباني فيإسناده تالف"(: 458/  1)

 "موضوع" .  901
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 صفة اآلذان •

قَاَمةَ  عن أنس فيهما -734     )1(إال اْلقامة" قَاَل أ ِمَر بالل أَْن َيْشفََع اْْلَذَاَن َوي وِتَر اْْلِ

 إال قوله قد قامت الصالة فإنه مرتان. ومعناه: •

تَْيِن  مَ   النبي ِ  إِنََّما َكاَن اْْلَذَان  َعلَى َعْهد   :"قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عمر.    )حسن( -735 رَّ
قَد َيق ول   َغْيَرأَنَّه   ةً  َمرَّ ةً  َمرَّ قَاَمة   َواْْلِ تَْيِن  قَدْ  َْمرَّ اَلة   الصَّ اَلة     قَاَمْت  الصَّ قَاَمةَ قَاَمْت  اإْلِ َسِمعنا  فَِإذَا 

أْنَا ثُمَّ  اَلةِ تََوضَّ  )2("َخَرْجنَا إِلَى الصَّ

ِ بن زيدعن  .    )حسن( -736 أََمرَ   َعْبُد َّللاَّ ا  لَمَّ ِبِه      رسول للا  قَاَل  ِلي ْضَرَب  ي ْعَمل   ِبالنَّاق وِس 
ٌل فَقَاَل تَق ول  َّللاَّ  أَْكبَر  َّللاَّ   اَلةِ َطاَف بِي َوأََنا َناِئٌم َرج  فذكر األذان بتربيع أكبر"    ِللنَّاِس ِلَجْمعِ الصَّ

هد أن  اذا قمت إلى الصالة للا أكبر للا أكبر أشهد أن ال اله اال للا أشو   ،  يعجالتكبير بغير تر
محمد رسول للا حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة للا أكبر 

ا أَْصَبْحت  أَتَْيت   ، قال للا أكبر ال اله اال للا ْؤَيا    رسول للا  فَلَمَّ فَأَْخبَْرت ه  بَِما َرأَْيت  فَقَاَل إِنََّها لَر 
  )3(الحديث" ،  َحقٌّ 

 )4(قول بالل في آذان الفجر " الصالة خير من النوم" وزاد أحمد في آخره قصة.  )حسن( -737

قال : من السنة إذا قال المؤذن في الفجر " حي  على الفالح" قال    عن أنسو.    )صحيح( -738
 )5(، للا أكبر للا أكبر الإله إال للا"من النوم الصالة خير من النوم   الصالة خير: " 

لََواِت إاِلَّ      رسول للا   قَاَل ِلي  :  قَالَ   عن بالل و .    )ضعيف( -739 َبنَّ فِي َشْيٍء ِمْن الصَّ ِ اَل ت ثَو 
 )6("فِي َصاَلةِ اْلفَْجِر 

 ؟! .  تقال في آذان الفجر األول فقط "قول المؤذن "الصالة خير من النوم •
 

، مسلم في ) بنحوه(  ( ) كتاب األذان ، باب األذان مثنى مثنى (  605( برقم: )125/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
 اإلقامة ( )بهذا اللفظ( . ( ) كتاب الصالة ، باب اأْلمر بشفع اأْلذان وإيتار 378( برقم: )2/  2"صحيحه" ) 

( برقم: 565/    4( )بمثله.( ، وابن حبان في "صحيحه" )374( برقم: ) 463/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
(  201/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  183( برقم: )67/    1ابن الجارود في "المنتقى" )و( )بمثله.( ،  1674)

وأحمد في    ،( )بمثله.(  510( برقم: )199/    1وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي ، فظ( .( )بهذا الل721برقم: )
»حديث صحيح، "(:384/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(5672( برقم: ) 1205/    3"مسنده" )

د بن إبراهيم بن مسلم الق-وهذا إسناد قوي، أبو جعفر   قال ابن معين والدارقطني: ال بأس به. وباقي    -رشي الكوفيوهو محمَّ
»صحيح سنن أبي . قال األلباني في   الكوفي.«  -ويقال: ابن مهران بن المثنى-رجاله ثقات. مسلم أبو المثنى: هو ابن المثنى  

وقال النووي: "إسناده وقال الحاكم: "صحيح اإلسناد"، ووافقه الذهبي،  " إسناده حسن    527برقم    (:437/  2داود ط غراس« )
صحيحيهما". وقال المنذري: "حسن". وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"؛ دون   صحيح". وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ غير أبي   ...  قوله: غير أنه ... إلخ. وقال ابن الجوزي: "إسناده صحيح"
، وهو -بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال في نسبه غير ذلك؛ وهو كوفي، ويقال: بصريواسمه محمد  -جعفر  

 ".حسن الحديث على أقل الدرجات 
( برقم:  460/    1وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  176( برقم: )64/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )3(
( برقم: 187/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  1679( برقم: )572/    4صحيحه" )( )بنحوه.( ، وابن حبان في "370)
وأحمد في   وقال:"حسن صحيح"،( )بنحوه مختصرا.(  189( برقم: )231/    1( )بهذا اللفظ( ،والترمذي في "جامعه" )499)

سناده حسن إ"ط الرسالة(:  403/  26»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(16741( برقم: )3594/    7"مسنده"  )
". قال األلباني في من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح 

 " حسن" .  246برقم  (:264/ 1»إرواء الغليل « )
/  26»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في    16477برقم    ط الرسالة(:  399/  26»مسند أحمد«)أخرجه أحمد في مسنده    –  )4(

إلى آخر   .ويدعو رسوَل هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى الصالة، قال: فجاءه فدعاه.."ديث حسن دون قوله:  "حط الرسالة(:   400
 .يسمع هذا الحديث من الزهري، فهي زيادة منكرة انفرد بها ابن إسحاق في هذه الرواية، وابن إسحاق مدلس، ولم " الخبر

  (: 160/  7« )) بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في المختارة    386برقم    (:202/  1)ابن خزيمة في صحيحه     أخرجه  –  )5(
( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في 1/    646( برقم: )149/    1النسائي في "المجتبى" )وقال :"إسناده البأس به " ،    2589برقم  

»التلخيص الحبير  وقال :"إسناده صحيح" ، وقال ابن حجر في    2007برقم    (:186/  3ى للبيهقي ت التركي« )»السنن الكبر
 .  "وصححه ابن السكن"(: 361/ 1ط قرطبة« )

حديث بالل ال نعرفه إال من حديث أبي  وقال :"( )بهذا اللفظ( .198( برقم: )238/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(
، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، إنما رواه عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن    إسرائيل المالئي

/   11وأحمد في "مسنده" )  " ،  عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق ، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث .
" . وضعفه  وهو ضعيف، ومرسل."(:287/ 1»خالصة األحكام« )ي . قال النووي ف  ( )بمثله مطوال.(24543( برقم: )5771

 .145برقم  (:22»ضعيف سنن الترمذي« )صاأللباني في 
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ن  لِ عن أَبِي َمْحذ وَرةَ    وعند النسائي.    )صحيح بطرقه( -740 َوُكْنُت    رسول للا  قَاَل ك ْنت  أ َؤذ ِ
لِ  اَلة  َخْيٌر ِمْن النَّْومِ   أَقُوُل فِي أَذَاِن اْلفَْجِر اأْلَوَّ اَلة  َخْيٌر ِمْن النَّْوِم الصَّ اْلفَاَلحِ الصَّ " ،  َحيَّ َعلَى 

اَلة  َخْيٌر ِمْن النَّْوِم " ولفظ أبي داود اَلة  َخْيٌر ِمْن النَّْوِم الصَّ ْبحِ ق ْلَت الصَّ    "  فَإِْن َكاَن َصاَلة  الصُّ

فقل: الصالة خير من النوم، الصالة خير   وإذا أذنت باألول من الصبح وفي لفظ عند أحمد " -741
 )1("  من النوم

: الصالة خير من النوم ،    كان في األذان األول بعد الفالحعن ابن عمر قال :  و .  )حسن( -742
  )2("الصالة خير من النوم . 

 الترجيع في األذان •

، ولكن  في الحديث اآلتي    علمه األذان فذكرفيه الترجيع ، أخرجه مسلم  وعن أبي محذورة أن النبي •
في  األحاديث التي تلي   الخمسة فذكروه مربعاابن حبان و  ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ، ورواه  

 ذلك

، أَْشَهد  أَْن  َعلََّمه  َهذَا اْْلَذَاَن: »للا   أَنَّ َنبِيَّ للِا    َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ   مسلم  في -743 أَْكبَر  للا  أَْكبَر 
َحمَّ  ًدا َرس ول  للِا، أَْشَهد  أَنَّ م  َحمَّ ًدا َرس ول  للِا« ،  اَل إِلَهَ إاِلَّ للا ، أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ للا ، أَْشَهد  أَنَّ م 

: »أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ للا ، أَشْ  ًدا َرس ول  للِا، أَْشَهد  ث مَّ يَع ود  فََيق ول  َحمَّ َهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ للا ، أَْشَهد  أَنَّ م 
: »للا   تَْيِن« َزاَد إِْسَحاق  تَْيِن، َحيَّ َعلَى اْلفَاَلحِ َمرَّ اَلةِ َمرَّ ًدا َرس ول  للِا، َحيَّ َعلَى الصَّ َحمَّ  أَْكَبر   أَنَّ م 

 )التكبير مرتين(    )3(«للا  أَْكَبر  اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  

  

 
( ) كتاب األذان ، باب التثويب في أذان الفجر ( )بهذا اللفظ( . 1/    646( برقم: )149/    1)أخرجه النسائي في المجتبى    –  )1(
رواه أبو داود، "(: 286/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في   ( )بهذا اللفظ(  500( برقم: )189/    1أبو داود في "سننه" )و

وصححه األلباني   ."ديث صحيح بطرقه"حط الرسالة(:   96/  24»مسند أحمد« )" قال األرنؤوط في  والنسائي، وهو حديث حسن.
لكن الحديث صحيح؛ ألن له طرًقا كثيرة عن أبي   وقال :"...  515برقم    (:411/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  

للصبح  »قلت: إنما يشرع التثويب في األذان األول (:146»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )ص"  . وقال في  محذورة
الصالة الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي هللا عنه قال: "كان في األذان األول بعد الفالح:  

ذورة مطلق وهو حوإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي م 82/  1الطحاوي في "شرح المعاني"   النوم مرتين"«من خير 
ذان الثاني غير مراد ألنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ: "وإذا أذنت باألول من الصبح فقل: الصالة خير  يشمل األذانين لكن األ

 -   510من النوم. الصالة خير من النوم". أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في "صحيح أبي داود"  
"وفي هذا   عقب لفظ النسائي:  168  -  167/    1في "سبل السالم"  فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني    516

تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسالن: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال: فشرعية التثويب إنما هي في األذان األول للفجر  
ـ من "تخريج الزركشي ألحاديث الرافعي". ألنه إليقاظ النائم وأما األذان الثاني فإنه إعالم بدخول الوقت ودعاء إلى الصالة. اه

 ومثل ذلك في "سنن البيهقي الكبرى" عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في األذان األول من الصبح بأمره صلى هللا عليه وسلم.
هو من قلت: وعلى هذا ليس "الصالة خير من النوم" من ألفاظ األذان المشروع للدعاء إلى الصالة واإلخبار بدخول وقتها بل  

األلفاظ التي شرعت إليقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح األخير الذي اعتاده الناس في هذه األعصار المتأخرة عوضا عن األذان 
قلت: وإنما أطلت الكالم في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البالد اإلسالمية على خالف السنة فيها أوال    األول".

يقتصرون على إجمال القول فيها وال يبينون  -ومن ورائهم السيد سابق  -ها من المؤلفين ثانيا فان جمهورهم ولقلة من صرح ب
ابن رسالن والصنعا المتقدم من  للبيان  الصحيحة خالفا  األحاديث  الفجر كما جاء ذلك صراحة في  ي نأنه في األذان األول من 

 جزاهما هللا خيرا.
( ) كتاب الصالة ، باب التثويب في أذان الصبح ( )بهذا  2018( برقم: )423/    1"سننه الكبير" )أخرجه البيهقي في    –  )2(

ورواه عبد هللا بن الوليد العدني ، عن الثوري بإسناده ، عن ابن عمر أنه كان يقول : حي على الفالح حي على وقال :"    اللفظ(
»تمام المنة " . قال األلباني في  ألذان األول مرتين يعني في الصبح . الفالح ، الصالة خير من النوم الصالة خير من النوم في ا

 »وإسناده حسن كما قال الحافظ.« (:147في التعليق على فقه السنة« )ص
 ( ) كتاب الصالة ، باب صفة اأْلذان ( )بهذا اللفظ( . 379( برقم: )3/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
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بطرقه( -744 حبان .    )صحيح  ابن  عند  لفظ  في  وفي  الترجيع  مع  مربعا  التكبير  ذكر  )تم 
ِ الشهادتين( : َيا َرس وَل َّللاَّ :  قَاَل: ق ْلت  قَدََّم َرأِْسي َوقَاَل: »تَق ول  َعل ِْمِني س نَّةَ اْْلَذَاِن، قَاَل: فََمَسَح م 

: »أَْشَهد  أَْن اَل  َّللاَّ     « ، َوَرفََع بَِها َصْوتَه ، ث مَّ تَق ول  ، َّللاَّ  أَْكبَر  ، َّللاَّ  أَْكبَر  ، َّللاَّ  أَْكبَر  إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ ، أَْكبَر 
دً  َحمَّ ِ، أَْشَهد  أَنَّ م  ًدا َرس ول  َّللاَّ َحمَّ أَْشَهد  أَنَّ م  إاِلَّ َّللاَّ ،  إِلَهَ  بَِها  أَْشَهد  أَْن اَل  َواْخِفْض   ،ِ ا َرس ول  َّللاَّ

ًدا  َصْوتََك، ث مَّ تَْرفَع  َصْوتََك ِبالشََّهاَدةِ، أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ ، أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ   َحمَّ ، أَْشَهد  أَنَّ م 
اَلةِ، َحيَّ عَ  تَْيِن، َوَحيَّ َعلَى الصَّ ِ، َمرَّ اَلةِ، َحيَّ َعلَى اْلفاََلحِ، َحيَّ َعلَى اْلفَاَلحِ،  َرس ول  َّللاَّ لَى الصَّ

اَلة  َخْيٌر ِمَن النَّْوِم، َّللاَّ  أَْكبَر   اَلة  َخْيٌر ِمَن النَّْوِم، الصَّ ْبحِ ق ْلَت: الصَّ ،  فَإِْن َكاَنْت َصاَلةَ الصُّ ، َّللاَّ  أَْكبَر 
اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ «

)1( . 

علمني رسول للا صلى للا عليه وسلم اْلذان تسع عشرة كلمة وعنه قال"  .    )صحيح يطرقه( -745
، واْلقامة سبع عشرة كلمة ، اْلذان : للا أكبر ، للا أكبر ، للا أكبر ، للا أكبر ، أشهد أن ال إله  

حي  إال للا ، أشهد أن ال إله إال للا ، أشهد أن محمدا رسول للا ، أشهد أن محمدا رسول للا ،  
على الصالة ، حي على الصالة ، حي على الفالح ، حي على الفالح ، للا أكبر ، للا أكبر ، ال  

واْلقامة : للا أكبر ، للا أكبر ، للا أكبر ، للا أكبر ، أشهد أن ال إله إال للا ، أشهد    إله إال للا .  
دا رسول للا ، حي على الصالة ،  أن ال إله إال للا ، أشهد أن محمدا رسول للا ، أشهد أن محم

حي على الصالة ، حي على الفالح ، حي على الفالح ، قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة ،  
    )2("للا أكبر ، للا أكبر ، ال إله إال للا .

الشهادتين  كلمة    19  اآلذان ) • حبانبترجيع  وابن  مسلم  لفظ  في  التكبير  كما  تربيع  واإلقامة مع   ،
 مع قوله قد قامت مرتين(  بتربيع التكبير  بغير ترجيع 17

َوأَذََّن بالل قَاَل فََجعَْلت  أَتَتَبَّع  فَاه  َها ه َنا َوَها ه َنا َيق ول  يَِميًنا  "    أَبِي ُجَحْيفَةَ   عن   فيهماو -746
اَلةِ َحيَّ َعلَى   )3("اْلفَاَلحِ َوِشَمااًل َيق ول  َحيَّ َعلَى الصَّ

 .)4(""وأصبعاه في أذنيه لفظوفي .  )صحيح( -747

 )5("وجعل إصبعيه في أذنيه"وفي لفظ .  )حسن( -748

 
 
 

 
( برقم:  146/    1والنسائي في "المجتبى" )  ( )بهذا اللفظ( . ،1682( برقم:) 578/    4)أخرجه ابن حبان في "صحيحه"  –  )1(
( برقم:  189/    1وأبو داود في "سننه" ) ،  ( )بمثله.(  1607( برقم: )232/    2والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بمثله.(  1/    630)
ط   94/  24»مسند أحمد« )، قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(  15615( برقم: )3246/    6وأحمد في "مسنده" )،  ()بمثله.(  500)

 . 248برقم  (:189/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«)وصححه األلباني في ،"حديث صحيح بطرقه"الرسالة(: 
 نفس التخريج السابق  – )2(
بنحوه  المؤذن فاه ههنا وههنا ()( ) كتاب األذان ، باب هل يتتبع 634( برقم: )129/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )3(

 ( ) كتاب الصالة ، باب سترة المصلي ()بهذا اللفظ(. 503( برقم:) 56/  2مسلم في "صحيحه" )، و (مختصرا
»سنن الترمذي  والترمذي في جامعه    ،  وصححه ووافقه الذهبي(  730( برقم: )202/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(

 18759برقم    ط الرسالة(:  52/  31»مسند أحمد« )  ، وقال :"حسن صحيح" .وأحمد في    197برقم    (:269/  1ت بشار« )
قال   ( )بهذا اللفظ( .248( برقم: ) 101/    22الطبراني في "الكبير" ) ،  األمر باتخاذ المؤذن ال يأخذ على أذانه أجرا ( )بمثله.(  

ثقات رجال الشيخين، سفيان: هو الثوري إال أن في   ث صحيح، رجالهحدي   " ط الرسالة(:  52/  31»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
،  1/396ولم يوردها البخاري في صحيحه، وأعلَها البيهقي في "السنن"    ...قوله: "يدور" خالفاً، فقد صحح هذه اللفظة الترمذي  

رواء الغليل في »إ" . وصححه األلباني في    سفيان عن عون  فقال: هي مدرجة في رواية  2/115والحافظ ابن حجر في "الفتح"  
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى وقال :"...  230برقم    (:248/  1تخريج أحاديث منار السبيل« ) 

 "وهو كما قاال.
اللفظ( .711( برقم: )457/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )5( »الدراية في تخريج أحاديث قال ابن حجر في  ( )بهذا 

وقد خالف من هو أوثق منه في اإلستدارة لكن متابعا للثوري ،  وفي إسناده حجاج بن أرطاة وال يحتج به"...(:117/  1الهداية« )
لكن قيل إن الثوري إنما أخذ هذه "رأيت بالال يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه  :"فأخرجه الترمذي بلفظ

حديث صحيح، حجاج بن أرطأة فيه كالم "   (:457/ 1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )نؤوط في .  وقال األر الزيادة عن حجاج
 "  متابع. وفي ذكر االستدارة في األذان خالف في ثبوت خبرها، فقد صححها الترمذي وضعفها البيهقي
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عنقه لما بلغ"حي على الصالة" ى  ْلبي داود"لو وفي لفظ  .    )صحيح دون قوله "ولم يستدر"( -749
 .)1(" ولم يستدريمينا وشماال 

ِ و .   )ضعيف( -750 قَاَل ِلبالل َيا بالل إِذَا    رسول للا   أَنَّ   رضي للا عنهما    عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
غ  ا ْْلِكل  ِمْن أَْكِلِه  أَذَّْنَت فَتََرسَّْل فِي أَذَاِنَك َوإِذَا أَقَْمَت فَاْحد ْر َواْجعَْل َبْيَن أَذَاِنَك َوإِقَاَمِتَك قَْدَر َما َيْفر 

ْعتَِصر  إِذَ  وا َحتَّى تََرْوِنيَوالشَّاِرب  ِمْن ش ْرِبِه َواْلم   .)2("ا َدَخَل ِلقََضاِء َحاَجِتِه َواَل تَق وم 

 من الذي يقيم؟  •
من أذن فهو يقيم استحبابا ، والمعتمد فيه األحاديث الصحيحة أن بالال كان هو المؤذن والمقيم   •

والعمل على هذا عند أكثر  "(: 273  /1»سنن الترمذي ت بشار« )قال الترمذي في     لنبي  ل
 " العلم: أن من أذن فهو يقيم.أهل 

 )3(قال لبالل " يابالل  قم فأذن بالناس بالصالة"  النبي  " أن   عن أبي قتادة  في البخاري -751

ِ  .    )ضعيف( -752 َدائِي  َن فِي َصاَلةِ اْلفَْجِر   النبي   قَاَل أََمَرنِيعن ِزَياِد ْبِن اْلَحاِرِث الصُّ أَْن أ َؤذ ِ
َو ي ِقيم   رسول للا   فَأَذَّْنت  فَأََراَد بالل أَْن ي ِقيَم فَقَالَ  َداٍء قَْد أَذََّن َوَمْن أَذََّن فَه   .)4("إِنَّ أََخا ص 

 )5(" مهال يابالل فإنما يقيم من أذن" رضي للا عنهما عن ابن عمرو.  )ضعيف( -753

ِ بن زيد  عنو.    )ضعيف( -754 فِي اْْلَذَاِن أَْشَياَء لَْم َيْصَنْع ِمْنَها َشْيئًا    قَاَل أََراَد النبي   َعْبِد َّللاَّ
ِ بن زيد اْْلَذَاَن فِي اْلَمَناِم فَأَتَى النبي  فَأَْخبََره  فَقَاَل أَْلِقِه َعلَى بالل فَأَْلقَاه  َعلَْيِه    قَاَل فَأ ِرَي َعْبد  َّللاَّ

ِ أََنا َرأَْيت ه  َوأََن    )6("ا ك ْنت  أ ِريد ه  قَاَل فَأَقِْم أَْنَت فَأَذََّن بالل فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ

 
/  1لتلخيص الحبير ط قرطبة« )»ا قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ( .520( برقم: )204/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

يستدر« ، ورواه ولم  يستدر«، ورواه أبو داود وعنده »ولم  متفق عليه من حديثه بدون قوله:» ...ديث أبي جحيفة:  "ح(:365
النسائي بلفظ: فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشماال، ورواه ابن ماجه وعنده: فرأيته يدور في أذانه، لكن في إسناده  

جاج بن أرطاة، ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة بألفاظ زائدة، وقال: قد أخرجاه إال أنهما لم يذكرا فيه إدخال األصبعين في ح
األذنين واالستدارة، وهو صحيح على شرطهما ورواه ابن خزيمة بلفظ:»رأيت بالال يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه يمينا وشماال«  

األصبعين في األذنين، وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه، ورواه أبو نعيم في مستخرجه    ورواه من طريق أخرى وفيه: وضع
. وقال  وعنده: »رأى بالال يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه«وكذا رواه البزار، وقال البيهقي، واالستدارة لم ترد من طريق صحيحة

صحيح، أما إسناده األول، ففيه قيس بن الربيع، وفيه  سناده الثانى  "إ(:391/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
)قلت: " (:9/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  يستدر" خالفولم  كالم من جهة حفظه، وفي ثبوت قوله: "

ا، والبخاري وأبو عوانة مختصًرا. والر واية األخرى صحيحة؛ إسناد الرواية األولى صحيح. وقد أخرجها مسلم في "صحيحه" تامًّ
   ((.689يستدر( شاذ بل منكر. والحديث قال الترمذي: "حسن صحيح"، وتمام الحديث سيأتي برقم )ولم لكن قوله فيها: )

ذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه  وقال :" ه( )بهذا اللفظ( .737( برقم: )204/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
قال فقال الذهبي :"لباقون شيوخ البصرة وهذه سنة غريبة ال أعرف لها إسنادا غير هذا، ولم يخرجاه«  غير عمرو بن فائد وا

( 237/    1والترمذي في "جامعه" )  ،(  2319( برقم: )19/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )"،  الدارقطني عمرو بن فائد متروك 
"، حديث جابر هذا حديث، ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول.وقال :" ( )بمثله.( 195برقم: )

الكبير" ) ( 1952( برقم: )269/    2والطبراني في "األوسط" )  ،( )بمثله.(  2041( برقم: )428/    1والبيهقي في "سننه 
برقم    (:243/ 1»إرواء الغليل « ). قال األلباني في  (500/ 1»التلخيص الحبير ط العلمية« ). وضعفه ابن حجر في   ()بمثله.
 .  "ضعيف جدا" 228

 ()كتاب مواقيت الصالة ، باب األذان بعد ذهاب الوقت()بهذا اللفظ( .595(برقم:)122/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )3(
( 199( برقم: )240/    1( )بهذا اللفظ( ،والترمذي في "جامعه" )514( برقم: )201/    1"سننه" )أخرجه أبو داود في  –  )4(

. ( )بمثله مختصرا.( 717( برقم: )461/    1وابن ماجه في "سننه" )" ،  اأْلَْفِريِقي  هَُو ضعيف  وقال" من حديث َ)بنحوه مختصرا.(  
إسناده ضعيف لضعف اإلفريقي، وهو عبد الرحمن بن زياد بن ":(461/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )وقال األرنؤوط في  

 " ضعيف" ،  237برقم  (:255/ 1»إرواء الغليل « )" . قال األلباني في أنعُم.
الكبير" )–  )5( البيهقي في "سننه  اللفظ( .1901( برقم: )399/    1أخرجه  ابن حجر في    ( )بهذا  الحبير ط قال  »التلخيص 

". وقال األلباني بن راشد هذا ضعيف، وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي، وابن حبان في الضعفاء.  وسعيد"(:375/  1قرطبة« )
 . "إسناده ضعيف"(:255/ 1»إرواء الغليل « )في 

برقم    ط الرسالة(:  397/  26)وأحمد في مسنده  ( )بهذا اللفظ( ،512( برقم: ) 200/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )6(
بينه أبو داود الطيالسي   ومحمد بن عمرو هو الواقفي" (:517/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    16476

محمد بن عبد هللا وقيل عن عبد هللا بن محمد.قال ابن عبد البر: إسناده   فقيل عن:  في روايته وهو ضعيف واختلف عليه فيه  
د "إ(:385/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في حسن أحسن من حديث اإلفريقي سناده ضعيف لجهالة محمَّ

 .  81برقم  (:177/ 1األم« ) -»ضعيف أبي داود " . وضعفه األلباني في بن عمرو
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اَلةِ "   رسول للا قَاَل  عن زيد ْبِن َخاِلدٍ و .  )صحيح( -755 يَك فَإِنَّه  ي وقِظ  ِللصَّ  )1("اَل تَس بُّوا الد ِ

؟ فقالت كان يحب الدائم قال قلت   النبي  عن عمل   عن مسروق قال: سألت عائشة  هماوفي -756
 .)2("أي حين كان يصلي ؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى

 قال النووي الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء قالوا وسمي بذلك لكثرة صياحه   •

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا للا من   :"قال      رسول للا   : أن  عن أبي هريرة  وفيهما -757
 )3("فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باهلل من الشيطان فإنه رأى شيطانا

 الصادقالفجر الفجر الكاذب و •

 متصل باألفق   -3معترض من الشمال للجنوب  -2اليعقبه ظالم  -1عالمات الفجر الصادق   •

غير متصل باألفق بل يوجد بينه وبين    -3مستطيل في األفق    -2يعقبه ظالم    -1والفجر الكاذب   •
 األفق ظالم 

الفجر فجران فجر    :"قال     رسول للا   أن  رضي للا عنهما  عن بن عباس.    )صحيح( -758
   )4("وفجر يحرم فيه الصالة ويحل فيه الطعام،   يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصالة

قال ابن خزيمة: »في هذا الخبر داللة على أن صالة الفرض ال يجوز أداؤها قبل دخول وقتها«.  •
وفجر  وقال: »فجر يحرم فيه الطعام« يريد على الصائم. »ويحل فيه الصالة« يريد صالة الصبح. » 

صالة   الصالة« يريد صالة الصبح، إذا طلع الفجر األول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقتفيه  يحرم  
الصبح، ألن الفجر األول يكون بالليل، ولم يرد أنه ال يجوز أن يتطوع بالصالة بعد الفجر األول.  

ومن تراجم البيهقي لهذا الحديث قوله: »باب   وقوله »ويحل فيه الطعام« يريد لمن يريد الصيام«.  
 إعادة صالة من افتتحها قبل طلوع الفجر اآلخر«.

الفجر فجران فأما الفجر   بلفظ"  رضي للا عنهما  بن عبد للا   جابرعن  و.    )صحيح لغيره( -759
وأما الذي  -) الفجر الكاذب(- الذي يكون كذنب السرحان فال تحل الصالة فيه وال يحرم الطعام

 )5("يذهب مستطيال في اْلفق فإنه يحل الصالة ويحرم الطعام

 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  وقال األرنؤوط في     ( )بهذا اللفظ( .5101( برقم: )487/    4جه أبو داود في "سننه" )أخر–  )1(
وقال "(: 429/  7) وصله،  نعيم  وأبو  والبزار  أبوحاتم  فصحح  وإرساله  وصله  في  اختلف  وقد  الشيخين،  رجال  ثقات  رجاله 

/ 8»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )".قال األلباني في  الدارقطني: المرسل أشبه بالصواب.
   . ورواه النسائي مسنداً ومرسالً. وقال :"  2797برقم(:62/  3»صحيح الترغيب والترهيب«)"وصححه فيصحيح اإلسناد" (:262

( ) أبواب التهجد ، باب من نام عند السحر ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  1132( برقم: )50/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 741( برقم: )167/    2في "صحيحه" )
 .  َوَسلََّم ِفي الليل (

( ) كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 3303( برقم: )128/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب استحباب 2729( برقم: )85/    8الجبال ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 

 .  الدعاء عند صياح الديك ( )بمثله.(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"    ( )بهذا اللفظ( ،356( برقم: )448/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
، وصححه ووافقه الذهبي ( )بمثله.( 692( برقم: ) 191/  1والحاكم في "مستدركه" )، ( )بمثله.( 256( برقم: ) 251/  11)

( )  2185( برقم: )115/    3( )بمثله.( ، والدارقطني في "سننه" )1799)  ( برقم:377/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )
حديث صحيح رواه الدارقطني "(:197/ 3»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في  كتاب الصيام ، باب ِفي وقت السحر ( )بمثله.(

»صحيح ابن خزيمة«  عظمي في  " . قال األصححه الحاكم ، وابن خزيمة  ورجح بعضهم وقفه"    في »سننه« في كتاب الصوم
» لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب   (:184/  1)

»صحيح الجامع الصغير وصححه األلباني في    من رواية جابر«  191/    1ابن جريج أيضا لكن له شاهد صحيح عند الحاكم  
 . 4279رقم ب  (:788/ 2وزيادته« )

»التلخيص الحبير ط العلمية« قال ابن حجر في  ( )بهذا اللفظ( ،693( برقم: )191/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
»صحيح الجامع الصغير وزيادته«  " . وصححه األلباني في  ال البيهقي: روي موصوال ومرسال والمرسل أصح"ق(: 455/  1)
قلت:  :"...  2002برقم    (:8/  5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )، وقال في    4278برقم    (:788/  2)

. قلت: لكن الحديث صحيح لشاهده   وهو أصح "  وقال الدارقطني: " وهذا مرسل ". وقال البيهقي:  ...وإسناد جيد، رجاله ثقات
 ن مسلم عن الوليد بن سليمان قال: سمعت ربيعة بن يزيد قال الدارقطني عن الوليد ب  المشار إليه آنفا. وله شاهد آخر أخرجه

 نحوه، وقال: " إسناد صحيح ".  : سمعت عبد الرحمن بن عائش صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: فذكره
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أَْبَيَض َوِعقَااًل أَْسَوَد َحتَّى َكاَن بَْعض  اللَّْيِل نََظَر فَلَْم قَاَل أََخذَ عدي ِعقَااًل      عن عدي  فيهماو -760
ِ َجعَْلت  تَْحَت ِوَساِدي ِعقَالَْيِن قَاَل إِنَّ ِوَساَدَك إِذًا لَعَ  ا أَْصَبَح قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ِريٌض أَْن َيْستَِبيَنا فَلَمَّ

 )1("َت ِوَساَدِتكَ َكاَن اْلَخْيط  اْْلَْبيَض  َواْْلَْسَود  تَحْ 

َوك ل وا َواْشَرب وا َحتَّى َيتََبيََّن لَك ْم اْلَخْيط  اْْلَْبَيض     قَاَل َوأ ْنِزلَْت    َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ   فيهماو -761
ْوَم َربََط أََحد ه ْم فِي ِرْجلَْيِه    ِمْن اْلفَْجرِ َولَْم ي ْنَزْل    ِمْن اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد   َوَكاَن ِرَجاٌل إِذَا أََراد وا الصَّ

َما فَأَْنَزَل َّللاَّ  بَْعَده   اْلَخْيَط اْْلَْبَيَض َواْلَخْيَط اْْلَْسَوَد َوالَ  ْؤَيت ه  ِمْن اْلفَْجِر    "  يََزال  َيأْك ل  َحتَّى َيتََبيََّن لَه  ر 
وا أَنََّما يَْعنِي اللَّْيَل ِمْن النََّهارِ  "  )2("فَعَِلم 

اَلة   النبي    قال :" سألت      عبدهللا بن مسعودعن  .    )صحيح(  -762 أَيُّ اْْلَْعَماِل أَْفَضل  قَاَل الصَّ
ِل َوْقتَِها  )3(" فِي أَوَّ

َن اْبن  أ م ِ َمْكت وٍم قَاَل  إِ   عن ابن عمر  وفيهما -763 ن  ِبلَْيٍل فَك ل وا َواْشَرب وا َحتَّى ي َؤذ ِ َولَْم  نَّ بالال ي َؤذ ِ
اًل أَْعَمى اَل ي َناِدي َحتَّى  "وفي لفظ للبخاري  " ،  يَُكْن بَْينَُهَما إِالَّ أَْن يَْنِزَل َهذَا َويَْرقَى َهذَا َوَكاَن َرج 

  )4("َبْحتَ ي قَاَل لَه  أَْصَبْحَت أَصْ 

عنها    عن عائشةو.    )صحيح( -764 فكلوا    أن  رضي للا  بليل  يؤذن  مكتوم  أم  بن  إن  قال 
    )5("واشربوا حتى يؤذن بالل فإن بالال ال يؤذن حتى يرى الفجر

 
 
 
 
 
 
 

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم  4509( برقم: )25/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول ِفي 1090( برقم: )128/    3الخيط األبيض ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 الصوم يحصل بطلوع الفجر ( )بنحوه.( 

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم  4511( برقم: )26/    6خرجه البخاري في "صحيحه" )أ–  )2(
( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول ِفي 1091( برقم: )128/    3ومسلم في "صحيحه" )  الخيط األبيض ( )بهذا اللفظ( ،

 الصوم يحصل بطلوع الفجر ( )بمثله.(
( برقم:  342/    4( )بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" )327( برقم: )426/    1جه ابن خزيمة في "صحيحه" )أخر–  )3(
»فتح الباري البن حجر« . قال ابن حجر في  ( )بمثله.(  680( برقم: )188/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1478)
وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق "،  وقتها  لىع"ب وهو قوله  اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في البا"(:10/  2)

وقد أطلق النووي في شرح   ...أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه    "وقتهاأول  في  الصالة  "من رجال مسلم فقال  
ويمكن   ...كم وغيرهما  المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة اهـ لكن لها طريق أخرى أخرجها بن خزيمة في صحيحه والحا

 6/  7»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  أن يكون أخذه من لفظة على ألنها تقتضي االستعالء على جميع الوقت فيتعين أوله  
»وقال الحاكم: فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر،   ط الرسالة(:

»إسناده صحيح   (:339/  4»صحيح ابن حبان« ). وقال في    شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.«  وهو صحيح على
عن محمد بن بشار، بهذا اإلسناد. ووافق الذهبي    1/188[ ، ومن طريقه الحاكم  327على شرط الصحيح، وصححه ابن خزيمة ]

.   من طريق الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، به.«ووافقه الذهبي    1/188وصححه الحاكم أيضاً    الحاكم على تصحيحه.
"صحيح على شرط الشيخين" ووافقه   »وقال الحاكم:  (:305/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وصححه األلباني في  
 " أعلم." ... على وقتها". والمعنى واحد عندنا. وهللا  وهو في "الصحيحين" وغيرهما بلفظ:  ...الذهبي. وهو كما قاال.«

( ) كتاب األذان ، باب أذان األعمى إذا كان له من يخبره ( )بهذا 617( برقم: )127/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول ِفي الصوم يحصل بطلوع 1092( برقم: )129/    3اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ، )

 الفجر ( )بنحوه مطوال.( 
( برقم: 6143/    11أحمد في "مسنده" )، و  ( )بهذا اللفظ(406( برقم: )489/    1خزيمة في "صحيحه" )ابن  أخرجه    –  )5(
في وقت تقدمه " حتى يؤذن وقال :" يحتمل أنه كان بالل يؤذن في مدة أوال ، وفي مدة آخرا ، فقال النبي(.بمثله( ) 26161)

" . قال إسناده جيد"(:211/  1»صحيح ابن خزيمة« )  في   ظميقال األعبن أم مكتوم" وفي وقت تأخره " حتى يؤذن بالل" .   
(:»إسناده قوي على شرط البخاري. إبراهيم بن حمزة: هو ابن محمد بن مصعب 251/  8»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  

 الزبيري، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي.« 
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عن اْلسود بن يزيد قال : قلت لعائشة : أي ساعة توترين  :" وفي لفظ له عنها.    )صحيح( -765
  حتى يؤذنوا . وما يؤذنون حتى يطلع الفجر ، قالت : وكان لرسول للا ؟ قالت : ما أوتر  

: " إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه   مؤذنان ، فالن وعمرو بن أم مكتوم ، فقال رسول للا 
  )1("رجل ضرير البصر ، وإذا أذن بالل فارفعوا أيديكم فإن بالال ال يؤذن حتى يصبح .

في تقديم األذان األول على اآلذان الثاني والعمل في مساجد اإلسالم  :"قال األلباني رحمه هللا   •
  " َولَْم يَُكْن بَْينَُهَما إِالَّ أَْن يَْنِزَل َهذَا َويَْرقَى َهذَا:"  أنه  الساعة مخالف للسنة ، ففي الحديث  رامقد

 ـ."بمعناه" أه . أو العشرين دقيقة قد ال يزيد عن الربع ساعة فالوقت بين اآلذانين 

ِ بن مسعود  وفيهما -766 اَل يَْمنَعن أََحَدك ْم أَْو أََحًدا ِمْنك ْم أَذَان  بالل    :"قَالَ   عن النبي  عن َعْبِد َّللاَّ
ن  أَْو ي َناِدي ِبلَْيلٍ  وِرِه فَإِنَّه  ي َؤذ ِ ْبح   ِليَْرِجَع قَاِئَمك ْم َوِلي َنب ِهَ َناِئَمك ْم َولَْيَس أَْن َيق وَل اْلفَْجر  أَْو ا  ِمْن َسح  لصُّ

َهْيٌر ِبَسبابتَْيهِ   إِْحَداه َما  َوقَاَل ِبأََصاِبِعِه َوَرفَعََها إِلَى فَْوق  َوَطأَْطأَ إِلَى أَْسفَل  َحتَّى َيق وَل َهَكذَا َوقَاَل ز 
   )2("فَْوَق اْْل ْخَرى ث مَّ َمدََّها عن يَِميِنِه َوِشَماِلهِ 

َولَْيَس اْلفَْجر  أَْن َيق وَل َهَكذَا َوَجَمَع َيْحيَى َكفَّْيِه َحتَّى َيق وَل َهَكذَا َوَمدَّ    "    وفي لفظ للبخاري عنه -767
  )3(" َيْحيَى إِْصَبعَْيِه السَّبابتَْينِ 

 ْرِض إِنَّ اْلفَْجَر لَْيَس الَِّذي َيق ول  َهَكذَا َوَجَمَع أََصابِعَه  ث مَّ َنَكَسَها إِلَى اْْلَ   "    لفظ لمسلم عنهفي  و -768
َسب َِحِة َوَمدَّ َيَدْيِه  َسب َِحةَ َعلَى اْلم    )4("  َولَِكْن الَِّذي َيق ول  َهَكذَا َوَوَضَع اْلم 

ْعتَِرض    "لمسلم  وفي لفظ -769 اْلم  اْلفَْجَر ه َو  َيق ول  َهَكذَا َيعني  َيق وَل َهَكذَا َولَِكْن  َولَْيَس    َولَْيَس أَْن 
ْستَِطيلِ    )5("  ِباْلم 

من اليمين إلى الشمال او -َولَْيَس أَْن يَقُوَل َهَكذَا َولَِكْن يَقُوُل َهَكذَا يَعني اْلفَْجَر ُهَو اْلُمْعتَِرضُ    قوله:" •
   َولَْيَس بِاْلُمْستَِطيِل)من أعلى إلى أسفل أو العكس()رأسي("  -العكس )أفقي( 

  

 
 339/  42»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ( .407( برقم: )490/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )1(

( بلفظ: "إن بالال يؤذن بليل،  24168، وذلك في الرواية )قلنا: قد سلف من حديث عائشة ما يضاد هذا الحديث" ط الرسالة(:
والضبعي بين الحديثين بما خزيمة  ابن  جمع  : وقد  2/103فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".قال الحافظ في "الفتح"  

وسلم يعلم الناس أن أذان األول حاصله: أنه يحتمل أن يكون األذان كان نوبا بين بالل وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى هللا عليه 
منهما ال يحرم على الصائم شيئا، وال يدل على دخول وقت الصالة، بخالف الثاني، وجزم ابن حبان بذلك، ولم يبده احتماال، وأنكر 

ن يؤذن ذلك عليه الضياء وغيره، وقيل: لم يكن نوبا، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بالال كان في أول ما شرع األذا
قوله: فإنه رجل ضرير البصر، أي: فيخطىء في إدراك الفجر، وهذا ظاهر أن األذان ...    وحده، وال يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر.

قبل الوقت ما كان إال عن خطأ، وقد سبق ما يؤيد ذلك. نعم المشهور في األحاديث أن بالال كان هو الذي يؤذن قبل الفجر، وسبق 
إسناده صحيح لوال أن أبا اسحق وهو  "(:211/ 1»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في  ، وهللا أعلم.أن ذلك كان منه خطأ

ديث صحيح. يونس: وهو ابُن "حط الرسالة(:   338/  42»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه
توبع بابنه إسرائيل، وسماعه من جده أبي إسحاق في غاية اإلتقان قد    -وإن كان ضعيَف الرواية عن أبيه إال أنه  -أبي إسحاق

ـ   6/185أخرجه أحمد )"...(:237/  1»إرواء الغليل « )" وقال األلباني في  للزومه إياه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
 وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ( من طريق يونس بن أبى إسحاق عنه.186

 ( ) كتاب األذان ، باب األذان قبل الفجر ( )بهذا اللفظ( .621( برقم: ) 127/  1ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف – )2(
  ()كتاب أخبار اآلحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد()بهذا اللفظ(  7247(برقم:)87/    9أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(
ب الصيام ، باب بيان أن الدخول ِفي الصوم يحصل بطلوع  ( ) كتا1093( برقم: )129/    3في "صحيحه" )أخرجه مسلم    –  )4(

 الفجر ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول ِفي الصوم يحصل بطلوع  1093( برقم: )129/    3في "صحيحه" )أخرجه مسلم    –  )5(

 الفجر ( )بهذا اللفظ( . 
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 أذكار اآلذان •
النبي    عن أبي سعيد الخدري  فيهما -770 َيق ول   بلفظ"  عن  َما  ِمْثَل  فَق ول وا  الن َِداَء  َسِمْعت ْم  إِذَا 

ن   َؤذ ِ  )1("  اْلم 

ن  َّللاَّ  أَْكَبر  َّللاَّ  أَْكَبر   :"    رسول للا  قَالَ     ْبِن الخطاب   عن عمر  وفي مسلم -771 َؤذ ِ إِذَا قَاَل اْلم 
اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  ث مَّ قَاَل أَْشَهد   فَقَاَل أََحد ك ْم َّللاَّ  أَْكبَر  َّللاَّ  أَْكبَر  ث مَّ قَاَل أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  قَاَل أَْشَهد  أَْن  

ًدا َرس ول    َحمَّ اَلةِ قَاَل اَل َحْوَل َواَل  أَنَّ م  ِ ث مَّ قَاَل َحيَّ َعلَى الصَّ ًدا َرس ول  َّللاَّ َحمَّ ِ قَاَل أَْشَهد  أَنَّ م  َّللاَّ
ِ ث مَّ قَاَل َّللاَّ   ةَ إِالَّ ِباّلِلَّ ِ ث مَّ قَاَل َحيَّ َعلَى اْلفَاَلحِ قَاَل اَل َحْوَل َواَل ق وَّ ةَ إاِلَّ ِباّلِلَّ  أَْكبَر  قَاَل َّللاَّ    أَْكبَر  َّللاَّ  ق وَّ

ُ ِمْن قَْلبِهِ أَْكبَر  َّللاَّ  أَْكَبر  ث مَّ قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ    ، )2("َدَخَل اْلَجنَّةَ  قَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان ،      أبي أمامة بن سهل بن حنيفعن    في البخاريو -772
وهو جالس على المنبر ، أذن المؤذن ، قال: للا أكبر للا أكبر ، قال معاوية : للا أكبر للا أكبر  

، فقال: أشهد أن محمدا رسول للا ، فقال   وأنا، قال: أشهد أن ال إله إال للا ، فقال معاوية :  
على هذا   ل: يا أيها الناس ، إني سمعت رسول للا  معاوية : وأنا ، فلما أن قضى التأذين قا

 .  )3("  .   يقول ما سمعتم مني من مقالتيالمجلس حين أذن المؤذن 

أَنَّ بالال أََخذَ  رضي للا عنهم    أَْو عن َبْعِض أَْصَحاِب النبيعن أبي أمامة  .    )ضعيف( -773
ا أَْن قَاَل قَْد قَاَمْت   قَاَمِة فَلَمَّ اَلة  قَاَل النبفِي اْْلِ قَاَمِة   يالصَّ أَقَاَمَها َّللاَّ  َوأََداَمَها و قَاَل فِي َسائِِر اْْلِ

 )4("َكَنْحِو َحِديِث ع َمَرفِي اْْلَذَانِ 

ِ بن عمرو   وفي مسلم  -774 َن    "قال    رضي للا عنهما عن النبي    عن َعْبِد َّللاَّ َؤذ ِ إِذَا َسِمْعت ْم اْلم 
ا ث مَّ َسل وا فَق ول وا ِمْثَل َما َيق ول  ث مَّ َصلُّوا َعلَيَّ فَإِنَّه  َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصاَلةً َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه ِبَها َعْشرً 

َ ِلي اْلَوِسيلَةَ فَإِنََّها َمْنِزلَةٌ فِي اْلَجنَِّة اَل تَْنبَِغي إاِلَّ لِ  و أَْن أَك وَن أََنا ه َو فََمْن  َّللاَّ ِ َوأَْرج  عَْبٍد ِمْن ِعَباِد َّللاَّ
 )5("َسأََل ِلي اْلَوِسيلَةَ َحلَّْت لَه  الشَّفَاَعة  

َمْن قَاَل ِحيَن َيْسَمع     :" قَالَ   النبي  أَنَّ رضي للا عنهما    عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   وفي البخاري -775
َواْلفَِضيلَ  ًدا اْلَوِسيلَةَ  َحمَّ اَلةِ اْلقَائَِمِة آِت م  ِة َوالصَّ مَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوةِ التَّامَّ َواْبعَْثه  َمقَاًما  الن َِداَء اللَّه  ةَ 

وًدا الَِّذي َوَعْدتَه  َحلَّْت لَه  َشفَاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمةِ   )6("َمْحم 

إاِلَّ َّللاَّ   "   عن َسْعِد ْبِن أَبِي وقاص   في مسلمو -776 إِلَهَ  َن أَْشَهد  أَْن اَل  َؤذ ِ اْلم  َيْسَمع   َمْن قَاَل ِحيَن 
ًدا َعْبد ه  َوَرس ول ه    َحمَّ لَه  َوأَنَّ م  ْساَلِم ِدينًا َوْحَده  اَل َشِريَك  ٍد َرُسواًل َوبِاإْلِ ِ َربًّا َوبُِمَحمَّ  َرِضيُت بِاّللَّ

  )7("غ ِفَر لَه  ذَْنب ه   

ِ   ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ   اْلعَبَّاِس   َعنِ   في مسلم -777 »ذَاَق َطْعَم اِْليَمانِ أَنَّه  َسِمَع َرس وَل َّللاَّ   َمنْ   َيق ول 
 ِ دٍ  ِديًنا َِوِباِْلْسالَم َربًّا َرِضَى ِباّلِلَّ َحمَّ  )8(َرس والً«. َوِبم 

اْلُخْدِرّيِ   وفي مسلم -778 أبي سعيد  َربًّا    :" قَالَ   النبي   أَنَّ   عن   ِ ِباّلِلَّ َرِضَي  َمْن  َسِعيٍد  أََبا  َيا 
ٍد َنِبيًّا  َحمَّ ْساَلِم ِديًنا َوِبم   دليل ألسئلة القبر الثالثة( ) في الحديثين  )9(" َوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ َوِباْْلِ

 
( ) كتاب األذان ، باب ما يقول إذا سمع المنادي ( )بهذا اللفظ( .  611)( برقم:  126/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الصالة ، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ( )بلفظه.( 383( برقم: )4/  2ومسلم في "صحيحه" )
 معه( )بهذا اللفظ(. ()كتاب الصالة ، باب القول مثل قول المؤذن لمن س385( برقم: )4/  2أخرجه مسلم في "صحيحه") – )2(
( ) كتاب الجمعة ، باب يؤذن اإلمام على المنبر إذا سمع النداء ( 914( برقم: )8/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )3(

 )بهذا اللفظ( . 
إسناده ضعيف   "(: 396/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  528برقم  (:396/  1) أخرجه أبو داود  – )4(

د بن ثابت  لض وإلبهام الواسطة بينهما. وضعفه الحافظ ابن حجر في "نتائج األفكار"   وشهر بن حوشب  -وهو العبدي-عف محمَّ
 "  .211/ 1، وفي "التلخيص الحبير" 370/ 1

 ) بهذا اللفظ(  باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه -كتاب الصالة  - 384برقم (:288/ 1)  أخرجه مسلم في صحيحه  – )5(
 باب الدعاء عند النداء -كتاب األذان  - 614برقم   126صفحة:  1جزء: أخرجه البخاري في صحيحه  – )6(
 () كتاب الصالة ، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه( )بهذا اللفظ(. 386( برقم:)4/  2أخرجه مسلم في "صحيحه") – )7(
 () كتاب اإليمان ، باب ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل ربا ( )بهذا اللفظ(. 34(برقم:)46/  1أخرجه مسلم في"صحيحه") – )8(
( ) كتاب اإلمارة ، باب بيان ما أعده هللا تَعَالَى للمجاهد ِفي الجنة (  1884( برقم: )37/   6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(

 )بهذا اللفظ( . 
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قَاَمةِ الدَُّعاء  اَل ي َردُّ  :"    رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ .    )صحيح( -779  َبْيَن اْْلَذَاِن َواْْلِ
 )1(" فادعوا،  إن الدعاء ال يرد بين اْلذان واْلقامة  ، وفي لفظ عند أحمد " 

رسول    قَاَل قَالَ   عن سهل ْبِن َسْعدٍ و.    صحيح دون قوله "ووقت المطر" فهي حسنة() -780
 )2("  الدَُّعاء  عنَد الن َِداِء َوعنَد اْلَبأِْس ِحيَن ي ْلِحم  َوَوْقت  اْلَمَطرِ ِثْنتَاِن اَل ت َردَّاِن أَْو قَلََّما ت َردَّاِن  " للا 

ِ بن عمرو.   (. صحيح لغيره)حسن -781 اًل قَاَل َيا َرس وَل  رضي للا عنهما "  عن َعْبِد َّللاَّ أَنَّ َرج 
ل وَنَنا فَقَالَ  ِنيَن َيْفض  َؤذ ِ ِ إِنَّ اْلم   )3("ق ْل َكَما َيق ول وَن فَإِذَا اْنتََهْيَت فََسْل ت ْعَطه   رسول للا  َّللاَّ

  

 
( برقم: 593/    4( )بمثله.( ، وابن حبان في "صحيحه" )425( برقم: ) 503/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
وقال :"إسناده   ( )بهذا اللفظ( .1561( برقم: )391/    4والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بنحوه.(  1696)

( )بلفظه 212( برقم: ) 253/    1والترمذي في "جامعه" ) ،  ( )بمثله.(  521( برقم: )205/    1وأبو داود في "سننه" )صحيح"،  
»مسند أحمد« . وقال األرنؤوط في    (بمثله( )12584( برقم: )2571/    5، وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن"  مختصرا.(

سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بريد بن أبي مريم، فقد روى له البخاري في "األدب "إط الرسالة(:  41/  20)
ما الحديث .  وقال :"...أ  244برقم    (:261/  1»إرواء الغليل « )". وصححه األلباني في  السنن، وهو ثقة.المفرد" وأصحاب  

( : حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس حدثنا بريد بن أبى مريم عن أنس بن 3/225فصحيح بدونها فقد أخرجه أحمد )
 ثقات رجال مسلم غير بريد بن أبى مريم وهو ثقة بال خالف.وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم  مالك به وزاد: " فادعوا ".

 (: 219/  1ابن خزيمة في "صحيحه"  )و( )بهذا اللفظ( ،1143( برقم: )393/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ) –  )2(
( 1236برقم: )(  766/    2( )بمثله.( ، والدارمي في "مسنده" )2549( برقم: )113/    2والحاكم في "مستدركه" )،    419برقم  

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(6552( برقم: ) 360/  3والبيهقي في "سننه الكبير" ) ، )بمثله.( 
هذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف يُعتبر به، وقد توبع. أبو   حديث صحيح" (:193/  4)

" قال   ، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، والحسن بن علي: هو الخالل.«حازم: هو سلمة بن دينار
لت: حديث صحيح دون الزيادة، وقد صححه ابن "...ق  2290برقم   (:294/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في 

  فهي حسنة(.خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي، وكذا ابن الجارود. وأما الزيادة  
( برقم: 207/    1وأبو داود في "سننه" )  ( )بهذا اللفظ( ،1695( برقم: )593/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )3(
سناده حسن؛ حيي بن عبد هللا مختلف فيه، وقال ابن "إ(: 593/  4»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(524)

عنه ثقة. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. فمثله يكون حسن الحديث، وباقي السند  عدي: أرجو أنه ال بأس به إذا حدث 
 " إسناده حسن صحيح:" 537برقم  (:19/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". قال األلباني في على شرط الصحيح.
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 شرط سترالعورة   •
 عورة الرجل خارج الصالة  •

قَاَل أَْقَبْلت  ِبَحَجٍر أَْحِمل ه  ثَِقيٍل َوَعلَيَّ إَِزاٌر َخِفيٌف قَاَل فَاْنَحلَّ    عن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ   في مسلم -782
اْرِجْع  :"    رسول للا   إَِزاِري َوَمِعَي اْلَحَجر  لَْم أَْستَِطْع أَْن أََضعَه  َحتَّى َبلَْغت  ِبِه إِلَى َمْوِضِعِه فَقَالَ 

 )1("َراةً إِلَى ثَْوبَِك فَُخْذهُ َواَل تَْمُشوا عُ 

ل  إِلَى   عن أَِبيِه أَنَّ رسول للا    أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   عن   وفي مسلم   -783 ج  قَاَل اَل َيْنظ ر  الرَّ
وَ  َواِحٍد  ثَْوٍب  فِي  ِل  ج  الرَّ إِلَى  ل   ج  الرَّ ي ْفِضي  َواَل  اْلَمْرأَةِ  َعْوَرةِ  إِلَى  اْلَمْرأَة   َواَل  ِل  ج  الرَّ اَل  َعْوَرةِ 

 )2("ع ْرَيةِ  " وفي لفظ" اْلَمْرأَة  إِلَى اْلَمْرأَةِ فِي الثَّْوِب اْلَواِحدت ْفِضي 

ِ َعْوَرات َنا َما َنأِْتي ِمْنَها "  عن أبيه عن جده   عن بهز بن حكيم.    )حسن( -784 ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ل  يَك ون  َمَع الرَّ  ج  ِل قَاَل َوَما َنذَر  قَاَل اْحفَْظ َعْوَرتََك إاِلَّ ِمْن َزْوَجِتَك أَْو َما َملََكْت يَِمين َك فَقَاَل الرَّ ج 

ُ أََحق  أَْن يُْستَْحيَا ِمْنهُ وَ إِْن اْستََطْعَت أَْن اَل يََراَها أََحٌد فَاْفعَْل ق ْلت    ُجُل يَُكوُن َخاِليًا قَاَل فَاّللَّ  )3("     الرَّ

َغط ِ  َمرَّ ِبِه َوه َو َكاِشٌف عن فَِخِذِه فَقَاَل النبي   أَنَّ النبي   َجْرَهدٍ   عن.  )حسن بشواهده( -785
 )4(" فَِخذََك فَإِنََّها ِمْن اْلعَْوَرةِ 

مر على معمر بفناء المسجد    النبي  : أن  النبي  ختن  عن محمد بن جحش.  )حسن( -786
 )5("خمرفخذك يا معمر فإن الفخذ عورة"  محتبيا كاشفا عن طرف فخذه فقال له النبي 

ٍ َواَل    أَنَّ النبي   عن علي.    )صحيح لغيره( -787 قَاَل اَل ت ْبِرْز فَِخذََك َواَل تَْنظ َرنَّ إِلَى فَِخِذ َحي 
 )6(تكشف فخذك وال تنظر"  ال "" وفي لفظ ْلبي داودَمي ِتٍ 

  

 
 ظ العورة ( )بهذا اللفظ(.( ) كتاب الحيض ، باب االعتناء بحف341(برقم: )184/  1أخرجه مسلم في "صحيحه")– )1(
 ( ) كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات ( )بهذا اللفظ( .338( برقم: ) 183/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
والنسائي في "الكبرى"  وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ( .7451( برقم: ) 179/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )3(
والترمذي في "جامعه" ،  ( )بمثله.(  4017( برقم: )72/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  8923( برقم: ) 187/    8)
وأحمد  ،  ( )بمثله.(1920( برقم: )106/  3،  وابن ماجه في "سننه" )سن"وقال :"ح ( )بنحوه.( 2769( برقم: )476/  4)

األرنؤوط في    ( )بمثله.(20351( برقم: ) 4621/    9في "مسنده" ) قال  إسناده "ط الرسالة(:  235/  33»مسند أحمد« ) . 
 . 1810برقم  (:212/ 6»إرواء الغليل في تخريج « )" وحسنه األلباني في حسن.

( )بهذا 2798( برقم: )494/    4الترمذي في "جامعه" )، و  7363برقم    (:200/  4»المستدرك « )في    الحاكمأخرجه  –  )4(
»الدراية في تخريج  ، قال ابن حجر في    15932برقم  ط الرسالة(:  279/  25)وقال :"حسن" ، وأحمد في مسنده    اللفظ( .

البخاري في التاريخ وعلقه في صحيحه مع حديث أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والطحاوي و"(:227/  2أحاديث الهداية« )
»صحيح ". صححه األلباني في  حسن بشواهده"ط الرسالة(:  280/  25»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في  ابن عباس وجرهد 

 .   7906برقم  (:1309/ 2الجامع الصغير وزيادته« )
( برقم:  5297/    10أحمد في "مسنده" )، و  6684برقم    (:738/  3»المستدرك على الصحيحين « )الحاكم في    أخرجه  –  )5(
اللفظ( .22930) )بهذا  في    (  الملقن  ابن  )قال  المنير «  في "...(:148/  4»البدر  أحمد  فرواه  بن جحش  وأما حديث محمد 

ن، عن »مسنده« ، والبخاري في »تاريخه« ، والحاكم في »مستدركه« ، والبيهقي في »سننه« من حديث العالء بن عبد الرحم
وأبو كثير هذا حجازي يقال: إن له صحبة روى له النسائي فدعوى ...أبي كثير مولى محمد بن جحش، )عن محمد بن جحش(  

ابن حزم جهالته إذن غير جيدة، وقد تبعه في هذا ابن القطان فقال: ال يعرف حاله، وتصحيح البيهقي السالف له فرع عن معرفة  
حديث حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد هللا بن جحش " ط الرسالة(:  165/  37أحمد« )»مسند  " . وقال األرنؤوط في  حاله

 ". سلفت ترجمته في الحديث السابق، وقد اختلف فيه عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. 
)6(  –  ( المختارة"  المقدسي في "األحاديث  الضياء  اللفظ( .516( برقم: ) 145/    2أخرجه    ده صحيح" وقال :"إسنا  ( )بهذا 

( 165/    3وأخرجه أبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  7455( برقم: )180/    4،وأخرجه الحاكم في "مستدركه" )
. ، وقال األرنؤوط في   ( )بلفظه.(1265( برقم: )321/    1وأخرجه أحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه مختصرا.(  3140برقم: )

  (: 1240/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في   ح لغيرهصحي"لرسالة(:اط    405/  2»مسند أحمد« )
األسانيد تعطى للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح ...:" " 269برقم  (:298/ 1»إرواء الغليل « )وقال في 7440برقم 

 , السيما وفى الباب شواهد أخرى بنحوها تأتى بعده. 
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ْضَطِجعًا فِي َبْيتِي      رسول للا   َكانَ "رضي للا عنها    عائشة  عن  وفي مسلم -788 َكاِشفًا عن  م 
فَاْستَأْذََن أَب و َبْكٍر فَأَِذَن لَه  َوه َو َعلَى ِتْلَك اْلَحاِل فَتََحدََّث ث مَّ اْستَأْذََن ع َمر  فَأَِذَن لَه    فَِخذَْيِه أَْو َساقَْيهِ 

ٌد َواَل أَق ول  ذَِلَك فِي    َوه َو َكذَِلَك فَتََحدََّث ث مَّ اْستَأْذََن ع ثَْمان  فََجلَسَ  َحمَّ ى ِثَياَبه  قَاَل م  َيْوٍم َواِحٍد  َوَسوَّ
ا َخَرَج قَالَْت عائشة َدَخَل أَب و َبْكٍر فَلَْم تَْهتَشَّ لَه  َولَْم ت َباِلِه ث مَّ َدَخَل ع   َمر  فَلَْم تَْهتَشَّ  فََدَخَل فَتََحدََّث فَلَمَّ

أَ  أاََل  فَقَاَل  ِثَياَبَك  ْيَت  َوَسوَّ فََجلَْسَت  ع ثَْمان   َدَخَل  ث مَّ  ت َباِلِه  َولَْم  ِمْنه   لَه   تَْستَِحي  ٍل  َرج  ِمْن  ْستَِحي 
   )1("اْلَماَلئَِكة  

 اآلتي: ، وكذا حديث أنس  وألنه مجرد فعل ،   الحجة فيه ألنها شكتأجيب عنه:  •

ْكَبتِي    "   عن أنسفيهما  و -789 ِ   لَتََمس  فَِخذَ نَبِّيِ َوإِنَّ ر  َزاَر     َّللاَّ َحتَّى    عن فَِخِذهِ ث مَّ َحَسَر اْْلِ
 ِ ِ َّللاَّ    )  ")2  إِن ِي أَْنظ ر  إِلَى َبَياِض فَِخِذ َنِبي 

  )3"( َحِديث  أنس أَْسَند  َوَحِديث  َجْرَهٍد أَْحَوط  َحتَّى ي ْخَرَج ِمْن اْخِتاَلفِِهمْ :"َ  قال البخاري •

قَْد اْنَكَشَف عن   َماءٌ فِي َمَكاٍن فِيِه    َكاَن قَاِعًدا    أَنَّ النبي"عن أبي موسى  في البخاريو -790
ا َدَخَل ع ْثَمان  َغطَّاَها ْكَبِتِه فَلَمَّ ْكَبتَْيِه أَْور   )4("ر 

 عورة الرجل في الصالة  •

ذ وا ِزيَنتَك ْم عنَد ك ل ِ َمْسِجٍد     قال البخاري -791 ِ تَعَالَى خ  اَلةِ فِي الث َِياِب َوقَْوِل َّللاَّ وِب الصَّ ج  باب و 
ْلتَِحفًا فِي ثَْوٍب َواِحٍد َوي ْذَكر  عن سلمة ْبِن اْْلَْكَوعِ أَنَّ النبيَوَمْن َصلَّى   ه  َولَْو ِبَشْوَكٍة    :"قَالَ   م  رُّ يَز 

أَْن اَل َيط وَف  فِي إِْسَناِدِه نََظٌر َوَمْن َصلَّى فِي الثَّْوِب الَِّذي ي َجاِمع  فِيِه َما لَْم يََر أَذًى َوأََمَر النبي
 )5("ْرَيانٌ ِباْلَبْيِت ع  

َره  َعلَْيَها  :" قَالَ     عن أَبِي هريرةوفيهما   -792 ِة الَّتِي أَمَّ يق  فِي اْلَحجَّ د ِ رسول    َبعَثَنِي أَب و بَْكٍر الص ِ
َواَل      للا  ْشِرٌك  اْلعَاِم م  بَْعَد  جُّ  َيح  النَّْحِر اَل  َيْوَم  النَّاِس  ن وَن فِي  ي َؤذ ِ اْلَوَداعِ فِي َرْهٍط  ِة  قَْبَل َحجَّ

 )6( "يَط وف  ِباْلَبْيِت ع ْرَياٌن 

:كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول  رضي للا عنهما    ابن عباسعن    في مسلم -793
.    اليوم يبدو بعضه أو كله..فما بدا منه فال أحله  تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقولمن يعيرني  

ذ وا ِزيَنتَك ْم ِعْنَد ك ل ِ َمْسِجدٍ   فنزلت هذه اْلية   )   .")7خ 

ي َصل ِي فِي ثَْوٍب َواِحٍد فِي َبْيِت أم سلمة   أَنَّه  َرأَى النبي  عن عمر ْبِن أَبِي سلمة  وفيهما   -794
  )8("أَْلقَى َطَرفَْيِه َعلَى َعاِتقَْيهِ قَْد 

  )9(" قد خالف بين طرفيه" عنه وفي لفظ لهما -795

 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عثمان بن عفان رضي  2401( برقم: )116/    7)أخرجه مسلم في "صحيحه"    –  )1(

 هللا عنه ( )بهذا اللفظ( .
( ) كتاب الصالة ، باب ما يذكر في الفخذ ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  371( برقم: ) 83/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها ( )بمثله.( ( ) 1365( برقم: )145/  4في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الصالة ، باب ما يذكر في الفخذ ( )بهذا اللفظ( . 83/  1البخاري في "صحيحه" ) – )3(
  ()كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان ( )بهذا اللفظ(  3695(برقم:)13/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
قال األلباني في   ( ) كتاب الصالة ، باب وجوب الصالة في الثياب ( )بهذا اللفظ( .79/    1البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )5(

»وصله المصنف في "التاريخ"، وأبو داود في "سننه" وغيرهما، وصححه ابن   (:134/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )
 (.« 643خزيمة، وابن حبان. وهو األرجح، وبيانه في "الفتح"، وفي "صحيح أبي داود" )

ومسلم في ،(بنحوه( ) كتاب الصالة ، باب ما يستر من العورة ( )369( برقم: )82/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 ( ) كتاب الحج ، باب ال يحج البيت مشرك وال يطوف بالبيت عريان ( )بهذا اللفظ( .1347( برقم: ) 106/  4يحه" ) "صح

( ) كتاب التفسير ، باب ِفي قوله تَعَالَى خذوا زينتكم عند كل مسجد  3028( برقم: )243/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا به ( )بهذا 355( برقم: )80/    1البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )8(
 .  ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة ِفي ثوب واحد وصفة لبسه ( )بنحوه.(517( برقم: )61/  2اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا به ( )بهذا  354( برقم: )80/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )9(
 .  ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة ِفي ثوب واحد وصفة لبسه ( )بنحوه.( 517( برقم: )62/  2اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
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صلى في ثوب واحد قد خالف    أن النبي   قالت: "  رضي للا عنها  عن أم هانئ  في مسلم  -796
 . )1(   "بين طرفيه .  

صلى في ثوب واحد خالف بين    "  النبي    أنرضي للا عنهما    عن جابر بن عبدهللافيهما  و -797
 )2(طرفيه"

 من السرة إلى الركبة عورة الرجل في الصالة  •
النبي " جابر  عن فيهما   -798 فََوَجْدت ه       َخَرْجت  َمَع  أَْمِري  ِلبَْعِض  لَْيلَةً  فَِجْئت   أَْسفَاِرِه  َبْعِض  فِي 

ا اْنَصَرَف قَاَل َما السَُّرى َيا جا بر  ي َصل ِي َوَعلَيَّ ثَْوٌب َواِحٌد فَاْشتََمْلت  ِبِه َوَصلَّْيت  إِلَى َجاِنِبِه فَلَمَّ
ا فََرْغت  قَاَل َما هَ  ذَا ااِلْشِتَمال  الَِّذي َرأَْيت  ق ْلت  َكاَن ثَْوٌب َيعني َضاَق قَاَل  فَأَْخبَْرت ه  ِبَحاَجِتي فَلَمَّ

يرمقني    فجعل رسول للا  "ولفظ مسلم  ،    "َكاَن َواِسعًا فَاْلتَِحْف بِِه َوإِْن َكاَن َضيِّقًا فَاتَِّزْر بِهِ فَإِْن  
قال :    رسول للا  وأنا ال أشعر ، ثم فطنت به ، فقال هكذا بيده ، يعني شد وسطك ،فلما فرغ  

وإن كان ضيقا    ،   كان واسعا فخالف بين طرفيه  إذايا جابر . قلت : لبيك يا رسول للا . قال :  
 )3("فاشدده على حقوك.

َمْنِكبَْيِه  "    • َعلَى  ااِلْشتَِماُل  َوُهَو  َعاتِقَْيِه  َعلَى  َطَرفَْيِه  بَْيَن  اْلُمَخاِلُف  َوُهَو  ُح  اْلُمتََوّشِ قال    "اْلُمْلتَِحُف 
شد    وأنه اذا  ثوب واحد  ياالزار والمراد هنا أن يبلغ السرة وفيه جواز الصالة ف  هو معقدالنووي "
ما بين سرته وركبته صحت صالته وان كانت عورته ترى من أسفله   وصلى فيه وهو ساتر المئزر

أمكن االلتحاف به كان أولى   منه أن الثوب إذا  ويؤخذ  "يضره  فان هذا ال  لو كان على سطح ونحوه  
 " من االئتزار ألنه أبلغ في التستر

أو عن عمر قد استيقن نافع   النبي  أخبره عن  رضي للا عنهما  عن بن عمرو.    )صحيح( -799
قال : ال يشتمل أحدكم في الصالة اشتمال   النبي  القائل قد استيقنت انه أحدهما وما أراه اال عن

 )4(" ثم ليصل فليأتزرومن لم يكن له ثوبان   فليأتزر وليرتداليهود ليتوشح من كان له ثوبان 

لفظ  .    )صحيح(  -800 قَاَل    رسول للا   قَالَ   :قَالَ رضي للا عنهما    ابن عمر  عنوفي  قَاَل  أَْو 
ْل  إِذَا َكاَن ِْلََحِدك ْم ثوبان فَْلي َصل ِ فِيِهَما فَإِْن لَْم يَك ْن إاِلَّ ثَْوٌب َواِحٌد فَْلَيتَِّزْر ِبِه َواَل َيْشتَمِ     :"ع َمر  

 )5("اْشتَِماَل اْليَه ودِ 

َسْعدٍ   فيهما -801 ْبِن  النبي "عن سهل  َمَع  ي َصلُّوَن  ِرَجاٌل  َعلَى   َعاقِِديَكاَن    أَعناقِِهمْ   أُْزِرِهْم 
ْبَياِن َوي قَال  ِللن َِساءِ   َكَهْيئَةِ  ل وًساؤو ر    اَل تَْرفَعن  الص ِ َجال  ج   لَقَدْ "  ولفظ مسلم،    "َسك نَّ َحتَّى َيْستَِوَي الر ِ

ِرِهْم فِي   َجاَل َعاقِِدي أ ز  ِرَخْلَف النبيَرأَْيت  الر ِ ْبَياِن ِمْن ِضيِق اْْل ز  فَقَاَل قَائٌِل   أَعناقِِهْم ِمثَْل الص ِ
َجال  ءاَل تَْرفَعن ر   َيا َمْعَشَر الن َِساءِ   )6("وَسك نَّ َحتَّى يَْرفََع الر ِ

 
باب استحباب صالة الضحى (  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، 336( برقم: )158/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(

 )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا به ( )بهذا  354( برقم: )80/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 ه.( ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة ِفي ثوب واحد وصفة لبسه ( )بنحو517( برقم: )62/  2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
مسلم ، و  ( ) كتاب الصالة ، باب إذا كان الثوب ضيقا ( )بهذا اللفظ(361( برقم: )81/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .  (بنحوه( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ( )3014( برقم: )231/  8في "صحيحه" ) 
ط    424/  10»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(6467( برقم: )1340/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )4(

 " إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن روي مرفوعاً، وروي موقوفاً، ورجح الطحاوي وقفه"الرسالة(: 
أبي داود ط غراس«  »صحيح سنن  .  قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(635( برقم: )243/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )5(
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال النووي: "إسناده صحيح". والتردد في رفعه إنما هو :"  645برقم  (:200/ 3)

»سنن أبي داود ت " . وقال األرنؤوط في  من نافع؛ لكنه رجح رفعه في بعض الروايات الصحيحة عنه. وصححه ابن خزيمة
أو وقفه على عمر، ورجح   -صلى هللا عليه وسلم    -إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي  "(:473/  1األرنؤوط« )
نحن نصحح رفع و  " وقال :"...سناده صحيح"إت أحمد شاكر(:  525/  5»مسند أحمد« )" ، وقال أحمد شاكر في  الطحاوي وقفه

وزوال شكه فيه في بعض أحيانه. وألن معناه ثابت مرفوعاً   الحديث، اكتفاء بغلبة ظن نافع أنه مرفوع، مؤيداً ذلك بجزمه برفعه
 ".من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما، عند الشيخين وغيرهما

( ) كتاب الصالة ، باب إذا كان الثوب ضيقا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 362( برقم: )81/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
( ) كتاب الصالة ، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن ال يرفعن رؤوسهن من 441( برقم: )32/    2في "صحيحه" ) 

 السجود حتى يرفع الرجال ( )بنحوه.( 
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ٌل    :"قَالَ     أَبِي هريرة  عن   وفي البخاري -802 ْم َرج  فَِّة َما ِمْنه  لَقَْد َرأَْيت  َسْبِعيَن ِمْن أَْصَحاِب الصُّ
ا ِكَساٌء قَْد َربَط وا فِي أَعناقِِهْم فَِمْنَها َما َيْبل غ  ِنْصَف السَّاقَْيِن َومِ  ا إَِزاٌر َوإِمَّ ْنَها َما َيْبل غ   َعلَْيِه ِرَداٌء إِمَّ

  )1(”َراِهَيةَ أَْن ت َرى َعْوَرت ه  فََيْجَمع ه  ِبَيِدِه كَ  اْلَكْعَبْينِ 

صلى للا    -عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول للا  .    )حسن( -803
: " مروا صبيانكم بالصالة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في    - عليه وسلم  

المضاجع ، وإذا زوج أحدكم عبده أمته ، أو أجيره فال تنظر اْلمة إلى شيء من عورته ، فإن 
 )2(".  من العورة ما تحت السرة إلى ركبته

ْلتَِحفًا   هماوفي -804 ِ َوه َو ي َصل ِي فِي ثَْوٍب م  ْنَكِدِر قَاَل َدَخْلت  َعلَى جابر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِد ْبِن اْلم  َحمَّ عن م 
َك   ِ ت َصل ِي َوِرَداؤ  ا اْنَصَرَف ق ْلَنا َيا أََبا َعْبِد َّللاَّ ه  َمْوض وعٌ فَلَمَّ َمْوض وعٌ قَاَل َنعَْم أَْحَبْبت  أَْن  ِبِه َوِرَداؤ 

ال  ِمْثل ك ْم َرأَْيت  النبي هَّ    )3( " ي َصل ِي َهَكذَا يََرانِي اْلج 

للبخاري -805 لفظ  إزارص"وفي  في  جابر  على    لى  موضوعة  وثيابه  قفاه  قبل  من  عقده  قد 
 )4("المشجب

  

 
 ( ) كتاب الصالة ، باب نوم الرجال في المسجد ( )بهذا اللفظ( 442( برقم: )96/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
في "مسنده" )–  )2( أحمد  )( ب1421/    3أخرجه  اللفظ(6871رقم:  )بهذا  في    (  األلباني  قال  الضعيفة .   األحاديث  »سلسلة 

»" فأما حديث " ونقل عن البيهقي قوله:"ضعيف مضطرب."  956برقم    (:372/  2والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
دالل به وسائر ما يأتي عليه عمروبن شعيب فقد اختلف في متنه، فال ينبغي أن يعتمد عليه في عورة األمة وإن كان يصلح االست

 " إسناده حسن "ط الرسالة(: 369/ 11»مسند أحمد« )وقال األرنؤوط في معه في عورة الرجل، وباهلل التوفيق ".
ومسلم ،  ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة بغير رداء ( )بهذا اللفظ(  370( برقم: )83/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة ِفي ثوب واحد وصفة لبسه ( )بنحوه مختصرا.( 518برقم: )( 62/  2في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الصالة ، باب عقد اإلزار على القفا في الصالة ( )بمعناه 352( برقم: )80/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 مختصرا.( )بهذا اللفظ( 
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 الصالة في السراويل •

لَْيَس َعلَى َعاتِقَْيِه  اَل ي َصل ِي أََحد ك ْم فِي الثَّْوِب اْلَواِحِد    قَاَل النبي  أَبِي هريرة  عن  فيهما   -806
 زاد مسلم )منه(  )1("َشْيءٌ منه 

رضي للا عنهما قال : خطبنا النبي صلى للا عليه وسلم بعرفات ،    عن ابن عباس  وفيهما -807
 )2("فقال : من لم يجد اْلزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .  

عن الصالة في الثوب الواحد فقال   أن سائال  سأل رسول للا    عن أبي هريرة  فيهماو -808
  )3(" أو لكلكم ثوبان

ثم سأل رجل عمر فقال إذا  وسع للا  فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى  "  وزاد البخاري  -809
رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص  

 )4("في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء 
الخليل   • يشبه  قال  في    سراويل صغير التبان  وقال  الصحيحين  ،  المشكل من حديث  /    1)  -كشف 

(التبان سراويل إلى نصف الفخذ يلبسها الفرسان والمصارعون والقباء ممدود وهو ثوب مفرج  887
 .يجمع فرجه بخيط وقد تقدم ذكره في مسند ابن عمر والرداء معروف

ه قال : نهى رسول للا صلى  عن أبيه رضي للا عن  عبد هللا بن بريدةعن . )صحيح لغيره( -810
للا عليه و سلم عن مجلسين و ملبسين فأما المجلسان بين الظل و الشمس و المجلس اْلخر أن  
تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك و الملبسان أحدهما أن تصلي في ثوب و ال توشح به و  

 )5("اْلخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء
(وهذا خبر ال يحتج به لضعفه ولو 374/    6)  -التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  قال في   •

صح كان معناه الندب لمن قدر وقد جاء ما يعارضه روى أبو حصين عن أبي صالح عن عائشة أن  
صلى في ثوب بعضه عليها وهذا ال محالة دون السراويل ويرده أيضا حديث جابر   رسول هللا  
قال   ن عمر قوله وإن كان ضيقا فليتزر به وقد روى سلمة بن األكوع "أن رسول هللا  وحديث اب

أفأصلي    له صل في قميص وبعضهم يقول في حديث سلمة هذا أنه قال قلت" يا رسول هللا اني أتصيد
قال إذا    في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة وروى ابن عباس عن علي أن رسول هللا  

واسعا فتوشح به وإن كان ضيقا فاتزر به وهذه اآلثار كلها تبين لك ما قلناه وفسرناه    كان إزارك
 .وباهلل التوفيق

(وأما وجهه عًن الصالة في سراويل ولْيس عليه رداء: 167/  3) -شرح أبي داود للعيني قال في  •
ون الرداء، فصالته  فالظاهر أنه إذا كان قصيرا ال يَْستر عورته، فأما إذا كان طويالً وصلى فيه بد
 جائزة ، إال أنها تكره، ومن هذا كره بعُض أصحابنا الصالة في السراويل َوْحدها. 

(وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال تكره 205/    6)  -عمدة القاري شرح صحيح البخاريوقال في   •
 ,الصالة في السراويل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته ال تكره الصالة فيه

وقد روى عن عمر ، أنه كتب إلى بعض جنوده :   (179/    2)  -ح الباري ـ البن رجب  فتوقال في   •
إذا رجعتم من غزاتكم هذه فألقوا السراويل واألقبية ، والبسوا األزر واألردية .وهو محمول على أن  

 
()كتاب الصالة ، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ( 359(برقم:)81/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )1(

 ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة ِفي ثوب واحد وصفة لبسه ( )بمثله.(516( برقم: )61/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه" )
البخاري في "صحيحه" )–  )2( ( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب إذا لم يجد اإلزار فليلبس  1843( برقم: ) 16/    3أخرجه 

( ) كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 1178( برقم: )3/    4السراويل ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 وما ال يباح وبيان تحريم الطيب عليه ( )بنحوه.( 

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا به ( )بهذا  358( برقم: )81/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة ِفي ثوب واحد وصفة لبسه ( )بمثله.(515( برقم: )61/  2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

باب الصالة في القميص والسراويل والتبان   ( ) كتاب الصالة ،365( برقم: )82/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ، )–  )4(
 والقباء ( )بهذا اللفظ( 

،  ( ) كتاب األدب ، النهي عن مجلسين وملبسين ( )بهذا اللفظ(  7809( برقم: ) 272/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )5(
وابن  ،  زر به ( )بنحوه مختصرا.(  ( ) كتاب الصالة ، باب إذا كان الثوب ضيقا يت636( برقم: )243/    1وأبو داود في "سننه" )

. وقال ( ) أبواب األدب ، باب الجلوس بين الظل والشمس ( )بنحوه مختصرا.(  3722( برقم: ) 668/    4ماجه في "سننه" )
 "  أحاديث فقد جاء مفرقا في والحديث صحيح"...(:959/ 6»سلسلة األحاديث الصحيحة« )األلباني في 
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لباس العرب المعهود بينهم أفضل من لباس العجم ، فخشي على من رجع من بالد العجم أن يستمروا  
ب بالكلية . ولهذا روي عنه أنه قال : إياكم وزي األعاجم  على لباس العجم ، فربما هجر لباس العر

 ، ويدل على هذا : أنه قد رخص في الصالة في السراويل واألقبية ، كما خرجه البخاري عنه . 

 عورة المرأة خارج الصالة •

َيْنظ ر   قَاَل اَل أَنَّ رسول للا عن أَِبيِه    أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ عبد الرحمن بن    عن  في مسلم -811
ِل فِي ثَ  ج  ل  إِلَى الرَّ ج  ي ْفِضي الرَّ ِل َواَل اْلَمْرأَة  إِلَى َعْوَرةِ اْلَمْرأَةِ َواَل  ج  ل  إِلَى َعْوَرةِ الرَّ ج  ْوٍب  الرَّ

 )1(" ع ْرَيةِ   " وفي لفظ" َواِحٍد َواَل ت ْفِضي اْلَمْرأَة  إِلَى اْلَمْرأَةِ فِي الثَّْوِب اْلَواِحد

 )2(" اتقوا الدنيا واتقوا النساء"أنه قال : عن النبي  أبي سعيد الخدريعن  وفي مسلم -812

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال ":قال     عن النبي   أسامة بن زيدوفيهما عن   -813
 )3("من النساء

اْلَمْرأَةَ ت ْقبِل  فِي ص وَرةِ َشْيَطاٍن َوت ْدبِر  فِي ص وَرةِ    إن   َ"عن النبي      عن جابر  وفي مسلم -814
دُّ َما فِي َنْفِسِه   )4("َشْيَطاٍن فَإِذَا أَْبَصَر أََحد ك ْم اْمَرأَةً فَْلَيأِْت أَْهلَه  فَإِنَّ ذَِلَك يَر 

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "النبي   عن  عن بن مسعود.    )صحيح( -815
المرأة عورة ، وإنها إذا   ولفظ الطبراني"  "  و أقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها

 )5(" .  وإنها ال تكون أقرب إلى هللا منها في قعر بيتهاخرجت استشرفها الشيطان ، 

َما ِمْن اْمَرأَةٍ تَْخلَع   :"  يقول   سمعت رسول للا    قالت  رضي للا عنها  عن عائشة.    )صحيح( -816
ِ تَعَالَى  )6("ِثَياَبَها فِي َغْيِر َبْيِتَها إاِلَّ َهتََكْت َما َبْيَنَها َوَبْيَن َّللاَّ

 ! يجوز كشف الوجه  من قال :أدلة  من •

 )7(القفازين"تنتقب وال تلبس   "أن المحرمة الرضي للا عنهما  عن ابن عمر في البخاري -817
الباري  قال في   • النقاب   -المحرمه-ولم يختلفوا في منعها"فتح  من ستر وجهها وكفيها بما سوى 

 " والقفازين 

  

 
 ( ) كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات ( )بهذا اللفظ( 338( برقم: ) 183 / 1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
 ( ) كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( )بهذا اللفظ( 2742( برقم: )89/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
، ا يتقى من شؤم المرأة ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب النكاح ، باب م5096( برقم: )8/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 ( ) كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( )بمثله.(2740( برقم: ) 89/  8ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب النكاح ، باب ندب من رأى امرأة فوقعت ِفي نفسه إلى أن 1403( برقم: )129/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 يأتي امرأته ( )بهذا اللفظ( 
( 412/    12)بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )  ،  (  1685( برقم: )176/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(

وقال :"حسن صحيح غريب"، ( )بلفظه مختصرا.(  1173( برقم: )463/    2له.( ، والترمذي في "جامعه" )( )بمث5598برقم: )
وَصححه  "(:52/  8»فتح الباري البن رجب« )(  )بنحوه(  . قال ابن رجب في  2890( برقم )3/189والطبراني في األوسط  )

ابن حبا  . قال األرنؤوط في    " وإسناده كلهم ثقات   .  الترمذي " إسناده صحيح على شرط مسلم.  "(: 413/  12ن« )»صحيح 
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من    وقال في    344برقم    (: 260/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )وصححه األلباني في  
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات   ...أخرجه الطبراني في " األوسط "  :"  2688برقم    (:424/  6فقهها وفوائدها« )

 . "  شيخه البغوي، وقد وثقه الدارقطني ل مسلم غيررجا
»سنن أبي داود  . قال األرنؤوط في    ( ) كتاب الحمام ، ( )بهذا اللفظ(4010( برقم: )69/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

 .   5692 برقم (:993/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" صححه األلباني في إسناده صحيح."(:129/ 6ت األرنؤوط« )
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم 1838( برقم: )15/    3أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )7(

 والمحرمة ( )بهذا اللفظ( 



211    | 

 211  الصفحة
 

أسماء    )ضعيف( -818 بكر. وعن  أبي  :  بنت  أنها       رسول للا   "دخلت علىرضي للا عنها 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى 

   )1(منها إال هذا وأشار إلى وجهه وكفه" 

ابن عباس رضي للا عنهماوفيهما   -819 الفضل رديف  عن  فجاءت امرأة من خثعم     "كان 
إليه وجعل وتنظر  إليها  ينظر  الفضل  الشق       رسول للا   فجعل  إلى  الفضل  وجه  يصرف 

 )2(اْلخر"

تستفتي رسول للا صلى للا عليه  "  وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة:"وفي لفظ في البخاري -820
 )3("وسلم ، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها

" مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن  أن    عن جابر  وفي مسلم -821
فقالت لم يا رسول للا قال    من سطة النساء سفعاء الخدينأكثركن حطب جهنم فقامت امرأة  

ْلنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بالل من  
 )4(أقرطتهن وخواتمهن"

 بأن الصريح منها كان قبل فرض الحجاب ، والحديث اآلخر ليس صريحا . جيب عنهاأ •

 أدلة المانعين من  •
يرحم للا نساء المهاجرات اْلول لما أنزل للا    ":رضي للا عنها    عن عائشة  في البخاري -822
 وليضربن بخمرهن على جيوبهن فتح  قال ابن حجر في    )5( شققن مروطهن فاختمرن بها«

 وجوههن « غطين فاختمرن أي (:»490/ 8البن حجر« )الباري 

   )6("أََخْذَن أ ْزَره نَّ فََشقَّْقنََها ِمْن قَِبِل اْلَحَواِشي فَاْختََمْرَن بَِها " وفي لفظ للبخاري -823
 أزرهن جمع إزار ، وهي المالءة بضم الميم ، وتخفيف الالم وبالمّد ، وهي الملحفة. •

فرأى سواد إنسان نائم ،      ":  رضي للا  عنها وفيه  قول عائشةفي قصة اْلفك    وفيهما -824
فخمرت  فعرفني حين رآني،  وكان رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني،   

 )7(" وجهي  بجلبابي

  

 
(  بهذا اللفظ زينتها ( )( ) كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من  4104( برقم: )106/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )   –  )1(
:"قال أبو داود هذا مرسل   299/ص1قال الزيلعي في نصب الراية ج". و خالد بن دريك لم يدرك عائشة   ،  وقال :" هذا مرسل    .  

خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال بن القطان ومع هذا فخالد مجهول الحال.  قال المنذري وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد 
ث ال اعلم رواه عن قتادة الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر تكلم فيه غير واحد.  وقال بن عدي في الكامل هذا حدي

وقال بن حجر في الدراية في   .غير سعيد بن بشير. وقال فيه مرة عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة انتهى كالمه"  
وأخرجه ابن عدي وقال ،  :"أخرجه أبو داود وقال إنه منقطع بين خالد بن دريك وعائشة  123/ص 1تخريج أحاديث الهداية ج

ى فقال عن أم سلمة وعن قتادة مرفوعا إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إال وجهها ويداها إلى رواه خالد مرة أخر
 . المفصل وهذا معضل"

 ( ) كتاب الحج ، باب الحج َعْن العاجز ( )بهذا اللفظ( 1334( برقم: )101/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب االستئذان ، باب قول هللا تعالى يا أيها الذين آمنوا ال 6228برقم: )(  50/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ( )بهذا اللفظ( 
 ( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بهذا اللفظ( 885( برقم: )19/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن  4758برقم: )(  109/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

جمع مرط وهو ثوب من "أهـ. أي غطين وجوههن :فاختمرن :قوله"490/ص8ج،قال ابن حجر في فتح الباري ( )بهذا اللفظ( ،
 خز أو صوف أو غيره وقيل هو الملحفة [

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن  5947( برقم: )109/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .  ( )بهذا اللفظ(

ومسلم ،  ( ) كتاب المغازي ، باب حديث اإلفك ( )بهذا اللفظ(  4141( برقم: )116/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 بمثله توبة القاذف ( ( ) كتاب التوبة ، باب ِفي حديث اإلفك وقبول2770( برقم: )112/  8في "صحيحه" ) 
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 ماسوى الوجه •
  )1("ثوبه خيالءقال ال ينظر للا إلى من جر     النبي  أن  رضي للا عنهما  بن عمرعن    همافي -825

  فََكْيَف َيْصَنعن الن َِساء  ِبذ ي وِلِهنَّ قَاَل ي ْرِخيَن ِشْبًرا  فَقَالَْت أم سلمةوزاد الترمذي ".    )صحيح( -826
ه نَّ    )2("قَاَل فَي ْرِخيَنه  ِذَراًعا اَل يَِزْدَن َعلَْيهِ  فَقَالَْت إِذًا تَْنَكِشف  أَْقَدام 

ْؤِمِنيَن فِي      رسول للا   قَاَل َرخَّصَ وفي لفظ ْلبي داود عنه".    )صحيح لغيره( -827 َهاِت اْلم  ِْل مَّ
   )3("   الذَّْيِل ِشْبًرا ث مَّ اْستََزْدَنه  فََزاَده نَّ ِشْبًرا فَك نَّ ي ْرِسْلَن إِلَْيَنا فََنْذَرع  لَه نَّ ِذَراًعا

  ، عن النبي  رضي للا عنها    عن أم سلمة   وفي لفظ للبيهقي وأحمد " . .    )صحيح لغيره( -828
  )4(": " ذيل المرأة شبر . قلت : إذا تخرج قدماها ، قال : " فذراع ال يزدن عليه . 

صلى للا عليه وسلم   -أن رسول للا    رضي للا عنها    عن أم سلمة "    وفي لفظ.    )صحيح( -829
لما قال في جر الذيل ما قال ، قالت : قلت : يا رسول للا ، فكيف بنا ؟ فقال : جريه شبرا ،    -

 .)5( " فقالت : إذا تتكشف القدمان ؟ قال : فجريه ذراعا

 عورة المرأة داخل الصالة  •

    )6("َصاَلة  اْلَحائِِض إاِلَّ ِبِخَمارٍ اَل ت ْقَبل   "رضي للا عنها  عن عائشة.  )صحيح( -830

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان   "النبي  عن  عن بن مسعود.    )صحيح(  -831
 )7("و أقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها

  

 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد هللا  3665( برقم: )6/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم جر الثوب خيالء (  2085( برقم: )146/    6( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 )بمثله مختصرا.(

»مسند ، وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1731( برقم: )346/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(
 " هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح."ط الرسالة(: 74/ 8أحمد« )

(  4774( برقم: )1066/    3وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  4119( برقم: )111/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
ي و  "صحيح لغيره   "(:209/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )، قال األرنؤوط في    )بمثله.(   هذا إسناد ضعيف، لضعف زيد العَِمّ

   1864برقم  (:478/ 4»سلسلة األحاديث الصحيحة« )وصححه األلباني في .  ، سفيان: هو الثوري.-وهو ابن الحواريّ -
(  4774( برقم: )1066/    3وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  4119( برقم: )111/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

ي   هذاو  "صحيح لغيره   "(:209/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )، قال األرنؤوط في    )بمثله.(   إسناد ضعيف، لضعف زيد العَِمّ
وقال   1864برقم    (:478/  4»سلسلة األحاديث الصحيحة« )" . وصححه األلباني في  ، سفيان: هو الثوري.-وهو ابن الحواريّ -

 ".    عنعنة ابن إسحاق لكنه قد توبع وهذا إسناد رجاله ثقات لوال  عن لفظ اإلمام أحمد :"
»سلسلة األحاديث الصحيحة   فيقال األلباني    ( )بهذا اللفظ(6891( برقم: )316/    12"مسنده" )أخرجه أبو يعلى في      –  )5(

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج   "...  460برقم    (:828/  1وشيء من فقهها وفوائدها« )
 "وهو ثقة.

 606سبق تخريجه حديث رقم  – )6(
 158حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
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أم سلمة.    )ضعيف( -832 النبي"رضي للا عنها  عن  المرأة في درع   :"  أنها  سألت  أتصلي 
   )1("إذا كان الدرع سابغا يغطي  ظهور قدميها  :"قال ؟ وخمار ليس عليها إزار

ن الصالة تجوز معه أ  فدل على؛  اشتراط    لم تذكر طول الكم بأمر و ال) الدرع هو القميص كالثوب(: •
 للكفين. و إن لم يكن سابغا

وعن أحمد كلها عورة إال وجهها وكفيها وفاقا  عورة في الصالة إال الوجه ،    كلها  القول األول أن •
 . وهو اختيار ابن باز  /لمالك والشافعي

وقال شيخ اإلسالم والتحقيق أن وجه الحرة  //وقال أبو حنيفة كلها عورة إال الوجه والكفين والقدمين   •
النظر إليه   ورجح بأنه اليجب ستر  في الصالة ليس بعورة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز  

 .   22/109الكفين والقدمين في الصالة 

  

 
وأبو داود في "سننه"  وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ(921( برقم: ) 250/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
الكبير" )،  ( )بمثله.(  640( برقم: )244/    1) والدارقطني في ،  ( )بمثله.(  3301( برقم: )233/    2والبيهقي في "سننه 

رواه أبو داود بإسناد جيد. لكن "(:329/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(  1785( برقم: )414/    2"سننه" )
أخرجه أبو "(:115أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلوغ المرام من  قال ابن حجر في    قال: " وقفه أكثر الرواة على أم سلمة ".

"وضعفه  إسناده ضعيف مرفوعاً "(:477/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )." . وقال األرنؤوط في  داود، وصحح األئمة وقفه
على أنه ال يصح مرفوعا وال وقال :"...  274برقم    (:303/  1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ) األلباني في  

وأما قول    »  برقم  "...  (:223/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  ". وقال في  موقوفا ألن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة
ً   ( :3/172النووي في " المجموع " ) عليها من   " رواه أبو داود بإسناد جيد، لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا

موسى ...  ( من طريق أخرى عن مجاهد بن1/250والحديث أخرجه الحاكم )  ل أُِمّ حرام.فهو ذهول عما ذكرنا من حا قولها "!
وقد وقع سهو في إسناده عنده؛ وذلك أنه قال:  حديث صحيح على شرط البخاري "! ووافقه الذهبي! ... به. ثم قال الحاكم:  به.

 .  عن أبيه ... بدل: عن أمه!
 وعلى الثاني؛ فالظاهر أنه من قديم، فقد وقع السهو نفسه في " تلخيص  من نساخ كتابه؟!وال أدري أهو من الحاكم نفسه، أم هو  

ابن زيد وأباه ليسا من رجالهما،    وأيما كان؛ فإن تصحيح الحديث على شرط البخاري خطأ بيِّن؛ فإن أم محمد  المستدرك " للذهبي.
 إال ما في " تهذيب التهذيب " حيث ذكره في جملة من روىالرجال التي عندي؛   بل إن أباه لم أجد له ترجمة في شيء من كتب

 .  "عنهم ابنه محمد هذا.
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 شرط طهارة البقعة والثوب من النجاسات ) وتقدم(   •

 شرط النية  •
 تصح صالة المأموم مطلقا المسألة األولى : •

َوإِْن   أََصابُوا فَلَُكمْ ي َصلُّوَن لَك ْم فَإِْن    :"قَالَ     رسول للا   أَنَّ   عن أَبِي هريرة  وفي البخاري -833
  )1("فَلَُكْم َوَعلَْيِهمْ أَْخَطئ وا 

 )2("فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهموفي لفظ ".   )حسن( -834

فَأََصاَب  َيق ول  َمْن أَمَّ النَّاَس      رسول للا   َيق ول  َسِمْعت    ْبَن عامر  وعن عقبة .    )حسن( -835
 )3(" َوَمْن اْنتَقََص ِمْن ذَِلَك َشْيئًا فَعَلَْيِه َواَل َعلَْيِهمْ  فَلَهُ َولَُهمْ  وأتم الصالة اْلَوْقتَ 

أ َمَراء  ِمْن      رسول للا   قَاَل قَالَ   قَبِيَصةَ ْبِن وقاص  عن.  )صحيح لغيره( -836 َيك ون  َعلَْيك ْم 
ْم َما َصلَّْوا اْلِقْبلَةَ  اَلةَ فَِهَي لَك ْم َوِهَي َعلَْيِهْم فََصلُّوا َمعَه  وَن الصَّ ر   )4("  بَعدي ي َؤخ ِ

فَأَْوَمأَ ِبَيِدِه أَْن َمَكاَنك ْم ث مَّ َجاَء   َدَخَل فِي َصاَلِة اْلفَْجرِ   النبي  أَنَّ   عن أبي بكرةو.    )حسن( -837
ن ًبا  اَلةَ قَاَل إِنََّما أََنا َبَشٌر َوإِن ِي ك ْنت  ج  ا قََضى الصَّ  )5("َوَرأْس ه  َيْقط ر  فََصلَّى بِِهْم فَلَمَّ

َج إِلَْيَنا  قال:"      هريرةعن أبي    فيهماو -838 ف وَف قَْبَل أَْن َيْخر  ْلَنا الصُّ اَلة  فَق ْمَنا فَعَدَّ   أ قِيَمْت الصَّ
ه       رسول للا  فَأَتَى    النبي َصالَّ ذََكَر فَاْنَصَرَف َوقَاَل لََنا َمَكاَنك ْم    قَْبَل أَْن يَُكبِّرَ َحتَّى إِذَا قَاَم فِي م 

ه  َحتَّ     )6(" ى َخَرَج إِلَْيَنا َوقَْد اْغتََسَل َيْنط ف  َرأْس ه  َماًء فََكبََّر فََصلَّى ِبَنافَلَْم نََزْل قَِياًما َنْنتَِظر 

  

 
 ( ) كتاب األذان ، باب إذا لم يتم اإلمام وأتم من خلفه ( )بهذا اللفظ( 694(برقم:)140/  1أخرجه البخاري في"صحيحه") – )1(
 ط الرسالة(:   299/  14)  ، وأحمد في مسنده    (( )بهذا اللفظ2228( برقم: )607/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

»مسند أحمد« " . قال أحمد شاكر في  حديث صحيح " ط الرسالة(:  299/  14»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     8663برقم  
وقال األلباني   ."سناده حسن"إ(:607/  5»صحيح ابن حبان« )". وقال األرنؤوط في إسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:  381/  8)

 "حسن صحيح" .   326برقم  (:215/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )في 
( برقم: 599/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1513( برقم: )43/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
، وأبو داود في    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(764( برقم: )209/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بلفظه.(  2221)

رواه أبو داود، وابن ماجة،  "(:724/  2»خالصة األحكام« )  . قال النووي في  ( )بمثله.(   580( برقم: )226/    1"سننه" )
ي في " "وصححه األلبانسناده حسن  "إ(:600/  5»صحيح ابن حبان« )"  قال األرنؤوط في  والبيهقي بأسانيد حسنة أو صحيحة
 . 6101برقم  (:1052/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )

( ) كتاب الصالة ، باب إذا أخر اإلمام الصالة عن الوقت ( )بهذا 434( برقم: )165/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
". قال األلباني في إسناده ضعيف لجهالة صالح بن عبيد.  "(:324/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(

 " صحيح لغيره" .   461برقم  (:323/ 2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
( برقم:  5/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1629( برقم: )127/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
(2235  ( في "سنن،  (  بنحوه(  داود  )وأبو  برقم: )93/    1ه"  )  )بنحوه(،(  233(  في "مسنده"  برقم: 4720/    9وأحمد   )
صححه ابن حبان والبيهقي واختلف في إرساله "(:86/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ))بنحوه( . قال ابن حجر في  (  20748)

»صحيح ".قال األلباني في  سنحديث صحيح، وهذا إسناد ح"ط الرسالة(:  488/  15»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في  ووصله
داود ط غراس« ) أبي  ...    227برقم    (:416/  1سنن  النووي "  والبيهقي. وقال  ابن حبان  )قلت: حديث صحيح، وصححه 
 . " والعراقي: "إسناده صحيح"(

كما هو ( ) كتاب الغسل ، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج 275( برقم: )63/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب متى يقوم  605( برقم: )101/    2وال يتيمم ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" ) 

 الناس للصالة ( )بهذا اللفظ( 
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 النية في اإلمامة  المسألة الثانية : •

 صالة المفترض خلف المتنفل  •

اْلِعَشاَء اْْلِخَرةَ ث مَّ يَْرِجع  إِلَى      النبي  أَنَّ معاذ بن جبل َكاَن ي َصل ِي َمعَ   عن جابر  وفيهما -839
اَلةَ    )1("قَْوِمِه فَي َصل ِي بِِهْم ِتْلَك الصَّ

 )2("وهم فريضة" ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع ،   لفظوفي .  )صحيح( -840

قَاعِ َحتَّى إِذَا ك نَّا ِبذَاِت  النبي  قَاَل أَْقَبْلَنا َمعَ   جابر  عنوفيهما    -841 فَن وِدَي  -فذكر الحديث  -الر ِ
فََكانَ  قَاَل  َرْكعَتَْيِن  اْْل ْخَرى  ِبالطَّاِئفَِة  َوَصلَّى  وا  ر  تَأَخَّ ث مَّ  َرْكعَتَْيِن  بَِطاِئفٍَة  فََصلَّى  اَلةِ  ْت  ِبالصَّ

  )3("أَْرَبع  َرَكعَاٍت َوِلْلقَْوِم َرْكعَتَانِ لنبي ِ ل

ْم َخْلفَه    قَاَل َصلَّى النبي  عن أبي بكرةو.    )صحيح لغيره( -842 فِي َخْوٍف الظُّْهَر فََصفَّ بَْعض ه 
ِ فََصلَّى بِِهْم َرْكعَتَْيِن ث مَّ َسلََّم فَاْنَطلََق الَِّذيَن َصلَّْوا َمعَه  فََوقَف وا ْم ِبإَِزاِء اْلعَد و  َمْوقَِف أَْصَحابِِهْم    َوَبْعض ه 

أَْربَعًا َوِْلَْصَحاِبِه    رسول للا  فَه  فََصلَّى بِِهْم َرْكعَتَْيِن ث مَّ َسلََّم فََكاَنْت لِ ث مَّ َجاَء أ ولَِئَك فََصلَّْوا َخلْ 
َماِم ِستُّ  ِلْْلِ َيك ون   اْلَمْغِرِب  فِي  َوَكذَِلَك  أَب و داود  قَاَل  اْلحسن  ي ْفتِي  َكاَن  َوِبذَِلَك  َرْكعَتَْيِن    َرْكعَتَْيِن 

 )4("ثاََلثٌ   َرَكعَاٍت َوِلْلقَْوِم ثاََلثٌ 

 )5(في قيام الليل  " فقمت عن يساره " رضي للا عنهما حديث ابن عباس وفيهما  -843

 )6(" وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه " وفيه   لما طعن عمر وفي البخاري -844

   .هذه األحاديث أصل تم القياس عليه عند اختالف نية اإلمام مع المأموم  •
  

 
() كتاب األذان ، باب إذا طول اإلمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى  701(برقم:)141/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي العشاء ( )بهذا اللفظ( 465( برقم: ) 42/  2وه مطوال.( ، ومسلم في"صحيحه")( )بنح
)2(  –  ( الكبير"  "سننه  في  البيهقي  ) 86/    3أخرجه  برقم:  اللفظ(5185(  )بهذا  في    (  النووي  )قال  األحكام«  / 2»خالصة 

 " هذه الزيادة صحيحة " وصححها البيهقي وغيرهال الشافعي في " األم " و " مسنده ": " "ق (:698
( ) كتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع ( )بمعناه مختصرا.(  4125( برقم: )113/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف ( )بهذا اللفظ( 843( برقم: )214/  2ومسلم في "صحيحه"  )، 

ط   51/  34»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     ( )بهذا اللفظ(1248( برقم: )484/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
وقد صحت هذه الهيئة لصالة الخوف من حديث جابر من طريقين آخرين غير طريق الحسن عنه. انظرهما في مسنده "الرسالة(: 
»صحيح سنن أبي داود ط  ". قال األلباني في    يقوي حديث أبي بكرة.فحديث جابر صحيح، و  ( .14929( و )14928برقم )

كان يدلس لقلت: إنه   - وهو البصري-قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ ولوال أن الحسن  "  (:415/  4غراس« )
 لما يأتي.."  صحيح على شرط البخاري، ولكن الحديث صحيح على كل حال

في  ، ومسلم    ( ) كتاب العلم ، باب السمر في العلم ( )بهذا اللفظ(117( برقم: )34/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل وقيامه ( )بنحوه مطوال.( 763( برقم: )178/    2"صحيحه"  )

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان  3700( برقم: )51/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 بن عفان ( )بهذا اللفظ( 
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 القبلة شرط استقبال   •
 )1("ثم استقبل القبلة فكبر"   عن أبي هريرة حديث المسيء في صالته فيهما -845

َصلَّى قِبََل َبْيِت اْلَمْقِدِس ِستَّةَ َعَشَر َشْهًرا أَْو َسْبعَةَ    أَنَّ النبي   عن البراء ْبِن عازب  وفيهما -846
اْلَبْيتِ  قِبََل  قِْبلَت ه   تَك وَن  أَْن  ي ْعِجب ه   َوَكاَن  َشْهًرا  َصاَلةَ    َعَشَر  َها  َصالَّ َصاَلةٍ  َل  أَوَّ َصلَّى  َوأَنَّه  

ْن صَ  ِاْلعَْصر ٌل ِممَّ لَّى َمعَه  فََمرَّ َعلَى أَْهِل َمْسِجٍد َوه ْم َراِكع وَن فَقَاَل  َوَصلَّى َمعَه  قَْوٌم فََخَرَج َرج 
ِ لَقَْد َصلَّْيت  َمعَ  وا َكَما ه ْم قَِبَل اْلَبْيتِ    رسول للا   أَْشَهد  ِباّلِلَّ  )2(" قِبََل َمكَّةَ فََدار 

 قباء( ) المسجد األول هو مسجد بني سلمة وهو المعروف بمسجد القبلتين ، والثاني هو مسجد  •

ِ بن عمر  وفيهما  -847 ْبحِ   رضي للا عنهما  عن َعْبِد َّللاَّ ِبق َباٍء فِي َصاَلةِ الصُّ َبْيَنا النَّاس   إِْذ   قَاَل 
قَْد أ ْنِزَل َعلَْيِه اللَّْيلَةَ ق ْرآٌن َوقَْد أ ِمَر أَْن َيْستَْقِبَل اْلَكْعَبةَ فَاْستَْقِبل وَها     رسول للا   َجاَءه ْم آٍت فَقَاَل إِنَّ 

وا إِلَى اْلَكْعَبةِ  ْم إِلَى الشَّأِْم فَاْستََدار  وه ه  ج   )3("َوَكاَنْت و 

ك وعٌ فِي    فََمر  "أنس عن    في لفظ لمسلم -848 ٌل ِمْن َبنِي سلمة َوه ْم ر    َوقَْد َصلَّْوا   َصاَلةِ اْلفَْجرِ َرج 
لَْت فََمال وا إِنَّ اْلِقْبلَةَ قَدْ  َرْكعَةً فََناَدى أاَلَ  ِ و   )4("َكَما ه ْم َنْحَو اْلِقْبلَةِ  ح 

 ودليل على صحة العمل فيما قبل ذلك( )فيه دليل أن العبرة هي ببلوغ الحكم وليس بمجرد صدوره، •

  

 
( ) كتاب االستئذان ، باب من رد فقال عليك السالم ( )بهذا اللفظ(  6251( برقم: )55/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
 ب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بنحوه.( ( ) كتا397( برقم: )10/  2ومسلم في "صحيحه" ) ،، 

ومسلم في  ،    ()كتاب اإليمان ، باب الصالة من اإليمان ( )بهذا اللفظ(40(برقم:)17/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
 الكعبة ( )بنحوه مختصرا.(()كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى  525(برقم:) 65/    2"صحيحه")

ومسلم ،    ( ) كتاب الصالة ، باب ما جاء في القبلة ( )بهذا اللفظ(403( برقم: )89/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ( )بمثله.(526( برقم: )66/  2في "صحيحه" ) 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى 527( برقم: )66/    2ه مسلم في "صحيحه" )أخرج–  )4(
 الكعبة ( )بهذا اللفظ( 
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 في الخوف و النافلة في السفر، وفي الحضر على قول شرط استقبال القبلة يسقط  •
ِ بن عمر  عن  همافي -849 فَإِْن   "...: قال  َكاَن إِذَا س ئَِل عن َصاَلةِ اْلَخْوفِ   رضي للا عنهما  َعْبَد َّللاَّ

ْستَْقِبِلي اْلِقْبلَةِ  ْكَباًنا م   أَْو َغْيَر  َكاَن َخْوٌف ه َو أََشدَّ ِمْن ذَِلَك َصلَّْوا ِرَجااًل قَِياًما َعلَى أَْقَداِمِهْم أَْو ر 
ْستَْقِبِليَها   )1(" م 

ي َصل ِي َعلَى    رسول للا    َكانَ :"قَاَل    رضي للا عنهما  عن جابرْبِن َعْبِد َّللاَِّ   وفي البخاري -850
َهتْ َراِحلَِتِه   )2(" اْلفَِريَضةَ نََزَل فَاْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ  أََرادَ  فَِإذَا َحْيُث تََوجَّ

ي َصل ِي فِي السَّفَِر َعلَى َراِحلَِتِه َحْيث     قَاَل َكاَن النبيرضي للا عنهما    ن ابن عمروفيهما ع -851
َهْت ِبِه ي وِمئ  إِيَماًء َصاَلةَ اللَّْيِل    )3("  َوي وِتر  َعلَى َراِحلَِتهِ   إِالَّ اْلفََرائِضَ تََوجَّ

 )4(" كان يوتر على البعير" وفي لفظ لهما عنه -852

َع اْستَْقبََل بِنَاقَتِِه اْلِقْبلَةَ  َكاَن إِذَا      رسول للا   أَنَّ   أنسعن  و .   )حسن( -853 َسافََر فَأََراَد أَْن يَتََطوَّ
َههُ ِرَكابُهُ   )5("فََكبََّر ثُمَّ َصلَّى َحْيُث َوجَّ

يصلي على حمار وهو موجه    النبي  قال: رأيت  رضي للا عنهما  عن ابن عمر   وفي مسلم -854
 )6("إلى خيبر

ي َصل ِي َعلَى ِحَماٍر      النبي  أَنَّه  َرأَى    ْبِن َماِلكٍ عن أنس  .    (له حكم الرفع  )صحيح موقوف -855
 )7(" َوه َو َراِكٌب إِلَى َخْيبََر َواْلِقْبلَة  َخْلفَه  

  

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجاال أو 4535( برقم: )30/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف 839( برقم: )212/  2مسلم في "صحيحه" )و، ركبانا ( )بهذا اللفظ( 
 .( )بنحوه مختصرا.( 

    ( ) كتاب الصالة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ( )بهذا اللفظ(400( برقم: ) 89/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )2(
ومسلم في ،    ( ) كتاب الوتر ، باب الوتر في السفر ( )بهذا اللفظ(1000رقم: )( ب25/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز صالة النافلة على الدابة ِفي السفر حيث  700( برقم: ) 149/    2"صحيحه" )
 . توجهت ( )بمثله مختصرا.(

( ) كتاب الوتر ، باب الوتر على الدابة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 999( برقم: )25/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز صالة النافلة على الدابة ِفي السفر حيث  700( برقم: ) 149/    2"صحيحه" )

 .  توجهت ( )بنحوه.(
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  . قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(1225( برقم: )473/    1في "سننه" )  أخرجه أبو داود–  )5(
قلت: إسناده حسن، وكذا قال المنذري والنووي والعسقالني، وصححه ابن السكن، وأخرجه الضياء "   1110برقم    (:385/  4)

. وقال ابن   (:»رواه أبو داود بإسناد حسن«280/  1منهاج« )»تحفة المحتاج إلى أدلة ال قال ابن الملقن في    في "المختارة".
»سنن أبي داود ت . وقال األرنؤوط في    ». وإسناده حسن«  (:116»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص حجر في  

( إسناد حسن  "(:416/  2األرنؤوط«  وهذا  في  حديث صحيح،  األلباني  )". وحسنه  داود ط غراس«  أبي  / 4»صحيح سنن 
385:)1110  . 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز صالة النافلة على  700( برقم: )149/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 .  الدابة ِفي السفر حيث توجهت ( )بهذا اللفظ(

بع عمرو بن يحيى على ال نعلم أحدا تاوقال :"  ( )بهذا اللفظ(2/    740( برقم: )167/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )–  )7(
»الثمر المستطاب في فقه  " . قال األلباني في  قوله : يصلي على حمار ، وحديث يحيى بن سعيد ، عن أنس الصواب موقوف

والحديث عزاه   »وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن عجالن ففيه كالم وهو حسن الحديث  (:347/  1السنة والكتاب« )
قلت:   )الصواب موقوف على أنس(  قلت: إال أن النسائي قال بعد أن ساقه:  )إسناده حسن(  ج فقط ثم قال:الحافظ في )الفتح( للسرا

  رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير  أخرجه كذلك موقوفا مالك عن يحيى بن سعيد قال:
وأخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق أخرى عن   القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء(

يعني   -استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب    أنس بن سيرين قال:
وبوب له    ه وسلم فعله لم أفعلهلوال أني رأيت رسول هللا صلى هللا علي  فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال:  -عن يسار القبلة  

   البخاري )باب صالة التطوع على الحمار(. 



218    | 

 218  الصفحة
 

قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم ، فلقيناه بعين التمر ، فرأيته    أنس بن سيرينوفيهما عن   -856
يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب ، يعني عن يسار القبلة ، فقلت: رأيتك تصلي لغير  

فعله لم أفعله رواه ابن طهمان ، عن حجاج ، عن    القبلة؟ فقال: لوال أني رأيت رسول للا  
  )1(" عنه ، عن النبي صلى للا عليه وسلم .أنس بن سيرين ، عن أنس رضي للا 

 شرط الترتيب بين الصلوات  •

ا َكاَن َيْوم  اْْلَْحَزاِب قَالَ    عن علي  فيهما -857 ْم َوق ب وَره ْم      رسول للا   قَاَل لَمَّ َمَْلَ َّللاَّ  ب ي وتَه 
اَلِة اْلُوْسَطى َحتَّى َغابَْت الشَّْمسُ َناًرا َشغَل وَنا   و  "ولفظ مسلم   " ،  وهي صالة العصر  .  عن الصَّ
اَلِة اْلُوْسَطى َصاَلِة اْلعَْصرِ َشغَل وَنا عن   ْم َوق ب وَره ْم َناًرا    الصَّ   َها بَْيَن اْلِعَشاَءْينِ ثُمَّ َصالَّ َمَْلَ َّللاَّ  ب ي وتَه 

  )2(" َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ 

حافظوا على الصلوات وصالة  نزلت هذه اْلية "    قال    البراء بن عازب  عن    وفي مسلم -858
"    العصر فنزلت  للا  نسخها  ثم  للا  شاء  ما  فقرأناها   " والصالة الصلوات  على  حافظوا 
 ) ")3الوسطى

ِ   جابر  عن  وفي البخاري -859 أَنَّ ع َمَر ْبَن الخطاب َجاَء َيْوَم اْلَخْنَدِق    رضي للا عنهما    ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِ َما ِكْدت  أ َصل ِي اْلعَْصَر َحتَّى    بَْعَد َما َغَربَْت الشَّْمسُ  فََجعََل َيس بُّ ك فَّاَر ق َرْيٍش قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

ب  قَاَل النبي  أَْنا لََها   َكاَدْت الشَّْمس  تَْغر  اَلةِ َوتََوضَّ أَ ِللصَّ ِ َما َصلَّْيت َها فَق ْمَنا إِلَى ب ْطَحاَن فَتََوضَّ َوَّللاَّ
 )4("بَْعَد َما َغَربَْت الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى بَْعَدَها اْلَمْغِربَ فََصلَّى اْلعَْصَر 

صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد   النبي  "أنعن حبيب ابن سباع. و  )ضعيف( -860
منكم اني صليت العصر قالوا يا رسول للا ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصالة فصلى العصر  

   )5("ثم أعاد المغرب 

  

 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب صالة التطوع على الحمار ( )بهذا  1100( برقم: )45/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

، باب جواز صالة النافلة على الدابة    ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها702( برقم: ) 150/    2ومسلم في "صحيحه" ) ،  اللفظ(  
 . ِفي السفر حيث توجهت ( )بنحوه.(

 ،  (  بهذا اللفظ( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء على المشركين ( )6396( برقم: )84/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الدليل لمن قَاَل الصالة الوسطى هي 627( برقم: )112/    2مسلم في "صحيحه" )

 .  بنحوه(صالة العصر ( )
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الدليل لمن قَاَل الصالة  630( برقم: )112/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  لعصر ( )بهذا اللفظ(الوسطى هي صالة ا
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من صلى بالناس جماعة بعد 596( برقم: )122/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الدليل 631( برقم: )113/    2ذهاب الوقت ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 طى هي صالة العصر ( )بمثله.(  لمن قَاَل الصالة الوس 

ط  180/ 28»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(17249( برقم: )3753/  7أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )5(
/ 1»إرواء الغليل « )" . ضعفه األلباني في  ورواه عن مجهولَْين  -وهو سيئ الحفظ  -حديث منكر، تفرد به ابُن لهيعة"الرسالة(: 

   .261برقم  (:290
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 النواهي في الصالة  •
 الكالم في الصالة   •

اَلةَ اَلَيْصل ح  فِيَهاإِنَّ َهِذِه  "َقال :  عن النبي  عن معاوية ْبِن اْلَحَكمِ   في مسلم -861 ِمْن    َشْيءٌ   الصَّ
 )1("َوقَِراَءةُ اْلقُْرآنِ  التَّْسبِيُح َوالتَّْكبِيرُ  ُهوَ   إِنََّماَكاَلِم النَّاِس 

وهو في الصالة فيرد علينا فلما رجعنا    النبي    : كنا نسلم على"  عن ابن مسعود  هماوفي -862
 )2("إن في الصالة شغال "من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال 

ل  َصاِحَبه  َوه َو إِلَى َجْنِبِه    :"قَالَ    عن زيد ْبِن َأرقموفيهما   -863 ج  اَلةِ ي َكل ِم  الرَّ ك نَّا َنتََكلَّم  فِي الصَّ
نََزلَْت   َحتَّى  اَلةِ  الصَّ قَاِنِتينَ فِي   ِ ّلِِلَّ وا  اْلَكاَلِم    َوق وم  َون ِهيَنا عن  ِبالسُّك وِت  وقوله "  "   فَأ ِمْرَنا 

 )3(ونهينا عن الكالم" زادها مسلم

في صالة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في    النبي  قام"  عن أبي هريرة  البخاريوفي   -864
لَقَْد   "قال لْلعرابي     رسول للا   الصالة اللهم ارحمني ومحمدا وال ترحم معنا أحدا . فلما سلم

ْرَت َواِسعًا   )4("َحجَّ

 )5("في الصالة"وزاد مسلم" التسبيح للرجال والتصفيق للنساء "  وفيهما عن أبي هريرة -865

 . ونحوه، االستعاة من الشيطان   :المستثنى من ذلك •

فَقَاَم فَقََرأَ س وَرةَ لَ     النبي  قَاَل ق ْمت  َمع     عن عوف ْبِن َماِلٍك اأْلَْشَجِعّيِ .    )صحيح(  -866 ْيلَةً 
ذَ اْلَبقََرةِ      )6("اَل يَُمر  بِآيَِة َرْحَمٍة إِالَّ َوقََف فََسأََل َواَل يَُمر  بِآيَِة َعذَاٍب إِالَّ َوقََف فَتَعَوَّ

ِ ِمْنكَ   أَُعوذُ فََسِمعناه  َيق ول    رسول للا    قَامَ "عن أَبِي الدرداء  في مسلمو -867 أَْلعنَك  ث مَّ قَاَل    بِاّللَّ
ا  َوَبَسَط َيَده  َكأَنَّه  َيتََناَول  َشْيئًا  ثاََلثًا  بِلَعنة َّللاَِّ  اَلةِ ق ْلَنا  فَلَمَّ ِ قَدْ   فََرَغ ِمْن الصَّ َسِمعناَك تَق ول     َياَرس وَل َّللاَّ

اَلةِ َشْيئًا ِ إِْبِليَس َجاءَ   ْطَت َيَدَك قَاَل إِنَّ لَْم َنْسَمْعَك تَق ول ه  قَْبَل ذَِلَك َوَرأَْيَناَك َبسَ   فِي الصَّ َّللاَّ ِبِشَهاٍب    َعد وَّ
ِ ِمْنَك ثاََلثَ   أَُعوذُ ِلَيْجعَلَه  فِي َوْجِهي فَق ْلت     ِمْن َنارٍ  اٍت ثُمَّ قُْلُت أَْلعنَك بِلَعنِة َّللاَِّ   بِاّللَّ ةِ   َمرَّ فَلَْم   التَّامَّ
اٍت ث مَّ    ثاََلثَ   َيْستَأِْخرْ  ِ َمرَّ وثَقًا  لَْوالَ   أََرْدت  أَْخذَه  َوَّللاَّ َيْلعَب  ِبِه ِوْلَدان     َدْعَوة  أَِخيَنا س لَْيَماَن َْلَْصَبَح م 

 )7(" أَْهِل اْلَمِديَنةِ 

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحريم الكالم ِفي الصالة 537( برقم: )70/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  ونسخ ما كان من إباحته ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العمل في الصالة ، باب ما ينهى عنه من الكالم في  1199( برقم: )62/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحريم الكالم  538( برقم: )71/    2( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )الصالة  
 .  (بمثله مطوالِفي الصالة ونسخ ما كان من إباحته ( )

في    ( ) كتاب العمل في الصالة ، باب ما ينهى عنه من الكالم1200( برقم: )62/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحريم الكالم  539( برقم: )71/    2الصالة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ِفي الصالة ونسخ ما كان من إباحته ( )بنحوه.( 

 ذا اللفظ( ( ) كتاب األدب ، باب رحمة الناس والبهائم ( )به 6010( برقم: )10/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
ومسلم ،  ()كتاب العمل في الصالة ، باب التصفيق للنساء()بهذا اللفظ(  1203(برقم:)63/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )5(

 ()كتاب الصالة ، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء ِفي الصالة( )بلفظه.( 422(برقم:) 27/  2في "صحيحه")
وأبو داود في "سننه" ،  ( ) كتاب السهو ، نوع آخر ( )بهذا اللفظ(  722( برقم: )361/    1برى" )أخرجه النسائي في "الك–  )6(
وأحمد في "مسنده" ،  ( )بنحوه.(  3751( برقم: ) 310/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بنحوه.(  873( برقم: )325/    1)
(11    /5796( برقم:  )بمثله.(  24613(   )  ،( "مسنده"  في  )183  /  7والبزار  برقم:  في 2750(  والترمذي   ، )بمثله.(   )

". رواه أبو داود بإسناد صحيح."(: 396/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(  313( برقم: ) 177/    1"الشمائل" ) 
األرنؤوط في   الرسالة(:  405/  39»مسند أحمد« )وقال  األلباني في  إسناده قوي."ط  أبي  " وصححه  داود ط »صحيح سنن 

 ،وقال :"إسناده صحيح" .   817برقم  (:27/ 4غراس« )
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز لعن الشيطان ِفي أثناء  542( برقم: )72/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(

 . الصالة والتعوذ منه ( )بهذا اللفظ(
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فقال: يا رسول للا ،   أتى النبي   عن أبي العالء أن عثمان بن أبي العاص في مسلمو -868
: ذاك شيطان  إن الشيطان قد حال بيني وبين صالتي وقراءتي يلبسها علي ! فقال رسول للا  

قال: ففعلت ذلك    واتفل على يسارك ثالثا . ،    فتعوذ باهلل منه يقال له خنزب ، فإذا أحسسته  
 )1("فأذهبه للا عني . 

قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : ما منكم      عبد هللا بن مسعودعن    وفي مسلم  -869
إاِلَّ أَنَّ للاَ . قالوا : وإياك يا رسول للا ، قال : وإياي ،  وكل به قرينه من الجنمن أحد إال وقد 

ِني إاِلَّ ِبَخْيرٍ  ر   .)2(. أََعاَننِي َعلَْيِه فَأَْسلََم ، فَاَل َيأْم 
أن عائشة زوج النبي صلى للا عليه وسلم حدثته : أن رسول للا    :" عروة  عن    وفي مسلم -870

صلى للا عليه وسلم خرج من عندها ليال قالت : فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : ما لك  
أقد جاءك  :    يا عائشة ، أغرت؟ . فقلت : وما لي ال يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول للا  

؟ قال :  أومعي شيطان؟ قال : نعم . قلت : ومع كل إنسان  ،  ؟ . قالت : يا رسول للا شيطانك
 .)3(.َولَِكْن َرب ِي أََعاَنِني َعلَْيِه َحتَّى أَْسلَمَ نعم . قلت : ومعك يا رسول للا؟ قال : نعم ،  

ئَِكِة   49﴿  مع قوله تعالى "  دليل على أن الشيطان من الجن من الحديثين يؤخذ )  •
َٰٓ َوإِۡذ قُۡلنَا ِلۡلَملَ 

َٰٓ إِۡبِليَس    ۡسُجُدواْ ٱ اْ إِالَّ يَّتَهُ   ۥأَفَتَتَِّخذُونَهُ   ۦَٰٓ  فَفََسَق َعۡن أَۡمِر َربِّهِ   ۡلِجنِّ ٱِمَن  َكاَن  أِلََٰٓدَم فََسَجُدوَٰٓ أَۡوِليَآََٰء    ۥََٰٓوذُّرِ
ِلِميَن بََدالا    ِمن ُدونِي َوُهۡم لَُكۡم َعُدو   

 (  [ 50﴾ ]الكهف: 50بِۡئَس ِللظَّ 

 : كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ  "موسى بن أبي عائشة قال  عن  .    )صحيح( -871
  قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من   أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى  

 .    )")4  رسول للا 

ٍف  محتزم  عن  .    )صحيح( -872 َطر ِ ي َصل ِي َوفِي  النبي  َرأَْيت    "قَالَ   بن عبد للا بن الشخير  م 
  )")5ِمْن اْلب َكاءِ   المرجلَصْدِرِه أَِزيٌز َكأَِزيِز 

 )6("الرحى" كأزيز أبي داودولفظ .   )صحيح( -873

 
السالم ، باب التعوذ من شيطان الوسوسة ِفي الصالة (   ( ) كتاب2203( برقم: )20/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه  2814( برقم: )139/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 سراياه لفتنة الناس ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه  5281( برقم: )139/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 سراياه لفتنة الناس ( )بهذا اللفظ( 
قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما   :"قال  و( )بهذا اللفظ(  884( برقم: )330/    1أخرجه أبو داود في"سننه")  –  )4(

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(3754( برقم:)310/    2والبيهقي في "سننه الكبير")" ،  في القرآن
ذكروا    رجاله ثقات إال أن موسي بن أبي عائشة لم يرو عن أحد من الصحابة، وروايته إنما هي عن التابعين، وقد"(: 161/  2)

، وقال :"إسناده صحيح" وقال   827برقم  (:40/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)"صححه األلباني في أنه كثير اإلرسال.
/ 4وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الصحابي؛ فإنه لم يسم، وال يضر ذلك؛ كما قال الحافظ ابن كثير )... :"

452.)"  . 
( برقم: 30/    3وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  900( برقم: )114/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
( )بلفظه.( ، والحاكم في "مستدركه" 436( برقم: ) 462/    9والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(  753)
 ( )بمثله.(16570( برقم: )3552/    7وأحمد في "مسنده" )ذهبي  ،   وصححه ووافقه ال ( )بمثله.(  977( برقم: )264/    1)
واه  "ر(:206/  2»فتح الباري البن حجر« )." . قال ابن حجر في  قال عبد هللا بن أحمد: لم يقل من البكاء إال يزيد بن هارونو

ووهم من زعم أن مسلما   ،    اكموصححه بن خزيمة وبن حبان والح .  وإسناده قوي  ،  أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل  
صحيح، رواه الثالثة بأسانيد صحيحة، لكن الترمذي إنما رواه في " (:497/  1»خالصة األحكام« )". وقال النووي في   أخرجه

" وصححه األلباني  إسناده صحيح على شرط مسلم."ط الرسالة(:   239/  26»مسند أحمد« )وقال األرنؤوط في     " الشمائل ".
 .  839برقم  (:58/ 4سنن أبي داود ط غراس« )»صحيح  في

. قال    ( ) كتاب الصالة ، باب البكاء في الصالة ( )بهذا اللفظ(904( برقم: )340/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(
»صحيح سنن أبي داود ط  ".  صححه األلباني في  إسناده صحيح.  "(:173/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

إسناده صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن   وقال :"  839برقم  (:58/ 4راس« )غ
، وهو -بالتشديد-قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عبد الرحمن ابن محمد بن سالم  " ...حبان أيًضا

 . "ثقة، وقد توبع كما يأتي.
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لَْم تَك ْن ِْلََحٍد ِمْن اْلَخاَلِئِق فَك ْنت    رسول للا    َكاَنْت ِلي َمْنِزلَةٌ ِمنْ عن علي.    )ضعيف( -874
ِ فَإِْن تََنْحَنَح اْنَصَرْفت  إِلَى أَْهِلي َوإاِلَّ دَ   )1("َخْلت  َعلَْيهِ آِتيِه ك لَّ َسَحٍر فَأَق ول  السَّاَلم  َعلَْيَك َيا َنبِيَّ َّللاَّ

إِلَى ق َباَء ي َصل ِي فِيِه قَاَل فََجاَءْته  النبي  َيق ول  َخَرجَ   رضي للا عنهما  بن عمر  عن  .    )صحيح( -875
وا َعلَْيِه َوه َو ي َصل ِي قَاَل فَق ْلت  ِلبالل َكْيَف َرأَْيتَ  دُّ َعلَْيِهْم ِحيَن      رسول للا   اْْلَْنَصار  فََسلَّم  َير 

وَن َعلَْيِه َوه َو ي َصل ِي قَاَل َيق ول  َهَكذَا َوَبَسَط َكفَّه  َوَبَسَط َجْعفَر  ْبن  َعْوٍن َكفَّه  وَ  َجعََل َبْطَنه   َكان وا ي َسل ِم 
 )2("أَْسفََل َوَجعََل َظْهَره  إِلَى فَْوقٍ 

 : يثوصحت اإلشارة في الصالة من حد الكالم باإلشارة •

سلمة -876 عنها    أم  للا  البخاريرضي  عليه  ِبَيِدِه "  وبوب  فَأََشاَر  ي َصل ِي  َوه َو  ك ل َِم  إِذَا  باب 
   )3(" َواْستََمعَ 

 )4(وقد تقدم،وغيرهما.  رضي للا عنها وعائشة -877

في قصة أمامة أبي بكر من حديث سهل بن سعد الساعدي " فأشار إليه يأمره   وفي البخاري -878
 )5(أن يصلي"

فِي َبْيِتِه َوه َو     رسول للا   قَالَْت َصلَّى  "رضي للا عنها    من حديث عائشة  وفي البخاري  -879
َمام  َشاٍك َجاِلًسا َوَصلَّى َوَراَءه  قَْوٌم قَِياًما فَأََشاَر إِلَْيِهْم أَْن   ِعَل اْْلِ ا اْنَصَرَف قَاَل إِنََّما ج  اْجِلس وا فَلَمَّ

 )6("ِلي ْؤتَمَّ ِبِه فَإِذَا َرَكَع فَاْرَكع وا َوإِذَا َرفََع فَاْرفَع وا

  

 
»التلخيص الحبير ط .  قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(3/    1212( برقم: )259/    1نسائي في "المجتبى" )أخرجه ال  –  )1(

تنحنح قال: ومداره على عبد هللا بن نجي قال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه قيل: سبح وقيل:  " (:676/  1العلمية« )
وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد هللا من علي بينه وبين ،  وقيل عن أبيه عن علي    ،  قلت: واختلف عليه فقيل عنه عن علي

ومداره على عبد هللا بن نجي الحضرمي؛ قال   ...قال البيهقي:  "  (:186/  4»البدر المنير « )". وقال ابن الملقن في  علي أبوه
 .  "إسناده مسلسل بالضعفاء "ة(: ط الرسال 35/ 2»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في البخاري: فيه نظر.

( برقم: 89/    1ابن الجارود في "المنتقى" )، و  ( )بهذا اللفظ(927( برقم: )348/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام "(:189/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(238)

( بسند جيد وبقية 927أخرجه أبو داود )"  185برقم    (:359/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة« )قال األلباني في  "   بن سعد.
( وغيره عن ابن 30/    2وله طريق أخرى في المسند ).  ( : " حديث حسن صحيح204/    2أصحاب السنن.وقال الترمذي )

إسناده حسن "  860برقم    (:83/  4داود ط غراس« )»صحيح سنن أبي  وقال في    عمر.وسنده صحيح على شرط الشيخين.".
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال   " ...صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود وابن حبان 

 . " الشيخين؛ غير هشام بن سعد؛ فمن رجال مسلم وحده، وهو حسن الحديث، كما سبق غير مرة.
( ) كتاب السهو ، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ( 1233( برقم: )69/    2حيحه" )أخرجه البخاري في "ص–  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب السهو ، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (  1233( برقم: )69/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )4(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب معرفة الركعتين اللتين  834) ( برقم:  210/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . كان يصليهما النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد العصر ( )بمثله.(

( ) كتاب العمل في الصالة ، باب رفع األيدي في الصالة ألمر ينزل 1218( برقم: )66/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 .  ذا اللفظ(به ( )به

 .  ( ) كتاب األذان ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ(688( برقم: ) 139/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
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 والنهي عن كفت الثوب والشعر ،  وجوب السجود على األعضاء السبعة •

ِ بن عباسفيهما   -880 أمرت أن أسجد على سبعة    " رضي للا عنهما عن النبي    عن َعْبِد َّللاَّ
نكفت الثياب    وال  واليدين والركبتين وأطراف القدمين  -وأشار بيده على أنفه    -أعظم على الجبهة  

    )1(ر"والشع

َد َعلَى َسْبعٍ َواَل أَْكِفَت الشَّْعَر َواَل الث َِياَب  :"قَالَ   النبي أَنَّ  " وفي لفظ لمسلم -881 ِمْرت  أَْن أَْسج 
أ 

ْكَبتَْيِن َواْلقََدَمْينِ  اْلَجْبَهِة َواْْلَْنفِ   وتشمير األكمام يدخل في كفت الثوب .    )2("َواْلَيَدْيِن َوالرُّ

ها في العشر اْلواخر  فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإن :"  عن أبي سعيد  وفي البخاري -882
حتى رأيت أثر الطين      رسول للا   وفي وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماءفصلى بنا

    )3( "وأرنبته تصديق رؤياه  النبي  والماء . على جبهة

أن يسجد على سبعة    النبي أمررضي للا عنهما :"    عن ابن عباس   وفي لفظ للبخاري  -883
  )4("أعضاء وال يكف شعرا وال ثوبا الجبهة واليدين والركبتين الرجلين

 )5(ة"والجبه  الكفين والركبتين والقدمين:" ولفظ مسلم -884

ث  عن النبي هريرة    يأَبَ . وعن    )حسن لغيره( -885 أَنَّه  نََهى عن َبْيعِ اْلَمغَاِنِم َحتَّى ت ْقَسَم    ي َحد ِ
ْحتَِزمٌ  ل  إاِلَّ َوه َو م  ج   )6("َوعن َبْيعِ الثََّمِر َحتَّى ي ْحَرَز ِمْن ك ل ِ َعاِرٍض َوأَْن اَل ي َصل َِي الرَّ

  

 
ومسلم   ( ) كتاب األذان ، باب السجود على األنف ( )بهذا اللفظ( ،812( برقم: )162/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب أعضاء السجود والنهي َعْن كف الشعر والثوب وعقص الرأس ( 490( برقم: )52/    2)في صحيحه  
 . )بمثله.(

( ) كتاب الصالة ، باب أعضاء السجود والنهي َعْن كف الشعر والثوب 490( برقم: )52/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . (وعقص الرأس ( )بهذا اللفظ 

( ) كتاب األذان ، باب السجود على األنف والسجود على الطين  813( برقم: )162/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

 ( ) كتاب األذان ، باب السجود على سبعة أعظم ( )بهذا اللفظ( 809( برقم: )162/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الصالة ، باب أعضاء السجود والنهي َعْن كف الشعر والثوب  490( برقم: )52/    2"صحيحه" )  أخرجه مسلم في–  )5(

 . وعقص الرأس ( )بهذا اللفظ(
اللفظ(  10047( برقم: )2067/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )6( ( برقم: 260/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا 
/ 16»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    الثمار قبل أن يبدو صالحها ( )بنحوه مختصرا.(  ( ) كتاب البيوع ، باب في بيع3369)

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« " وقال في    حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة.  "ط الرسالة(:  10
( قال: قلت: 632األكوع السالف عند المصنف برقم )حزام حديث سلمة بن بغير »ويشهد لقطعة النهي عن الصالة  (:253/ 5)

، إني رجٌل أصيُد، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال: "نعم" وازُرزه ولو بشوكة". وإسناده -صلى هللا عليه وسلم- يا رسول هللا  
َشّد الوسط، ربما بدت العورة. حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، ألنهم كانوا قلّما يتَسْرولُون، وإذا لم يُ بغير  وقوله:    حسن.

 . انظر"النهاية".«
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 الحركة في الصالة •
بنت زينب ,فإذا سجد وضعها   صلى وهو حامل أمامة  : أن النبي  "عن أبي قتادة  فيهما -886

 )1("وإذا قام حملها 

" كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يصلي ، فإذا سجد  قال :   . عن ابن مسعود    )حسن( -887
    )2("وثب الحسن والحسين على ظهره ، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما

َوثََب اْلَحَسُن  َكاَن ي َصل ِي ، فَإِذَا َسَجَد  أَنَّ َرس وَل للِا "عن أبي بكر وفي لفظ . )حسن(   -888
َرْفعًا َرفِيقًا ِلئاَلَّ يُْصَرَع . قَاَل : فَعََل ذَِلَك َغْيَر    َعلَى َظْهِرِه َوَعلَى ُعنُِقِه ، َويَْرفَُع َرُسوُل هللِا  

ةٍ  ا قََضى َصاَلتَه  قَال وا : َيا َرس وَل للِا ، َرأَْيَناَك َصنَْعَت ِباْلَحَسِن َشْيئًا َما َرأَْيَناَك َصَنْعتَه !  َمرَّ   ، فَلَمَّ
ْنَيا ، َوإِنَّ  اْبِني َهذَا َسي ٌِد ، َوَعَسى للا  ]تََباَرَك َوتَعَالَى[ أَْن ي ْصِلَح ِبِه َبْيَن قَاَل : إِنَّه  َرْيَحاَنتِي ِمَن الدُّ

ْسِلِميَن .   )3("فِئَتَْيِن ِمَن اْلم 

اْلِعَشاَء فَإِذَا َسَجَد   ، قَاَل : ك نَّا ن َصل ِي َمَع َرس وِل للِا    َعْن أَبِي ه َرْيَرةَ  . وفي لفظ    )حسن( -889
  يََضعُُهَما َوثََب اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َعلَى َظْهِرِه ، فَِإذَا َرفََع َرأَْسهُ أََخذَُهَما بِيَِدِه ِمْن َخْلِفِه أَْخذًا َرفِيقًا وَ 

ِه قَاَل : فَق ْمت  إِلَْيِه فَق ْلت  : َيا  ، فَإِذَا َعاَد َعاَدا َحتَّى قََضى َصاَلتَه  أَْقعََده َما َعلَى فَِخذَيْ   َعلَى اأْلَْرِض 
َها َحتَّى دَ  ك َما ، قَاَل : فََمَكَث َضْوؤ  َما اْلَحقَا ِبأ م ِ دُّه َما فََبَرقَْت بَْرقَةٌ فَقَاَل لَه    )4("َخاَل . َرس وَل للِا ، أَر 

اَلةِ اْلَحيَّةَ    اأْلَْسَوَدْينِ اْقتُلُوا  :"    رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أَبِي هريرة.    )صحيح( -890 فِي الصَّ
 )5("َواْلعَْقَربَ 

ِ َشْيٍء اْلِمْنبَر  فَقَاَل َما َبِقَي ِبالنَّاِس أَْعلَم     عن أبي حازم    فيهما  -891 قَاَل َسأَل وا َسْهَل ْبَن َسْعٍد ِمْن أَي 
  ِ ِ    ِمن ِي ه َو ِمْن أَثِْل اْلغَاَبِة َعِملَه  ف اَلٌن َمْولَى ف اَلَنةَ ِلَرس وِل َّللاَّ ِحيَن ع ِمَل    َوقَاَم َعلَْيِه َرس ول  َّللاَّ

ِضَع فَاسْ  ثُمَّ َرَجَع  َوَرَكَع النَّاس  َخْلفَه  ث مَّ َرفََع َرأَْسه     تَْقبََل اْلِقْبلَةَ َكبََّر َوقَاَم النَّاس  َخْلفَه  فَقََرأَ َوَرَكَع  َوو 
ث مَّ َرفََع َرأَْسه  ث مَّ َرَجَع اْلقَ   اْلقَْهقََرى ْهقََرى َحتَّى  فََسَجَد َعلَى اْْلَْرِض ث مَّ َعاَد إِلَى اْلِمْنَبِر ث مَّ َرَكَع 

 )6("َسَجَد ِباْْلَْرِض فََهذَا َشأْن ه  

 
( ) كتاب الصالة ، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 516( برقم: ) 109/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

ل ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز حم543( برقم: )73/    2الصالة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . الصبيان ِفي الصالة ( )بمثله.(

( ) كتاب الصالة ، باب ذكر الدليل على أن اإلشارة في الصالة 887( برقم: )106/  2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )2(
 (:48/ 2»صحيح ابن خزيمة« ). قال األلباني في  بما يفهم عن المشير ال يقطع الصالة وال يفسدها ( )بهذا اللفظ( 

»سلسلة األحاديث ، وقال في    صم وهو ابن أبي بهدلة متابعة«اإسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم إال أنه إنما أخرج لع»  
وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، وفي عاصم وهو ابن أبي  ...  »:"  312برقم    (:622/  1الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

 . ال يضر.« النجود كالم
( ) مسند البصريين رضي هللا عنهم ، حديث أبي بكرة نفيع بن  20846( برقم: ) 4744/  9أحمد في "مسنده" )أخرجه   – )3(

ط الرسالة(:»حديث صحيح، وهذا  148/ 34»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  الحارث بن كلدة رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
 لة، فهو صدوق.« إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبارك بن فضا 

. قال    ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(10809( برقم: )2195/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )   –  )4(
، وباقى -وهو ابن العالء أبو العالء التميمي  -ط الرسالة(:»إسناده حسن من أجل كامل  386/  16»مسند أحمد« )األرنؤوط في  

 . الصحيح.«رجاله ثقات رجال 
( برقم: 88/  1وابن الجارود في "المنتقى" )، ( )بهذا اللفظ( 2352( برقم: )116/  6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )– )5(
، ( )بلفظه.(921( برقم: )346/    1وأبو داود في "سننه" )  ،(  869( برقم: )95/    2وابن خزيمة في "صحيحه" )،  (  236)

»سنن أبي داود وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في  ( )بنحوه مطوال.(  390( برقم: )414/    1والترمذي في "جامعه" )
 . 1147قم  بر  (:255/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" .وصححه األلباني في   إسناده صحيح."(:185/  2ت األرنؤوط« )

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في السطوح والمنبر والخشب ( 377( برقم: )85/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز الخطوة والخطوتين 544( برقم: )74/    2)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 . ِفي الصالة ( )بنحوه مطوال.(
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ث مَّ اْستَأَْخَر أَب و بَْكٍر َحتَّى اْستََوى  وفيه "  عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي  وفيهما -892
َ َوَرَجَع  "وفي لفظ مسلم"  الصَّف ِ   يفِ  َيَدْيِه فََحِمَد َّللاَّ اْلقَْهقََرى َوَراَءه  َحتَّى قَاَم فِى  فََرفََع أَب و َبْكٍر 

 )1("الصَّف ِ 

اَلةِ فَاَل يَْمَسْح اْلَحَصى فَإِنَّ    عن النبي عن أبي ذر  .    )ضعيف( -893 قَاَل إِذَا قَاَم أََحد ك ْم إِلَى الصَّ
ه   ْحَمةَ ت َواِجه    )2(" الرَّ

إِْن ك ْنَت اَل    :"اْلَمْسَح فِي اْلَمْسِجِد يَعني اْلَحَصى قَالَ   قَاَل ذََكَر النبي   عن ُمعَْيِقيبٍ في مسلم  و -894
 )3("ب دَّ فَاِعاًل فََواِحَدةً 

ِئَي فِي    أَنَّ النبي   عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفيهما -895 َرأَى ن َخاَمةً فِي اْلِقْبلَِة فََشقَّ ذَِلَك َعلَْيِه َحتَّى ر 
ِبَيِدِه فَقَاَل إِنَّ أََحَدك ْم إِذَا قَاَم فِي َصاَلِتِه فَإِنَّه  ي َناِجي َربَّه  أَْو إِنَّ   َبْيَنه  َوَبْيَن  َوْجِهِه فَقَاَم فََحكَّه   َربَّه  

قَنَّ   أََحد ك ْم قَِبَل قِْبلَِتِه َولَِكْن عن َيَساِرِه أَْو تَْحَت قََدَمْيِه ث مَّ أََخذَ َطَرَف ِرَداِئِه فََبَصَق فِيِه  اْلِقْبلَِة فَاَل َيْبز 
  )4(" ث مَّ َردَّ َبْعَضه  َعلَى بَْعٍض فَقَاَل أَْو َيْفعَل  َهَكذَا

 .  ورفع البصر إلى السماء،  االلتفات حكم •
اَلةِ     النبي  َسأَْلت  : "قَالَْت    رضي للا عنها  عن عائشة   في البخاري -896 عن ااِلْلِتفَاِت فِي الصَّ

 )5("فَقَاَل ه َو اْخِتاَلٌس َيْختَِلس ه  الشَّْيَطان  ِمْن َصاَلةِ اْلعَْبدِ 

اَلةِ  َيا ب َنيَّ إِيَّاَك  :"     رسول للا   قَاَل ِلي  أنس ْبُن َماِلكٍ   عنو.    )ضعيف( -897 َوااِلْلِتفَاَت فِي الصَّ
عِ اَل فِي اْلفَِريَضةِ  اَلةِ َهلََكةٌ فَإِْن َكاَن اَل ب دَّ فَِفي التََّطوُّ  )6(" فَإِنَّ ااِلْلِتفَاَت فِي الصَّ

إِلَى    النبي  قَاَل قَالَ   عن جابر ْبِن سمرة    وفي مسلم -898 َيْرفَع وَن أَْبَصاَره ْم  أَْقَواٌم  لََيْنتَِهَينَّ 
اَلةِ أَْو اَل تَْرِجع  إِلَْيِهمْ   )7("السََّماِء فِي الصَّ

قَاَل لََيْنتَِهَينَّ أَْقَواٌم عن َرْفِعِهْم أَْبَصاَره ْم      رسول للا   أَنَّ   أَبِي هريرةعن     وفي لفظ لمسلم  -899
اَلِة إِلَى ه مْ  عنَد الد َعاِء فِي الصَّ  )8(" السََّماِء أَْو لَت ْخَطفَنَّ أَْبَصار 

 ) )9 عن أنس وهو في البخاري -900

 
 

 
ومسلم  ،    ( ) كتاب السهو ، باب اإلشارة في الصالة ( )بهذا اللفظ(1234( برقم: ) 70/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر اإلمام ولم يخافوا مفسدة 421( برقم: )26/    2في "صحيحه" )
 (بنحوه مختصرابالتقديم ( )

( برقم: 49/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  243( برقم: )90/    1جه ابن الجارود في "المنتقى" )أخر  –  )2(
(  356/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  1/    1190( برقم: )256/    1( )بمثله.( ، والنسائي في "المجتبى" )2273)

وأحمد في "مسنده" وقال :"حسن" ،  ( )بلفظه.(  379( برقم: )405/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  945برقم: )
رواه الخمسة "(: 124»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    ( )بمثله.(21725( برقم: )4976/    9)

".  من أجل أبي األحوص  للتحسينسناده محتمل  "إط الرسالة(:   259/  35»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  بإسناد صحيح
، وتعقب ابن حجر لتصحيح إسناده    377برقم    (:97/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )ضعفه األلباني في   

وفى ذلك نظر عندى فإن أبا األحوص هذا لم يرو عنه غير الزهرى ولم يوثقه أحد غير ابن حبان , فلم تثبت عدالته بقوله:"
  ". .ولذلك قال ابن القطان: " ال يعرف له حالوحفظه , 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهة مسح الحصى وتسوية 546( برقم: )74/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 التراب ِفي الصالة ( )بهذا اللفظ( 

حك البزاق باليد من المسجد ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الصالة ، باب  405( برقم: ) 90/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي َعْن البصاق ِفي المسجد ِفي 551( برقم: )76/    2، ومسلم في "صحيحه" )

 الصالة وغيرها ( )بنحوه مختصرا.(
 لتفات في الصالة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب األذان ، باب اال751( برقم: )150/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
»ضعيف الجامع وقال :"حسن غريب".ضعفه األلباني في()بهذا اللفظ(589(برقم:)584/  1أخرجه الترمذي في"جامعه")  –  )6(

 . 6389برقم (:926الصغير وزيادته«)ص
رفع البصر إلى السماء ِفي الصالة ( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن 428( برقم: )29/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(

 ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن رفع البصر إلى السماء ِفي الصالة 429( برقم: )29/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(

 ( )بهذا اللفظ( 
 لسماء في الصالة ()بهذا اللفظ( ()كتاب األذان ، باب رفع البصر إلى ا 750(برقم:)150/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )9(
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 الهيئات المنهي عنها في الصالة •

ْختَِصًراقَاَل َنَهى النبي  أَبِي هريرةعن  فيهما -901 ل  م  ج     )1("أَْن ي َصل َِي الرَّ

 قال بن حجر " ومعناه أن يجعل يده على خاصرته"  •

نهى عن السدل في الصالة وأن يغطي الرجل      رسول للا   أن  عن أبي هريرة:.  )حسن( -902
 )2("فاه

ل  ِبِشَماِلِه أَْوَيْمِشَي فِي َنْعٍل َواِحَدةٍ نََهى أَْن َيأْك َل    رسول للا    أَنَّ   عن جابر  مسلم   وفي -903 ج  الرَّ
اَء َوأَْن َيْحتَِبَي فِي ثَْوٍب َواِحٍد َكاِشفًا عن فَْرِجهِ  مَّ  )3("َوأَْن َيْشتَِمَل الصَّ

ثم    عن لبستين وعن بيعتين   نهى رسول للا    "    عن أبي سعيد الخدري  بخاريال وفي -904
واللبستين اشتمال الصماء ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه  "    ذكر الحديث وفيه :

فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة اْلخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه  
 )4(" منه شيء . 

منه يده قلت كأنه أخذه ن يدير الثوب على بدنه كله ال يخرج  أقال الخطابي االشتمال الذي أنكره هو   •
واشتمال الصماء أن يجلل بدنه بالثوب، ثم    وقال الخطابي:  ،  من تفسير الصماء على أحد األوجه

  يرفع طرفيه على عاتقه األيسر"

وقد يكون باليدين  ،  االحتباء هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها   •
 . ثوب  واحد إنما هو إذا لم يكن على فرجه منه شيءوالنهي عن االحتباء في  . انتهى

االشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه يرد طرف الثوب  قال في التمهيد "  •
فإن لم يرد طرفه األيمن على منكبه األيسر وتركه ،  األيمن على منكبه األيسر هذا هو االشتمال  

السدل إرسال الثوب حتى يصيب    :الخطابي  الق. "  نهي عنهمرسال إلى األرض فذلك السدل الذي  
جانبيه    السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم  : وقال في النيل قال أبو عبيدة في غريبه،    األرض

وقال صاحب النهاية هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل   ،  بين يديه فإن ضمه فليس بسدل
قال وقيل هو أن يضع ،  وهذا مطرد في القميص وغيره من الثيابقال    فيركع ويسجد وهو كذلك
 . وسط اإلزار على رأس

 
 
 
 
 
 

 
( ) كتاب العمل في الصالة ، باب الخصر في الصالة ( )بهذا 1220( برقم: )67/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهة االختصار ِفي الصالة ( 545( برقم: )74/    2ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 .  )بنحوه.(

( برقم: 67/    6( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )772( برقم: )12/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
( 245/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  937( برقم: )253/    1( )بلفظه مختصرا.( ،والحاكم في "مستدركه" )2289)

( 112/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بمثله.(  378( برقم: )403/    1)والترمذي في "جامعه"  ،  ( )بلفظه.(  643برقم: )
»سنن أبي داود ت . وقال األرنؤوط في    ( )بمثله.(8612( برقم: )1784/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  966برقم: )

ابن عدي: روى عنه يح"ا(:480/  1األرنؤوط« ) قال  فقد  القطان وابن لحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد،  يي بن 
المبارك، وناهيك به جاللة أن يرويا عنه وأرجو أنه ال بأس به، قلنا: وروى له البخاري في "صحيحه" في "الرقائق" وباقي 

قلت: إسناده حسن، وكذا قال الحافظ "  650برقم (:209/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" قال األلباني في رجاله ثقات.
 . ط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"العراقي، وهو على شر

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب اشتمال الصماء واالحتباء ِفي ثوب 2099( برقم: )154/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  واحد ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب اللباس ، باب اشتمال الصماء ( )بهذا اللفظ(5820)( برقم: 147/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
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عن نقرة الغراب و افتراش   النبي   ن عبد الرحمن بن شبل قال : نهىع.    ()حسن بشواهده -905
 )1("السبع و أن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير

َيْبس ْط أََحد ك ْم ِذَراَعْيِه      رسول للا   قَالَ :"قَاَل    عن أنس  وفيهما   -906 وِد َواَل  اْعتَِدل وا فِي السُّج 
 )2("اْنِبَساَط اْلَكْلبِ 

أن يجلس الرجل في الصالة وهو    النبي   :نهى رضي للا عنهما"  عمروعن ابن  .    )صحيح( -907
نهى رجال و هو جالس معتمد على يده اليسرى في الصالة  " وفي لفظ الحاكم "معتمد على يده

 .)3(د"فقال:إنها صالة اليهو 

  اإلقعاء حكم  •

مسلم -908 عائشة "في  ِذَراَعْيِه    "عن  ل   ج  الرَّ َيْفتَِرَش  أَْن  َوَيْنَهى  الشَّْيَطاِن  عقبة  َيْنَهى عن  َوَكاَن 
اَلةَ ِبالتَّْسِليمِ     )4("َيْنَهى عن َعِقِب الشَّْيَطانِ  " اْفتَِراَش السَّب عِ َوَكاَن َيْخِتم  الصَّ

 قال النووي والمراد به اإلقعاء •

ْقعَاِء َعلَى اْلقََدَمْيِن فَقَالَ   :"  َطاُوسً وفي مسلم عن   -909 ِهَي السُّنَّة  فَق ْلَنا لَه    :"ق ْلَنا اِلبن عباس فِي اْْلِ
ِل فَقَاَل ابن عباس َبْل ِهَي س نَّة  َنِبي ِكَ  ج   ) ")5إِنَّا لَنََراه  َجفَاًء ِبالرَّ

من سنة الصالة أن تمس أليتاك عقبيك    "قال:  رضي للا عنهما  عن ابن عباس.    )صحيح( -910
 )6("بين السجدتين

 
( برقم: 53/    6( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )662( برقم: )673/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
افقه الذهبي، وصححه الحاكم وو  ( )بمثله مختصرا.(839( برقم: )229/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  2277)

وابن ،  ( )بمثله.(  862( برقم: )322/    1وأبو داود في "سننه" )،  (  1/    1111( برقم: )239/    1والنسائي في "المجتبى" )
. قال ( )بنحوه.( 15772( برقم: )3300/  6وأحمد في "مسنده" ) ،( )بنحوه.( 1429( برقم: )427/   2ماجه في "سننه" )

"  وتميم بن محمود، قال البخاري: في حديثه نظر.  وفي إسناده اختالف كثير."(: 53/  4رجب« )»فتح الباري البن ابن رجب في  
".قال أأللباني إسناده ضعيف، تميم بن محمود لين الحديث، وباقي رجاله ثقات."(:53/  6»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في  

حديث حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم  قلت:  "  808برقم    (:12/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في   
( 447  -  446/  5لكن للحديث شاهد، يرتقي به إلى درجة الحسن إن شاء هللا تعالى: أخرجه اإلمام أحمد ).  .."  ووافقه الذهبي

ُ َعلَيِه َوَسلََّم نهى .... الحديث.  من طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه: هذا إسناد ظاهره اإلرسال؛ وفيه  و   أن رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
والفقرة األولى من   "قال الدارقطني: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده ال يعرفون". وقال:  اختالف ذكره الحافظ في "التهذيب"،

حكام  انظر "األ  أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسنادين عنه؛ فهو بهما حسن.  الحديث؛ لها شاهد من حديث أبي هريرة ... مرفوًعا:
 (. 752والفقرة الثانية؛ لها شاهد من حديث عائشة؛ وقد مضى برقم ) ( بتحقيقي.1348الكبرى" لعبد الحق اإلشبيلي برقم )
 (. 834وآخر من حديث أنس، يأتي برقم )

( ) كتاب األذان ، باب ال يفترش ذراعيه في السجود ( )بهذا اللفظ( 822( برقم: )164/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
الكفين على اأْلرض ( 493( برقم: ) 53/    2ومسلم في "صحيحه" )،   ِفي السجود ووضع  ( ) كتاب الصالة ، باب االعتدال 

 . )بلفظه.(
( برقم: 272/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  692( برقم: )691/    1" )أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه–  )3(
( )بنحوه مطوال.( ، والبيهقي 992( برقم: )376/  1وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي ، ( )بهذا اللفظ( 1012)

. قال    ( )بنحوه.(6458( برقم: )1339/    3)( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده"  2855( برقم: )136/    2في "سننه الكبير" )
»صحيح الجامع الصغير وزيادته«   " صححه األلباني في  إسناده صحيح."(:235/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

 .  6822برقم  (:1153/ 2)
الصالة وما يفتتح به ويختم به  ( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة  498( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز اإلقعاء على العقبين 536( برقم: )70/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 ( )بهذا اللفظ( 
»سلسلة األحاديث  اني في  . وصححه األلب( )بهذا اللفظ(  2779( برقم: )119/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )6(

»وهذا إسناد صحيح إن كان عبد الكريم هذا هو ابن مالك  وقال :  383برقم  (:734/ 1الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
رجح أحد االحتمالين على ي  وأما إن كان هو ابن أبي المخارق المعلم البصري فهو ضعيف، وليس بين يدي ما  الجزري الحراني
بيد أن الحديث صحيح على كل حال، فقد رواه ابن    منهما ابن عيينة.   منهما روى عن طاووس، وروى عن كلاآلخر، فإن كال  

»سلسلة اآلثار الصحيحة أو الصحيح  . قال الشيخ العبيالن في     عن طاووس به نحوه.«  عيينة أيضا عن إبراهيم ابن ميسرة
( والتابعين«  الصحابة  أقوال  من  والر   (:49/  2المسند  الثاني  »قلُت:  هو  المخارق -اجح  أبي  ابن  في "معجم  -أي:  أنه  ذلك   ،

ح باسمه، وهللا أعلم.« قلت: . ثم علق على قول األلباني :"بيد أن الحديث صحيح..."    الطبراني" قبل هذه الرواية وبعدها ُصرَّ
 وهذا إسناد جيد.
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حين يرفع رأسه من   إذا سجد"رضي للا عنهما    بن عمروأخرج البيهقي عن  .    )صحيح( -911
 )1("ويقول إنه من السنة يقعد على أطراف أصابعهالسجدة اْلولى 

 )2("عن اإلقعاء في الصالة النبي   قال نهى عن سمرة بن جندبو .  )صحيح( -912
أن يلصق الرجل أليتيه باألرض وينصب   فقد قال في لسان العرب بأن اإلقعاء في لغة العرب هو: •

وهذا هو الصحيح وهو أشبه بكالم  ثم قال :"ساقيه وفخذيه ويضع يديه على األرض كما يقعي الكلب  
 "  العرب

وقال في موضع آخر اإلقعاء جلوس األنسان على   ...أبي عبيده أنه    وذكرالبيهقي في سننه عن •
إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع قال الشيخ وهذا النوع من اإلقعاءغيرما روينا عن بن  

وأما حديث أبي  ،  وما روينا عن بن عباس وابن عمرمسنون  ،  عباس وابن عمروهذا منهي عنه  
عن عقب الشيطان وكان يفرش رجله    ه كان ينهىأنعن النبي  رضي هللا عنها   الجوزاءعن عائشة

اليسرى وينصب رجله اليمني فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد األخيرفال يكون منافيا لما  
 .في الجلوس بين السجدتين وهللا أعلمهما روينا عن

  

 
( برقم:  320/    8والطبراني في "األوسط" )،  ( )بهذا اللفظ(  2781( برقم: )119/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )1(
وللبيهقي عن ابن عمر: »أنه كان إذا رفع "..(: 464/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(8752)

عه ويقول: إنه من السنة« وفيه عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يقعيان، رأسه من السجدة األولى يقعد على أطراف أصاب
 .  "يقعون أسانيدها صحيحة.العبادلة وعن طاوس قال: رأيت 

والبيهقي في "سننه  وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بهذا اللفظ(  1010( برقم: )272/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )2(
برقم   (:1158/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني في  ( )بمثله.(  2785)( برقم:  120/    2الكبير" )
6864 . 
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 التثاؤب حكم  •
إِذَا تَثَاَوَب أََحد ك ْم فَْلي ْمِسْك ِبَيِدِه َعلَى :"    رسول للا   قَالَ     أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ عن ِ  في مسلم -913

ل    "  فِيِه فَإِنَّ الشَّْيَطاَن َيْدخ 

َب فَإِذَا َعَطَس أََحد ك ْم   "عن النبي  عن أَبِي هريرة"فيهما -914 َ ي ِحبُّ اْلع َطاَس َوَيْكَره  التَّثَاؤ  إِنَّ َّللاَّ
فَإِنََّما ب   التَّثَاؤ  ا  َوأَمَّ َك َّللاَّ   يَْرَحم  لَه   َيق وَل  أَْن  َسِمعَه   مسلم  ك ل ِ  َعلَى  َحقًّا  َكاَن   َ َّللاَّ ِمْن    َوَحِمَد  ه َو 

دَّه  َما اْستََطاَع فَإِنَّ أََحَدك ْم إِذَاالشَّْيَطاِن فَإِذَا تَثَاَءَب أََحد     )1(  " تَثَاَءَب َضِحَك ِمْنه  الشَّْيَطان   ك ْم فَْليَر 

 وفي لفظ له ، )2("التثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع . "ولفظ مسلم -915
   )3("فليكظم ما استطاع في الصالة إذا تثاءب أحدكم "

 )4("التثاؤب في الصالة من الشيطان"وفي لفظ  .   )صحيح( -916
في   • )قال  البن حجر«  الباري  الترمذي"(: 612/  10»فتح  في شرح  شيخنا  روايات   :"قال  أكثر 

فيحتمل أن يحمل  ،  الصحيحين فيها إطالق التثاؤب ووقع في الرواية األخرى تقييده بحالة الصالة  
التشويش على المصلي في صالته   المقيد وللشيطان غرض قوي في  ويحتمل أن  ،  المطلق على 

قال بعضهم    وقد.  تكون كراهته في الصالة أشد وال يلزم من ذلك أن ال يكره في غير حالة الصالة  
إن المطلق إنما يحمل على المقيد في األمر ال في النهي ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان 

ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة وإنما خص الصالة ألنها   :" قال بن العربي.  وبذلك صرح النووي  
 .  " أولى األحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة

  

 
 .  () كتاب األدب ، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه()بهذا اللفظ(6226(برقم: )50/  8أخرجه البخاري في"صحيحه") – )1(
الزهد والرقائق ، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب   ( ) كتاب2994( برقم: )225/    8مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(

 .  (بهذا اللفظ( )
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 2995( برقم: )226/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  ( )بهذا اللفظ(
برقم   (:123/  6)، وابن حبان في صحيحه    اللفظ(( )بهذا  920( برقم: ) 128/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(

»صحيح ابن )بمثله( وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في     370برقم    (:479/  1)  )بمثله( ، والترمذي في جامعه    2359
الصحيح"إ(:123/  6حبان« ) النسائي، ومن فوقه من رجال  له  أبي كريمة صدوق روى  ". سناده قوي، محمد بن وهب بن 
 .  3012برقم  (:578/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في وصححه 
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 تشبيك األصابع حكم  •

ض وَءه  ث مَّ َخَرَج    النبي   أَنَّ   عن َكْعِب ْبِن ع ْجَرةَ .    )ضعيف( -917 أَ أََحد ك ْم فَأَحسن و  قَاَل إِذَا تََوضَّ
  )1("َعاِمًدا إِلَى اْلَمْسِجِد فَاَل ي َشب َِكنَّ َبْيَن أََصابِِعِه فَإِنَّه  فِي َصاَلةٍ 

اَلة  :"  عن أبي هريرة  فيهما مع قوله -918  )2("  تَْحِبس ه  أََحد ك ْم فِي َصاَلةٍ َما َكاَنْت الصَّ

ِ عن ِو .    )ضعيف( -919 ْدِري  اًل َجاِلًسا َوَسَط اْلَمْسِجِد    النبي   "أنأبي سعيد اْلخ  َدَخل  فََرأَى َرج 
ث  َنْفَسه  فَأَْوَمأَ إِلَْيِه النبي  َشب ًِكا َبْيَن أََصابِِعِه ي َحد ِ فَلَْم َيْفِطْن قَاَل فَاْلتَفََت إِلَى أبي سعيد فَقَاَل إِذَا   م 

فِي َصاَلةٍ َما   َصلَّى أََحد ك ْم فَاَل ي َشب َِكنَّ َبْيَن أََصابِِعِه فَإِنَّ التَّْشِبيَك ِمْن الشَّْيَطاِن فَإِنَّ أََحَدك ْم اَل يََزال  
َج ِمْنه    )3("َداَم فِي اْلَمْسِجِد َحتَّى َيْخر 

فقام إلى خشبة معروضة في المسجد في سجود السهو وفيه "  عن أبي هريرة  وفي البخاري -920
 )4("وشبك بين أصابعهفاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى 

  

 
( برقم:  381/    5( )بنحوه.( ، وابن حبان في "صحيحه" )441( برقم: )512/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
/    1ي في "جامعه" )والترمذ،  ( )بنحوه مطوال.(  562( برقم: )220/    1( )بنحوه مطوال.( ، وأبو داود في "سننه" )2036)

»فتح . قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(18390( برقم: )4110/    8وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  386( برقم: )411
" . أخرجه أبو داود وصححه بن خزيمة وبن حبان وفي إسناده اختالف ضعفه بعضهم بسببه"(: 566/  1الباري البن حجر« )
األرنؤوط في   الرسالة(:  78/  18»مسند أحمد« )قال  األلباني في  إسناده ضعيف.  "ط  . وضعفه  الغليل في تخريج "  »إرواء 

 .   379برقم  (:99/ 2أحاديث منار السبيل« )
()كتاب البيوع ، باب ما ذكر في األسواق()بهذا اللفظ( ومسلم في 2119(برقم:)66/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(

 كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وانتظار الصالة ( )بهذا اللفظ( ( )  649( برقم: )129/    2"صحيحه")
. قال    ( ) مسند أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(11561( برقم: )2383/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )3(

»سلسلة األحاديث " .  وضعفه األلباني في  ومجهولفي إسناده ضعيف  "(:566/  1»فتح الباري البن حجر« )ابن حجر في  
ط   78/  18»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في    2628برقم    (:135/  6الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

 ". إسناده ضعيف."الرسالة(: 
 لمسجد وغيره()بهذا اللفظ( ()كتاب الصالة ، باب تشبيك األصابع في ا482(برقم:)103/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )4(
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 سترة المصلي في باب  •
كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة      النبي  : أنرضي للا عنهما    ابن عمرفيهما عن   -921

 )1("فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر

َصلَّىعن سهل ْبِن َسْعدٍ  وفيهما -922  )2("َمَمر  الشَّاةِ َوَبْيَن اْلِجَداِر النبي  قَاَل َكاَن َبْيَن م 

اْلُخْدِرّيِ وعن  .  )حسن( -923 قَالَ   أبي سعيد  إِلَى "  رسول للا   قَاَل  فَْلي َصل ِ  أََحد ك ْم  إِذَا َصلَّى 
 )3("س تَْرةٍ َوْلَيْدن  ِمْنَها 

إذا صلى    قال:"النبي صلى للا عليه وسلم  عن      عن سهل بن أبي حثمة. وعن    )صحيح( -924
 . )4(أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها ، ال يقطع الشيطان عليه صالته " 

ِمْن    إِذَا َصلَّى أََحُدُكْم إِلَى َشْيٍء يَْستُُرهُ   "قال  عن النبي    عن أبي سعيد الخدري  وفيهما -925
يََدْيهِ  بَْيَن  يَْجتَاَز  أَْن  أََحٌد  فَأََراَد  َشْيَطانٌ   النَّاِس  ه َو  فَإِنََّما  فَْلي قَاِتْله   أَبَى  فَإِْن  لفظ    )5("فَْلَيْدفَْعه   وفي 

ْله  فَإِنََّما إِذَا َمرَّ َبْيَن َيَدْي أََحِدك ْم َشْيٌء َوه َو ي َصل ِي فَْليَْمَنْعه  فَإِْن أَبَى فَْليَْمنَْعه  فَإِْن أَبَى فَلي قَاِت :"للبخاري
مع    - 2المرور بين يديه    -1في حال  تكون  المقاتلة  في اللفظ األول دليل على أن  )     )6("ه َو َشْيَطانٌ 

 وجود سترة(

إِذَا َكاَن أََحد ك ْم ي َصل ِي فَاَل   "قال رضي للا عنهما عن النبي  بن عمرعن  وفي لفظ لمسلم -926
رُّ َبْيَن َيَدْيِه فَإِْن أَبَى فَْلي قَاِتْله  فَإِنَّ َمعَه  اْلقَِريَن   )7("َيَدْع أََحًدا يَم 

َصل ِي   "  قال  عن النبي    بن الحارث  أَبِي ُجَهْيمٍ   عن  وفيهما -927 لَْو يَْعلَم  اْلَمارُّ َبْيَن َيَدْي اْلم 
رَّ َبْيَن َيَدْيِه قَاَل أَب و النَّْضِر اَل أَدْ  ِري أَقَاَل أَْربَِعيَن  َماذَا َعلَْيِه لََكاَن أَْن َيِقَف أَْربَِعيَن َخْيًرا لَه  ِمْن أَْن يَم 

 )8("َيْوًما أَْو َشْهًرا أَْو َسَنةً 

 
 

 
( ) كتاب الصالة ، باب : سترة اإلمام سترة من خلفه ( )بهذا  494( برقم: )105/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الصالة ، باب سترة المصلي ( )بلفظه.(501( برقم: )55/  2اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الصالة ، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي  496( برقم: )106/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 () كتاب الصالة ، باب دنو المصلي من السترة ( )بلفظه.(508( برقم: )58/    2والسترة ()بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( برقم: 136/    6ابن حبان في "صحيحه" )و،  ( )بهذا اللفظ(  803( برقم: )38/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
الذهبي ،  ( )بلفظه.(  928( برقم: )251/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  2373) وأبو داود في وصححه ووافقه 

/ 1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( ) كتاب الصالة ، باب الدنو من السترة ( )بمثله.(  695( برقم: )257/    1"سننه" )
من أجل ابن   إسناده قوي"(:29/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )".  وقال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح" (:518

" ، وقال إسناده حسن صحيح، وقال "  695برقم    (:281/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )عجالن" .صححه األلباني في  
 الشيخين؛ غير أن محمد ابن عجالن روى له البخاري تعليقًا، ومسلم متابعةً.وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال :"... 

منها". إال أنه قد شهد وليدن  ؛ لكن لم يقل أحد منهم: "-كما سبق في الذي قبله-وقد تابعه جماعة من الثقات عن زيد بن أسلم  
 . " (.692لهذه الزيادة: حديث سهل بن أبي َحثْمة المذكور في الباب قبله )رقم 

( برقم: 136/  6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ( 803( برقم: ) 38/  2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   – )4(
الذهبي ،    ( )بلفظه.(928( برقم: )251/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  2373) وأبو داود في وصححه ووافقه 

" . إسناده صحيح."(:27/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  695( برقم: )257/    1"سننه" )
سناده صحيح على شرط الشيخين، وقال :"إ  692رقم    (:277/  3بي داود ط غراس« )»صحيح سنن أوصححه األلباني في  

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "إسناده صحيح"، قال ابن القيم: "رجال إسناده  
 " وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما  رجال مسلم"، وقّواه البيهقي.

( ) كتاب الصالة ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ( )بهذا  509( برقم: )107/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 ( ) كتاب الصالة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بنحوه مختصرا.(505( برقم: )57/  2ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 

 ( )بهذا اللفظ( باب صفة إبليس وجنوده ، كتاب بدء الخلق  )( 3274: )( برقم 231/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 ( ) كتاب الصالة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( 506( برقم: )58/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصالة ، باب إثم المار  510( برقم: )108/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 ( ) كتاب الصالة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بمثله.(507( برقم: ) 58/  2ومسلم في "صحيحه" )
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يصلي إلى عود وال عمود وال      النبي  ما رأيت   ":بن اْلسود  المقدادعن  .    )ضعيف( -928
 )1(ا"شجرة إال جعله على حاجبه اْليمن أو اْليسر وال يصمد له صمد

 )2("َكاَن ي َصل ِي إِلَى َراِحلَِتهِ  أَنَّ النبي رضي للا عنهما  عن ابن عمر هما وفي -929

أن    -صلى للا عليه وسلم    -نهى رسول للا    "رضي للا عنهماعن بن عباس  .    )ضعيف( -930
 )3("المتحدث والنائم خلف يصلى 

 ما يقطع الصالة  •
 القول األول : يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب   •

اَلةَ اْلَمْرأَة  َواْلِحَمار  َواْلَكْلب   :"    رسول للا   قَالَ   عن أَبِي هريرة  في مسلم -931 َويَِقي  َيْقَطع  الصَّ
ْحلِ   )4(" ذَِلَك ِمثُْل ُمْؤِخَرِة الرَّ

هي قدر عظم  ومؤخرة الرحل فهذا قيد يفهم أنه لو كان المرور من خلف السترة فال تقطع الصالة .  •
قال العلماء والحكمة في السترة الذراع هو نحو ثلثي ذراع ويحصل بأى شئ أقامه بين يديه هكذا   

رحل البعير وهو المعروف   :"والمراد بالرحل هو  //كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه
 .  "رهبالشداد الذي يجعل على ظه

ه  إِذَا َكاَن  :"   رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أبي ذر     وفي مسلم -932 إِذَا قَاَم أََحد ك ْم ي َصل ِي فَإِنَّه  َيْست ر 
ْحِل   الرَّ آِخَرةِ  ِمْثل   َيَدْيِه  ْحلِ َبْيَن  آِخَرِة الرَّ ِمثُْل  يََدْيِه  بَْيَن  يَُكْن  لَْم  اْلِحَمار     فَِإذَا  َيْقَطع  َصاَلتَه   فَإِنَّه  

أََبا ذَر ٍ َما َبال  اْلَكْلِب اْْلَْسَوِد ِمْن اْلَكْلِب اْْلَْحَمِر ِمْن اْلَكْلِب اْْلَْصفَِر  َواْلَمْرأَة  َواْلَكْلب  اْْلَْسَود  ق ْلت  َيا  
 )5("َكَما َسأَْلتَنِي فَقَاَل اْلَكْلب  اْْلَْسَود  َشْيَطانٌ    رسول للا  قَاَل َيا اْبَن أَِخي َسأَْلت  

ذر  عنو.    )صحيح( -933 والمرأة تعاد  "  قال:    النبي  :عن  أبي  الحمار  الصالة من ممر 
، قلت : ما بال اْلسود من اْلصفر من اْلحمر ؟ فقال : فسألت رسول للا صلى    والكلب األسود

 )6("للا عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب اْلسود شيطان . 

  

 
)1(  –  ( في "سننه"  داود  أبو  برقم: )256/    1أخرجه  اللفظ(  693(  )بهذا   )  ،( في "مسنده"  برقم:  5707/    11وأحمد   )
خرجه أبو داود وأحمد والطبراني "أ (:181/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )ر في  . قال ابن حج( )بمثله.(  24343)

»سنن أبي ". وقال األرنؤوط في  واإلضطراب فيه من الوليد وهو مجهول   ...وابن عدي في ترجمة الوليد بن كامل عن المهلب  
إسناده ضعيف، الوليد بن كامل لين الحديث، والمهلب بن ُحجر البهراني وضباعة بنت المقداد    " (: 25/  2داود ت األرنؤوط« )

 . 109برقم  (:250/ 1األم« ) -»ضعيف أبي داود " . وضعفه األلباني في مجهوالن.
بمثله مطوال.(  ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في مواضع اإلبل ( )430( برقم: )94/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 ( ) كتاب الصالة ، باب سترة المصلي ( )بمعناه مختصرا.( )بهذا اللفظ( 502( برقم: )55/  2،  ومسلم في "صحيحه" )
»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« . وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(959( برقم: )107/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )3(
.  وقال   6833برقم    (:1154/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . حسنه األلباني في  اإسناده ضعيف جدً   "(: 107/  2)

فالحديث أقل أحواله أنه حسن , وإال فهو صحيح    :"...  375برقم    (: 94/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ) في  
 "بهذا المرسل , وهللا أعلم.

 . ( ) كتاب الصالة ، باب قدر ما يستر المصلي ( )بهذا اللفظ(511( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب الصالة ، باب قدر ما يستر المصلي ( )بهذا اللفظ(510( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6( ( برقم:  151/    6حيحه" )ابن حبان في "ص، و  (بمثله( )831( برقم: )58/    2أخرجه 
" . قال األلباني في إسناده صحيح على شرط مسلم"(:151/  6»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2391)

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وهشام هو :"   3323برقم    (:959/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة« )
 .   ابن حبان.وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن حميد بلفظ: "يقطع الصالة ... " ابن حسان؛ كما في رواية
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اَلةَ قَاَل َكاَن ابن عباس َيق ول  اْلَمْرأَة    عن قَتَاَدةَ قَاَل قُْلُت ِلجابربن زيد.    )صحيح(  -934 َما َيْقَطع  الصَّ
حتى تكون سببا   ) هذا القيد يشترط بلوغ المرأة   )1("اْلَحائِض  َواْلَكْلب  قَاَل َيْحيَى َرفَعَه  ش ْعَبة  

 ( لقطع الصالة

 يقطع الصالة شيء ال :القول الثاني •

إِذَا َصلَّى أََحد ك ْم فَْلَيْجعَْل ِتْلقَاَء َوْجِهِه َشْيئًا   :"قَالَ   النبي  أَنَّ   عن أَبِي هريرة.    )ضعيف( -935
ه  َما َمرَّ أََما  )2("َمه  فَإِْن لَْم َيِجْد فَْلَيْنِصْب َعًصا فَإِْن لَْم يَك ْن َمعَه  َعًصا فَْلَيْخط ْط َخطًّا ث مَّ اَل َيض رُّ

عدلتمونا بالكالب والحمر ولقد رأيتني مضطجعة  "رضي للا عنها قالت :  عائشة  قول  وفيهما -936
فيتوسط  السرير فيصلي فأكره أن أزاحمه فأنسل من قبل رجلي      النبي  على السرير فيجيء

 ( سترةيعتبرسرير بأن اليقال  قد)   )3("السرير حتى أنسل عن لحافي 

ي َصل ِي َوإِن ِي َعلَى السَِّريِر َبْيَنه  َوَبْيَن    َرأَْيت  النبيلَقَْد  "رضي للا عنهاقالت    فيهما وفي لفظ   -937
ْضَطِجعَةً فَتَْبد و ِلي اْلَحاَجة  فَأَْكَره  أَْن أَْجِلَس فَأ وِذَي النبي    )4("فَأنسلُّ ِمْن عنِد ِرْجلَْيهِ  اْلِقْبلَِة م 

 )5(نسالال"إ" فأكره أن أستقبله فأنسل  عنها في البخاريوفي لفظ   -938

كان يصلى من الليل وأنا معترضة    أن النبى  :"رضي للا عنها    عن عائشة  لفظ لمسلم  وفي -939
 )6("بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة.

قال قالت عائشة ما يقطع الصالة قال فقلنا المرأة والحمار.    عن عروة بن الزبير  مسلم وفي   -940
معترضة كاعتراض الجنازة وهو    فقالت إن المرأة لدابة سوء لقد رأيتنى بين يدى رسول للا 

 ليس مرورا( قد يقال بأن هذا  )    )7("يصلى.

  

 
( برقم: 148/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  832( برقم: )59/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
بهذا اللفظ( ، وأحمد في "مسنده" ( )500( برقم: )518/  9والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )، ( )بمثله.( 2387)
واختلف في رفعه "(:178/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(3303( برقم: )768/    2)

وفي حديث عائشة  .  يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد    ووقفه ويعارضه حديث ميمونة كان رسول هللا  
واه أبو داود بإسناد "ر(:250/  3»المجموع شرح المهذب« )  " قال النووي في .مسلم نحوه وفيه وعلى مرط وعليه بعضهعند  

" . وصححه األلباني في   إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:  293/  5»مسند أحمد« )" قال األرنؤوط في    صحيح
 " إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاريوقال :" 700برقم  (:288/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

(  689( برقم: )255/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  2376( برقم: )138/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
( 7510( برقم: )1557/    3وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  943( برقم: )96/    2)بهذا اللفظ( ، وابن ماجه في "سننه" )

أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان، "  (:123»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    )بمثله.(
قال الحفاظ: " هو ضعيف  "(:520/  1»خالصة األحكام« ).".  وقال النووي في  مضطرب، بل هو حسنأنه  زعم  من  ولم يصب  

»سلسلة  ". وضعفه األلباني في   إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  427/  12»مسند أحمد« )رنؤوط في  " . قال األالضطرابه ".
 .  5813برقم  (:674/  12األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

شيء ( )بنحوه ( ) كتاب الصالة ، باب من قال ال يقطع الصالة  514( برقم: )109/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .  ( ) كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ(512( برقم: )60/  2مسلم في "صحيحه" )، و مطوال.(

( ) كتاب الصالة ، باب من قال ال يقطع الصالة شيء ( )بهذا  514( برقم: )109/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ( ) كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ( )بمثله.(512( برقم: )60/  2مسلم في "صحيحه" )، و اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صالته 511( برقم: )109/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .  وهو يصلي ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ(125( برقم: )60/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
 . ( ) كتاب الصالة ، باب االعتراض بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ(512( برقم: )60/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
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حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب   قال البخاري -941
: أنه سأل عمه ، عن الصالة يقطعها شيء؟ فقال: ال يقطعها شيء ، أخبرني عروة بن الزبير:  
أن عائشة زوج النبي صلى للا عليه وسلم قالت : لقد كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يقوم  

 .)1("وإني لمعترضة بينه وبين القبلة ، على فراش أهله فيصلي من الليل ،  

عن سالم بن عبد للا ، أن عبد للا بن عمر كان يقول : ال يقطع الصالة .    )صحيح موقوف( -942
  )2("شيء مما يمر بين يدي المصلي .

اَلةَ َشْيٌء ، َواْدَرء وا  "  :  رسول للا  قال    وعن أبي سعيد الخدري.    )ضعيف( -943 اَل َيْقَطع  الصَّ
   )3( "َما اْستََطْعت ْم فَإِنََّما ه َو َشْيَطاٌن . 

ِ بن عباس  وفي البخاري -944 أَْقَبْلت  َراِكًبا َعلَى ِحَماٍر أَتَاٍن    :"قَالَ رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ
ااِلْحِتاَلَم وَ  َناَهْزت   قَْد  َيْوَمِئٍذ  بِِمنًى    رسول للا  َوأََنا  ِجَدارٍ ي َصل ِي  َيَدْي    إِلَى َغْيِر  َبْيَن  فََمَرْرت  

ِ فَلَْم ي ْنَكرْ  ِ َوأَْرَسْلت  اْْلَتَاَن تَْرتَع  فََدَخْلت  فِي الصَّف   )4("ذَِلَك َعلَيَّ  بَْعِض الصَّف 

 
 يقطع الصالة شيء ( )بهذا اللفظ( () كتاب الصالة ، باب من قال ال 515(برقم:)109/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")   – )1(
( برقم:  278/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(534( برقم: )218/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )   –  )2(
»أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف   (:178/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(3567)

ك في المؤطإ موقوفا علي ابن عمر وأخرج الطبراني في األوسط عن جابر مثله في قصة وأخرج الدارقطني من رواية وأخرجه مال
عمر بن عبد العزيز عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة  

يقطع ال  نا يا رسول هللا إني سمعت الحمار يقطع الصالة فقال صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا فلما سلم قال من المسبح آنفا قال أ
»وهذا إسناد ضعيف    (:266/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  فعلق األلباني على ذلك بقوله في    شيء وإسناده حسن«الصالة  

ومن العجيب مْيُل الشيخ أحمد محمد شاكر   جمهما!يحيى لم أجد من تر  عندي؛ فإن إبراهيم بن ُمْنِقذ الخْوالني وشيخه إدريس بن
بجهالة   ( إلى تصحيح الحديث، مع اعترافه15  -4/13( ، وعلى " المحلى " )166  -2/164)  في تعليقه على " الترمذي "

والظن أوال: أنه مجرد ظن،  قلت: وفيما ظن نظٌر:  " ولم أجد ترجمة إلدريس هذا، وما أظن أحداً ضعفه. بعض رواته! حيث قال:
وثانياً: لو ثبت أنه لم يضعفه أحد؛ فال يلزم   ال يستلزم نفي المعلوم، كما ال يخفى.  ال يغني من الحق شيئاً؛ فإن عدم العلم بالشيء

الشيخ؛ لثبت   شروطاً مقررة في مصطلح الحديث معروفة، ولو أن أحدأ طرد هذا الذي ذهب إليه  منه ثبوت العدالة له؛ فإن لذلك
وبالجملة؛ فكل هذه األحاديث    ضعفهم! وال يخفى بطالن هذا.    كثيرين من الرواة المجهولين عندنا، بحجة أننا ال نعلم أن أحداعدالة  

إذا لم يكن بين يديه قِيد   -" يقطع صالة الرجلِ   سيما وقد عارضها الحديث الصحيح:  ضعيفة األسانيد، ال يحتج يشيء منها، ال
ولو    ( .699أخرجه مسلم وغيره عن أبي ذر، وهو في الكتاب اآلخر برقم )   لب األسود، والمرأة ".والك   : الحماُر،-آخرة الرحل

ممكناً بأن يقال: إن تلك مطلقة، وهذا مقيد، فيحمل المطلق   أن هذه األحاديث صحْت؛ لكان الجمع بينها وبين حديث أبي ذر هذا
 ال يقطع الصالة شيء إذا كان بين يديه ما يستره، وإال؛ قطعت بالثالثة  :، فينتج من ذلك أنه-علم األصول تقيّد  كما في  -على المقيد

" ال يقطُع الصالة   منطوقاً في رواية عنه بلفظ:  ، بل قد جاء ذلك -كما ال يخفى  -المذكورة. وهذا في الواقع مفهوم حديث أبي ذر
 - 2/50أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " )  لحديث.الصالة المرأةُ ... " ا  شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل "، وقال: " يقطع

في معناه من   وبهذا تتفق األحاديث كلها، فال مسوغ حينئِذ للقول بنسخ حديث أبي ذر وما  ( ، والطحاوي هكذا بسند صحيح.51
ى "الموطأ"  وأخرجه موقوفاً على ابن عمر مالك ف "...(:43/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    األحاديث، «

وهذا إسناد صحيح ووقفه    حدثنا الزهري، عن سالم عن أبيه، قال: ال يقطع الصالة شيء مما يمر بين يدي المصلي.  156/  1
( على الزهري، فأخرجه عن محمد بن عبد هللا بن أخي الزهري أنه سأل عمه ابن شهاب الزهري 515البخاري في "صحيحه" )

 .  " يقطعها شىء.عن الصالة: أيقطعها شىء؟ فقال: ال
( برقم:  278/    2والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،    ( )بهذا اللفظ(719( برقم: )262/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
»بلوغ المرام . قال ابن حجر في    ( )بلفظه مختصرا.(1382( برقم: )195/    2والدارقطني في "سننه" )،  ( )بمثله.(  3564)

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ". قال األرنؤوط في  خرجه أبو داود، وفي سنده ضعف"أ (:123األحكام ت الفحل« )ص من أدلة  
أخرج له مسلم مقروناً وهو ضعيف، وباقي رجاله   -وهو ابن سيد الهمداني    -حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف. مجالد "(: 42/  2)

/ 1األم« )  -»ضعيف أبي داود  وقال في  .  6366برقم    (:918ته« )ص»ضعيف الجامع الصغير وزياد" ضعفه األلباني في  ثقات.
، وهو سيئ الحفظ، -أبي سعيد الهْمداني  وهو ابن  -؛ وعلّته مجالد هذا-وكذا قال النووي   -»إسناده ضعيف:"  115برقم    (263

 ،-ذه الروايةكما في ه -اضطرب في هذا الحديث: فمرة يرفع الجملة األولى منه وكان قد تغير في آخر عمره. وقد
" وادرُءوا ... " إلخ؛ فهو حديث صحيح، له في الكتاب  ، وهي أشبه بالصواب. وأما قوله:-كما في الرواية االتية -ومرة يوقفها

 . (( .«695و   694)رقم  األخر طريق أخرى
   . سترة من خلفه ()بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصالة ، باب : سترة اإلمام  493(برقم:)105/  1أخرجه البخاري في"صحيحه") – )4(
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َوَنْحن  فِي َباِدَيٍة لََنا  النبي   أَتَاَنا  :" قَالَ   رضي للا عنهما    عن اْلفَْضِل بن عباسو .   )ضعيف( -945
ْيِه فََما َبالَى  َوَمعَه  َعبَّاٌس فََصلَّى فِي َصْحَراَء لَْيَس َبْيَن َيَدْيِه س تَْرةٌ َوِحَماَرةٌ لََنا َوَكْلَبةٌ تَْعَبثَاِن َبْيَن َيدَ 

 )1("ذَِلكَ 

أَ      رسول للا   قَاَل َخَرَج َعلَْيَنا    أَبِي ُجَحْيفَةَ   عن  وفيهما -946 ِباْلَهاِجَرةِ فَأ ِتَي ِبَوض وٍء فَتََوضَّ
وَن ِمْن َوَرائَِهافََصلَّى ِبَنا الظُّْهَر َواْلعَْصَر   )2("َوبَْيَن يََدْيِه عنَزةٌ َواْلَمْرأَةُ َواْلِحَماُر يَُمر 

الظهر ركعتين والعصر    وبين يديه عنزةصلى بهم بالبطحاء    أن  :هوفي لفظ للبخاري عن -947
 )3("يمر بين يديه المرأة والحمارركعتين 

 باب في المساجد •
 دعاء الدخول والخروج من المسجد  •

إِذَا َدَخَل أََحد ك ْم اْلَمْسِجَد فَْلَيق ْل    :" قال النبي قَالَ   عن أَبِي أسيدأَْو    عن أَبِي ُحَمْيدٍ   في مسلم -948
مَّ إِن ِي أَْسأَل َك ِمْن فَْضِلَك  مَّ اْفتَْح ِلي أَْبَواَب َرْحَمِتَك َوإِذَا َخَرَج فَْلَيق ْل اللَّه     )4(" اللَّه 

مَّ اْفتَْح ِلي   َعلَى النبي  إِذَا َدَخَل أََحُدُكْم اْلَمْسِجَد فَْليَُسلِّمْ وفي لفظ ".    )صحيح( -949 ِلَيق ْل اللَّه  ث مَّ 
مَّ إِن ِي أَْسأَل َك ِمْن فَْضِلكَ   )5("  ولفظ ابن حبان "فليسلم وليقل"أَْبَواَب َرْحَمِتَك فَإِذَا َخَرَج فَْلَيق ْل اللَّه 

ِ بن عمرو ْبِن العاص.    )صحيح( -950 أَنَّه  َكاَن إِذَا َدَخَل   عن النبي رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ
ِجيِم   ِ اْلعَِظيِم َوِبَوْجِهِه اْلَكِريِم َوس ْلَطاِنِه اْلقَِديِم ِمْن الشَّْيَطاِن الرَّ قَاَل فَإِذَا قَاَل اْلَمْسِجَد قَاَل أَع وذ  ِباّلِلَّ

ِفَظ ِمن ِي َسائَِر اْلَيْومِ   )6("ذَِلَك قَاَل الشَّْيَطان  ح 

النبي    أن    ةعن أبي هرير.    )صحيح( -951 المسجد فليصل على  إذا دخل أحدكم    قال 
   )7("وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي    "عنه  لفظوفي  .    )صحيح( -952
 .  )8("أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم

 
( برقم: 261/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بنحوه.(  4/    752( برقم: )170/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )1(
(  460/    1وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  3563( برقم: )278/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  718)

" . قال األرنؤوط في   رواه أبو داود بإسناد حسن."(:521/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    )بنحوه.((  1822برقم: )
برقم   (:260/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  "قال األلباني في  سناده ضعيف النقطاعه"إ(:42/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )

 " إسناده ضعيف" .   114
ومسلم ،  ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة إلى العنزة ( )بهذا اللفظ(499( برقم: )106/    1حه" )أخرجه البخاري في "صحي   –  )2(

 ( ) كتاب الصالة ، باب سترة المصلي ( )بنحوه مطوال.( 503( برقم: )56/  2في "صحيحه" ) 
 اإلمام سترة من خلفه ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصالة ، باب : سترة  495( برقم: )106/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ما يقول إذا دخل المسجد  713( برقم: )155/   2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
  ( 2048( برقم: )397/    5)، وابن حبان في صحيحه   ( )بهذا اللفظ(  465( برقم: )175/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

رواه أبو داود، "(: 314/  1»خالصة األحكام« )قال النووي في  )  " والباقي مثله .  إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقلولفظه :"
" .  صحيح على شرط مسلمسناده  "إط الرسالة(:   454/  25»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في  وآخرون هكذا بأسانيد صحيحة. 

قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة  "  484برقم    (:361/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في  
 " .   في "صحيحيهما"، وزاد أبو عوانة: التسليم عند الخروج أيًضا(.

حديث حسن، رواه "(:314/  1»خالصة األحكام« ) . قال النووي في     466برقم    (:349/  1)  أخرجه أبو داودفي سننه    –  )6(
إسناده جيد من أجل إسماعيل بن بشر كما   "(:349/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" قال األرنؤوط في   أبو داود بإسناد جيد.

  (: 860/  2لصغير وزيادته« )»صحيح الجامع ا" . صححه األلباني في     , وباقي رجاله ثقات.75قال النووي في "األذكار" ص  
)قلت: إسناده صحيح، وقال النووي: :"   485برقم    (:364/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال في     4715برقم  

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ ...  إسناده: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور  "حديث حسن، إسناده جيد! "(. 
ووهم الحافظ ابن كثير رحمه هللا؛   والحديث من أفراد المؤلف رحمه هللا.  آنفًا، وهو في "األذكار" له.  وقّواه النووي كما ذكرنا

 ". ( لـ "صحيح البخاري"!293/ 3حيث عزاه في "تفسيره" ) 
بهذا اللفظ" وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه األلباني في    747برقم    (:325/  1»المستدرك « )أخرجه الحاكم في    –  )7(

 . 516برقم (:151/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
( برقم: 395/    5( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )452( برقم: )518/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )8(
/ 5ان« )»صحيح ابن حب   .  قال األرنؤوط في( )بمثله.( 773( برقم: )494/  1وابن ماجه في "سننه" ) ( )بمثله.( ، 2047)

" قال األلباني    إسناده قوي، على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فإنه من رجال مسلم وحده."(:396
 . "إسناده جيد وهو على شرط مسلم"(:231/  1»صحيح ابن خزيمة« )في 
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مَّ اْفتَْح ِلي   إِذَا َدَخَل أََحد ك ْم اْلَمْسِجَد فَْلي َسل ِْم َعلَى النبي " عنه وفي لفظ.  )صحيح( -953 َوْلَيق ْل اللَّه 
ِجيمِ أَْبَواَب َرْحَمِتَك َوإِذَا َخَرَج فَْلي َسل ِْم َعلَى النبي مَّ اْعِصْمنِي ِمْن الشَّْيَطاِن الرَّ  )1("َوْلَيق ْل اللَّه 

ِ اْلعَِظيم َوبَِوْجِهِه اْلَكِريم وَ  قال النووي • ُسْلَطانه اْلقَِديم ِمْن الشَّْيَطان . َوُمْختََصر َمْجُموعَها ) أَُعوذ بِاّلَلَّ
د َوَسلََّم اللَُّهمَّ اِْغِفرْ  د َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ِ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ ِجيم بِْسِم َّللاَّ َواْلَحْمد ّلِلَّ ِلي ذُنُوبِي َواْفتَْح    الرَّ

اللهم اعصمني   للَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلك ِمْن فَْضلك .  ِلي أَْبَواب َرْحَمتك ( . َوفِي اْلُخُروج يَقُولهُ , لَِكْن يَقُول : ا
 .  من الشيطان

  

 
»صحيح الجامع الصغير  لباني في  .  صححه األ  ( )بهذا اللفظ(773( برقم: )494/    1أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )1(

 . "حسن بشواهده" (:494/ 1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ).وقال األرنؤوط في  514برقم  (:150/ 1وزيادته« )
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 باب في فضل المساجد وبناؤها    •
ذر  فيهما -954 أبي  َسأَْلت    عن  قَاَل      رسول للا  َيق ول   اْْلَْرِض  فِي  ِضَع  و  َمْسِجٍد  ِل  أَوَّ عن 

َما قَاَل أَْربَع وَن َعاًما ث مَّ اْْلَْرض  لََك   ثُمَّ أَي  قَاَل اْلَمْسِجُد اأْلَْقَصىاْلَمْسِجد  اْلَحَرام  ق ْلت   ق ْلت  َكْم َبْيَنه 
اَلة  فََصل ِ    )1("َمْسِجٌد فََحْيث َما أَْدَرَكْتَك الصَّ

اَلة  بَْعد  فََصل ِْه فَإِنَّ اْلفَْضَل فِيهِ  " عنه  للبخاريوفي لفظ  -955  )2("ث مَّ أَْيَنَما أَْدَرَكْتَك الصَّ

ِ َمَساِجُدَها َوأَْبغَُض اْلبِاَلِد    :" قَالَ     النبي  أَنَّ   أَبِي هريرةعن    وفي مسلم -956 أََحب  اْلبِاَلِد إِلَى َّللاَّ
ِ أَْسَواقَُها  )3("إِلَى َّللاَّ

: أي البقاع شر ؟  النبي  أن رجال سأل  رضي للا عنهما  عن ابن عمرو.    لغيره()صحيح   -957
قال : ) ال أدري حتى أسأل جبريل ( فسأل جبريل فقال : ال أدري حتى أسأل ميكائيل فجاء فقال  

  )4(: ) خير البقاع المساجد وشرها اْلسواق (

النبي  أَبِي هريرةعن    وفيهما -958 ِظلُّ   عن  إاِلَّ  َيْوَم اَل ِظلَّ  ِظل ِِه  فِي  ي ِظلُّه ْم َّللاَّ   َسْبعَةٌ  ه   قَاَل 
  ِ َمام  اْلعَاِدل  َوَشابٌّ َنَشأَ بِِعَباَدةِ َّللاَّ ِ اْجتََمعَا  َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَلٌَّق فِي اْلَمَساِجدِ اْْلِ اَلِن تََحابَّا فِي َّللاَّ َوَرج 

تَ  ٌل  َ َوَرج  أََخاف  َّللاَّ إِن ِي  فَقَاَل  َوَجَماٍل  ذَات  َمْنِصٍب  اْمَرأَةٌ  َدَعْته   ٌل  َعلَْيِه َوَرج  قَا  َوتَفَرَّ َصدََّق  َعلَْيِه 
َ َخاِلًيا فَفَاَضْت َعْيَناه   اَل تَْعلََم يَِمينُهُ َما تُْنِفُق ِشَمالُهُ ِبَصَدقٍَة فَأَْخفَاَها َحتَّى  ٌل ذََكَر َّللاَّ    )5( " َوَرج 

    )6("ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل تصدق أخفى حتى   ولفظ البخاري:" -959

 )7("َوَرُجٌل ُمعَلٌَّق بِاْلَمْسِجِد إِذَا َخَرَج ِمْنهُ َحتَّى يَعُوَد إِلَْيهِ   وفي لفظ لمسلم" -960

ِ َبَنى  "قال :  عن النبي    ْبَن َعفَّانَ   وفيهما عن عثمان -961 َمْن َبَنى َمْسِجًدا َيْبتَِغي ِبِه َوْجهَ َّللاَّ
 )8(" َّللاَّ  لَه  ِمْثلَه  فِي اْلَجنَّةِ 

أن    "    وعن جابر،      وعن أبي ذر،    رضي للا عنهما  عن ابن عباسو.    )صحيح( -962
ِ َمْسِجًدا َولَْو َكَمْفَحِص قََطاةٍ ِلَبْيِضَها َبَنى َّللاَّ  لَه  َبْيتًا فِي اْلَجنَّةِ   " قال  النبي   وفي  "     َمْن َبَنى ّلِِلَّ
ِ َكَمْفَحِص قََطاةٍ أَْو أَْصغََر َبَنى َّللاَّ  لَه  َبْيتًا فِي اْلَجنَّةِ  "لفظ       )9("َمْن َبنَى َمْسِجًدا ّلِِلَّ

أن جماعة اشتركوا في بنائه فلو قسم بينهم كان    - 2سبيل المبالغة  أن ذلك على    -1  :قال النووي   •
 .   ."كذلك

 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى ووهبنا لداود 3425( برقم: ) 162/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة  520( برقم: )63/    2ي "صحيحه" )سليمان نعم العبد إنه أواب ( )بمثله مختصرا.( ومسلم ف 
 . ، ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل (  3366( برقم: )145/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل الجلوس ِفي مصاله  671( برقم: )132/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )3(
 .  بعد الصبح ( )بهذا اللفظ(

ابن حبان في "صحيحه" )–  )4( اللفظ(  1599( برقم: )476/    4أخرجه  ( برقم: 7/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا 
حديث حسن، رجاله "(:476/  4»صحيح ابن حبان« ) بي . وقال األرونؤوط في   وصححه ووافقه الذه( )بمثله مطوال.(  2159)

ثقات، إال أن عطاء بن السائب رمي باالختالط، وجرير بن عبد الحميد: ممن روى عنه بعد االختالط، لكن يشهد له حديث أبي 
 "صحيح لغيره" .   258 برقم (:193/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وقال األلباني في هريرة

 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة ( )بهذا اللفظ(1031( برقم: )93/  3مسلم في "صحيحه" )أخرجه – )5(
( ) كتاب األذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل 660( برقم: )133/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

 . المساجد ( )بهذا اللفظ( 
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة (1031( برقم: )93/  3مسلم في "صحيحه" )أخرجه – )7(
ومسلم في  ،  ( ) كتاب الصالة ، باب من بنى مسجدا ( )بهذا اللفظ(450( برقم: )97/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

 .  (بنحوه( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل بناء المساجد والحث عليها ( )533( برقم: )68/  2"صحيحه" ) 
( برقم: 475/    1وابن ماجه في "سننه" )،  ذا اللفظ(  ( )به1292( برقم: )444/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )9(
النووي في  2157برقم    ط الرسالة(:  54/  4)، وأحمد في مسنده    ( )بمثله مختصرا.(  738) قال  / 1»خالصة األحكام« ). 

 ."إسناده صحيح."(:475/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في  واه ابن ماجه بإسناد صحيح"ر(:303
 .  272برقم  (: 228/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )صححه األلباني في و

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(5450)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12931)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(5357)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(773)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12963)


237    | 

 237  الصفحة
 

لم أعقل أبوي إال وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم    :"قالت  عائشة  عن    وفي البخاري -963
فيه  يأتينا  بفناء      رسول للا  إال  فابتنى مسجدا  بكر  بدا ْلبي  ثم  بكرة وعشية  النهار  طرفي 

 )1("داره

 زخرفة المساجد •

أنس  .    )صحيح( -964 النبيعن  فِي    :"قَالَ   أَنَّ  النَّاس   َيتََباَهى  أَْن  السَّاَعِة  أَْشَراِط  ِمْن 
 )2("اْلَمَساِجدِ 

  " َما أ ِمْرت  ِبتَْشِييِد اْلَمَساِجدِ :"  النبي  قَاَل قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباسو.    )صحيح( -965
 )3("قَاَل ابن عباس لَت َزْخِرف نََّها َكَما َزْخَرفَْت اْلَيه ود  َوالنََّصاَرى

باب ب ْنَياِن اْلَمْسِجِد َوقَاَل أَب و َسِعيٍد َكاَن َسْقف  اْلَمْسِجِد ِمْن َجِريِد النَّْخِل َوأََمَر  "   وبوب البخاري -966
َر أَْو ت َصف َِر فَتَْفِتَن النَّاَس َوقَاَل أنس ع َمر  ِبِبَناِء اْلَمْسِجِد َوقَاَل أَِكنَّ  النَّاَس ِمْن اْلَمَطِر َوإِيَّاَك أَْن ت َحم ِ

َيتََباَهْوَن بَِها ث مَّ اَل يَعمروَنَها إاِلَّ قَِلياًل 
)4( 

 تنزيه المساجد من القذر   •

ِبِبَناِء اْلَمَساِجِد فِي الدُّوِر      رسول للا   قَالَْت أََمرَ رضي للا عنها    عن عائشة.    )صحيح(  -967
   " قَْولُهُ بِبِنَاِء اْلَمَساِجِد فِي الد وِر يَعني اْلقَبَائِلَ .    )5("َوأَْن تُنَظََّف َوتَُطيَّبَ 

ون  اْبِن َطاٍب    رسول للا    أَتَاَناقال"عن جابر  في مسلمو -968 فِي َمْسِجِدَنا َهذَا َوفِي َيِدِه ع ْرج 
وِن ث مَّ أَْقبََل َعلَْيَنا فَقَاَل أَيُّك ْم ي ِحبُّ أَْن   ي ْعِرَض َّللاَّ  عنه   فََرأَى فِي قِْبلَِة اْلَمْسِجِد ن َخاَمةً فََحكََّها ِباْلع ْرج 

ْعِرَض َّللاَّ  عنه  قَاَل فََخَشعنا ث مَّ قَاَل أَيُّك ْم ي ِحبُّ أَْن ي ْعِرَض َّللاَّ   قَاَل فََخَشعنا ث مَّ قَاَل أَيُّك ْم ي ِحبُّ أَْن ي  
َ تََباَرَك َوتَعَا ِ قَاَل فَإِنَّ أََحَدك ْم إِذَا قَاَم ي َصل ِي فَإِنَّ َّللاَّ لَى قِبََل َوْجِهِه فَاَل  عنه  ق ْلَنا اَل أَيَُّنا َيا َرس وَل َّللاَّ

قَنَّ قِبَ  فَإِْن َعِجلَْت ِبِه َباِدَرةٌ    َوْليَْبُصْق عن يََساِرِه تَْحَت ِرْجِلِه اْليُْسَرىَل َوْجِهِه َواَل عن يَِميِنِه  َيْبص 
َيْشتَدُّ    أَُرونِي َعبِيًرافَْلَيق ْل ِبثَْوِبِه َهَكذَا ث مَّ َطَوى ثَْوَبه  بَْعَضه  َعلَى َبْعٍض فَقَاَل    ِ فَقَاَم فَتًى ِمْن اْلَحي 

فَأََخذَه  إِلَ  ِبَخل وٍق فِي َراَحِتِه  أَْهِلِه فََجاَء  ِبِه      رسول للا   ى  ث مَّ لََطَخ  وِن  فََجعَلَه  َعلَى َرأِْس اْلع ْرج 
 )6("فَِمْن ُهنَاَك َجعَْلتُْم اْلَخلُوَق فِي َمَساِجِدُكمْ فَقَاَل جابر  َعلَى أَثَِر النَُّخاَمةِ 

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر  476( برقم: )102/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 .  بالناس وبه ( )بهذا اللفظ(
( 463/    2وابن خزيمة في "صحيحه" )  ،  ( )بهذا اللفظ(  1613( برقم: )492/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

" . صححه األلباني في سناده صحيح."إ(:492/  4»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بنحوه مطوال.(  1321برقم: )
 .   6816برقم  (:1152/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )

وابن خزيمة في "صحيحه"  ،  ( ) كتاب الصالة ، باب بنيان المسجد ( )بهذا اللفظ(  96/    1)معلقا مجزوما به  البخاري    ذكره  –  )3(
وأبو داود في "سننه"  ، ( )بمثله.( 1601( برقم: )477/  4( )بمثله.( وابن حبان في "صحيحه" )1324( برقم: )464/  2)
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط " (:305/  1»خالصة األحكام« )ال النووي في  . ق ( )بمثله.(  451( برقم: )171/    1)

»صحيح سنن أبي " . وقال األلباني في  إسناده صحيح"(:336/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .  قال األرنؤوط في  مسلم
(. وقول ابن عباس؛ َعلَّقَهُ البخاري  1613))قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان  :"  475برقم    (:347/  2داود ط غراس« )

   ."في "صحيحه"، وهو موقوف في حكم المرفوع، وقد روي مرفوًعا
 .) كتاب الصالة ، باب بنيان المسجد (   ( 96/  1) في صحيحه البخاريذكره  – )4(
( برقم:  513/    4ي "صحيحه" ) وابن حبان ف ،  ( )بهذا اللفظ(  455( برقم: )173/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
( برقم:  487/  1وابن ماجه في "سننه" )، ( )بنحوه.( 594( برقم: )588/  1والترمذي في "جامعه" )، ( )بنحوه.( 1634)
»بلوغ المرام من أدلة . قال ابن حجر في  ( )بنحوه.(  27028( برقم: )6369/    12( )بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" )758)

الفحل« ت  إرساله"ر(: 128)ص  األحكام  والترمذي، وصحح  داود  وأبو  أحمد  في  واه  األرنؤوط  قال   . ت "  داود  أبي  »سنن 
قلت: إسناده "  (:354/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" .وقال األلباني في  إسناده صحيح.  "(:342/  1األرنؤوط« )

 " .   صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"، وكذا ابن حبان
 ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 3014( برقم: )231/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  اليسر ( )بهذا اللفظ(
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رأى نخامة في قبلة المسجد ، فتغيظ على    أن النبي رضي للا عنهما"  وفيهما عن ابن عمر -969
أهل المسجد وقال: إن للا قبل أحدكم ، فإذا كان في صالته فال يبزقن ". أو قال: ال يتنخمن . ثم  

 )1(" . ، فليبزق على يسارهنزل فحتها بيده . وقال ابن عمر رضي للا عنهما: إذا بزق أحدكم 

َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َرأَى النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم نَُخاَمةً فِي قِْبلَِة اْلَمْسِجِد    وفي لفظ للبخاري -970
اَلةِ فَإِنَّ  َوُهَو يَُصلِّي بَْيَن يََديِ النَّاِس فََحتََّها ، ثُمَّ قَاَل ِحيَن اْنَصَرَف:   إِنَّ أََحَدك ْم إِذَا َكاَن فِي الصَّ

اٍد    للَا قِبَلَ  وَسى ْبن  ع ْقَبةَ َواْبن  أَبِي َروَّ اَلةِ . َرَواه  م  َمنَّ أََحٌد قَِبَل َوْجِهِه فِي الصَّ َوْجِهِه ، فَاَل َيتََنخَّ
 )2("َعْن َنافِعٍ . 

 . )3("فِي اْلَمْسِجِد َخِطيئَةٌ َوَكفَّاَرتَُها َدْفنَُها البزاق  رسول للا  قَاَل قَالَ  عن أنس وفيهما -971

ِتي َحتَّى  :"    رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ .    )ضعيف( -972 ور  أ مَّ ع ِرَضْت َعلَيَّ أ ج 
ل  ِمْن اْلَمْسِجِد  ج  َها الرَّ  )4("اْلقَذَاة  ي ْخِرج 

 .  ماتنزه عنه المساجد من اللهو ، والبيع أو الشراء •

ٍل ِمْن َبنِي َحِنيفَةَ ي قَال     قَاَل بَعََث النبي   هريرة   عن أبي   فيهما -973 َخْياًل قِبََل َنْجٍد فََجاَءْت بَِرج 
 )5("لَه  ث َماَمة  ْبن  أ ثَاٍل فََرَبط وه  ِبَساِرَيٍة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجِد 

ْعَر فِي    َمرَّ   أَنَّ ع َمر  عن أَبِي هريرة  فيهما -974 اْلَمْسِجِد فَلََحَظ إِلَْيِه فَقَاَل  ِبَحسَّاَن َوه َو ي ْنِشد  الش ِ
َ أََسِمْعتَ    رسول للا  قَْد ك ْنت  أ ْنِشد  َوفِيِه َمْن ه َو َخْيٌر ِمْنَك ث مَّ اْلتَفََت إِلَى أَبِي هريرة فَقَاَل أَْنش د َك َّللاَّ

 ْمَّ َنعَم وحِ اْلق د ِس قَاَل اللَّه  مَّ أَي ِْده  بِر  ه 
 )6("َيق ول  أَِجْب عني اللَّ

ٌل فََنَظْرت  فَإِذَا   السَّائِِب ْبِن يَزيدعن    وفي البخاري -975 قَاَل ك ْنت  قَاِئًما فِي اْلَمْسِجِد فََحَصَبِني َرج 
ِل  ااَل ِمْن أَهْ ع َمر  ْبن  الخطاب فَقَاَل اْذَهْب فَأِْتنِي ِبَهذَْيِن فَِجْئت ه  ِبِهَما قَاَل َمْن أَْنت َما أَْو ِمْن أَْيَن أَْنت َما قَ 

 )")7رسول للا الطَّاِئِف قَاَل لَْو ك ْنت َما ِمْن أَْهِل اْلَبلَِد َْلَْوَجْعت ك َما تَْرفَعَاِن أَْصَواتَك َما فِي َمْسِجدِ 

  عن البيع واالبتياع،  النبي    " نهىعن أبيه عن جده    عمرو بن شعيب  وعن.    )حسن( -976
حلق يوم الجمعة قبل  توان تنشد فيه الضالة وعن ال  "     وفي لفظ   وتناشد اْلشعار في المساجد"

 )8("الصالة

 
( ) كتاب العمل في الصالة ، باب ما يجوز من البصاق والنفخ  1213( برقم: )65/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي َعْن 547( برقم: )75/  2في الصالة ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
 .  المسجد ِفي الصالة وغيرها (البصاق ِفي 

( ) كتاب األذان ، باب هل يلتفت ألمر ينزل به أو يرى شيئا أو 753( برقم: ) 151/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )2(
 . بصاقا في القبلة ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الصالة ، باب كفارة البزاق في المسجد ( )بهذا اللفظ( 415( برقم: )91/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي َعْن البصاق ِفي المسجد ِفي 552( برقم: )76/    2ومسلم في "صحيحه" )

 . الصالة وغيرها ( )بلفظه.(
( برقم:  174/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1297( برقم: )447/    2يمة في "صحيحه" )أخرجه ابن خز–  )4(
هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا  وقال :"  ( )بمثله.(2916( برقم: )37/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  461)

إسناده  "(:346/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في    " . قالالوجه.وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه
 " .   إسناده ضعيف:" 71برقم  (:164/ 1األم« ) -»ضعيف أبي داود " . وقال األلباني في ضعيف

( ) كتاب الصالة ، باب االغتسال إذا أسلم وربط األسير أيضا في 462( برقم: )99/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ربط اأْلسير وحبسه  1764( برقم: )158/    5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )  المسجد

 .  وجواز المن عليه ( )بمثله مطوال.(
( ) كتاب الصالة ، باب الشعر في المسجد ( )بنحوه.( ، ومسلم في  453( برقم: )98/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(

 ( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ( 2485( برقم: ) 162/  7"صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الصالة ، باب رفع الصوت في المساجد ( )بهذا اللفظ( 470( برقم: ) 101/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
 ،( )بنحوه.( ،  1304( برقم: ) 452/  2) ،  ( )بهذا اللفظ(6130( برقم: ) 454/  2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )8(

( في "سننه"  داود  برقم: ) 419/    1وأبو   )1079  )  ،  ( في "جامعه"  برقم: )353/    1والترمذي  )بنحوه.(  322(  وقال ( 
 ( )بنحوه.(  6787( برقم: ) 1404/    3( ، وأحمد في "مسنده" )749( برقم: )481/    1وابن ماجه في "سننه" )  :"حسن" ،

وفي المعنى ،  وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصححه  "(:549/  1»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في  
، تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين  أن يحمل النهي على    :ث البابفالجمع بينها وبين حدي،  عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال  

" . وحسنه األلباني إسناده حسن.  "(:481/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  والمأذون فيه ما سلم من ذلك
 .  «991»برقم  (:246/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في 
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اًل َيْنش د  َضالَّةً فِي اْلَمْسِجِد فَْلَيق ْل  "   رسول للا   عن  هريرة   عن أبي  في مسلم -977 َمْن َسِمَع َرج 
 )1("اَل َردََّها َّللاَّ  َعلَْيَك فَإِنَّ اْلَمَساِجَد لَْم ت ْبَن ِلَهذَا

"  َرأَْيت ْم َمْن َيِبيع  أَْو َيْبتَاع  فِي اْلَمْسِجِد فَق ول وا اَل أَْرَبَح َّللاَّ  ِتَجاَرتَكَ   إِذَا"عنه  لفظوفي  .     )صحيح( -978
)2( 

  فقال   إلى الجمل اْلحمر  فقال:من دعا  في المسجد  نشد  رجالأن    عن بريدة  في مسلمو -979
 )3("لما بنيت له وجدت إنما بنيت المساجد  ال رسول للا  

النبي    وفيه  حديث اْلعرابي  عن أنس  وفيهما -980 لذكر للا عز وجل    إنما هي":قال  أن 
   )4("والصالة وقراءة القرآن

النبي   عن جابر ْبِن سمرة    وفي مسلم -981 فِيِه   أَنَّ  ي َصل ِي  الَِّذي  ه   َصالَّ َيق وم  ِمْن م  َكاَن اَل 
ث وَن   ْبَح َحتَّى تَْطل َع الشَّْمس  فَإِذَا َطلَعَْت قَاَم َوَكان وا َيتََحدَّ   فَيَأُْخذُوَن فِي أَْمِر اْلَجاِهِليَِّة فَيَْضَحُكونَ الصُّ

 ) ")5النبي   َوَيتََبسَّم  

حزام  .    (ضعيف) -982 ْبِن  حكيم  ي ْستَقَاد    "النبي   قَالَ عن  َواَل  اْلَمَساِجِد  فِي  د ود   اْلح  ت قَام   اَل 
 )6("فِيَها

قال: ال تقام الحدود في    أن رسول للا  رضي للا عنهما  :"  وعن ابن عباس  (ضعيف) -983
  )7("المساجد .

الزبيديعن  .    )صحيح(  -984 الحارث  نأكل على    "قال:  عبد هللا بن  في      النبي  عهدكنا 
   )8("المسجد الخبز واللحم

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي َعْن نشد الضالة ِفي 568( برقم: )82/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  المسجد ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  453/    2وابن خزيمة في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(613( برقم: )215/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )2(
وصححه ووافقه الذهبي  . قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(2352( برقم: )56/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بلفظه.(  1305)

برقم   (:134/  5»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم."(:528/  4»صحيح ابن حبان« )
1295  . 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي َعْن نشد الضالة ِفي 569( برقم: )82/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 .  المسجد ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األدب ، باب الرفق في األمر كله ( )بنحوه مختصرا.(  6025( برقم: )12/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 285( برقم: )163/    1)ومسلم في "صحيحه"   
 . ِفي المسجد ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل الجلوس ِفي مصاله  670( برقم: )132/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 .  بعد الصبح ( )بهذا اللفظ(

)أخرج  –  )6( "سننه"  في  الدارقطني  )66/    4ه  برقم:  اللفظ(3103(  )بهذا   )    ،( في "مسنده"  برقم: 3317/    6وأحمد   )
رواه أحمد وأبو "(: 130»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صقال ابن حجر في     .(  ( )بمثله موقوفا مطوال15820)

إسناده ضعيف لجهالة العباس بن عبد الرحمن "ط الرسالة(:  344/  24»مسند أحمد« )وقال األرنؤوط في  "  داود بسند ضعيف
 .  2327برقم  (:361/ 7»إرواء الغليل « ). وحسنه األلبااني في  ".المدني

( برقم: 73/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مطوال.(  8197( برقم: )369/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )7(
هذا حديث ال نعرفه بهذا اإلسناد مرفوعا إال من حديث إسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل بن    ل :"وقا   ( )بمثله مطوال.(1401)

.   ( )بهذا اللفظ(2599( برقم: )624/    3ابن ماجه في "سننه" )" ومسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه .  
ه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن حسن بطرق "(:624/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  

 . 7381برقم  (:1231/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" ، وحسنه األلباني في مسلم
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  1657( برقم: )539/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(
( )بلفظه مختصرا.( ، وأحمد في  3300( برقم: )424/    4( )بلفظه.( ، وابن ماجه في "سننه" )190( برقم: )206/    9)

»صحيح ابن حبان« " ، وقال في  إسناده صحيح.  "(:424/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). وقال األرنؤوط في  "مسنده"  
»صحيح ". وصححه األلباني في   سناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير سليمان بن زياد الحضرمي وهو ثقةإ"(:540/  4)

 .183برقم  (:165/ 1موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
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نِي َوأََنا أَْنظ ر  إِلَى اْلَحَبَشِة َوه ْم    َرأَْيت  النبي رضي للا عنها قالت:"  عائشة  عن   وفيهما -985 َيْست ر 
 )1(" يَْلعَبُوَن فِي اْلَمْسِجدِ 

ٌل ِبِسَهاٍم فِي اْلَمْسِجِد    وفيهما عن جابر -986 أَْمِسْك ِبِنَصاِلَها :"    رسول للا   فَقَاَل لَه  َيق ول  َمرَّ َرج 
 )2("قَاَل نَعَمْ 

فِي َشْيءٍ   :" قَالَ   عن النبي بُْرَدةَ   عن أبي  في البخاري -987 أَْسَواقَِنا ِبَنْبٍل    ِمْن َمَساِجِدَنا أَوْ   َمْن َمر 
ذْ   )3("مسلما  بَِكف ِِه  َيْعِقرْ  الَ  َعلَى ِنَصاِلَها فَْلَيأْخ 

عائشة"البخاريفي  و -988 عنها    عن  للا  اْلَخْنَدقِ   :"قَالَتْ رضي  يَْوَم  َسْعٌد  اْْلَْكَحِل    أُِصيَب  فِي 
 )4("َخْيَمةً فِي اْلَمْسِجِد ِليَع وَده  ِمْن قَِريبٍ   فََضَرَب النبي

 . فضل بعد المسافة عن المسجد •

َخلَْت اْلِبقَاع  َحْوَل اْلَمْسِجِد فَأََراَد َبن و    :"قَالَ   رضي للا عنهما    جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   عن  في مسلم -989
ْم      النبي  سلمة أَْن َيْنتَِقل وا إِلَى ق ْرِب اْلَمْسِجِد فََبلََغ ذَِلكَ  إِنَّه  َبلَغَِني أَنَّك ْم ت ِريد وَن أَْن تَْنتَِقل وا  :"فَقَاَل لَه 

ك ْم ِدَياَرك ْم  ق ْرَب اْلَمْسِجِد   ِ قَْد أََرْدَنا ذَِلَك فَقَاَل َيا َبنِي سلمة ِدَياَرك ْم ت ْكتَْب آثَار  قَال وا نَعَْم َيا َرس وَل َّللاَّ
ك مْ   )5("ت ْكتَْب آثَار 

اًل أَْبعََد ِمْن اْلَمْسِجِد ِمْنه  َوَكانَ   عن أُبَّيِ بن كعب  وفي مسلم -990 ٌل اَل أَْعلَم  َرج   اَل  قَاَل َكاَن َرج 
ْمَضا ِء قَاَل َما ت ْخِطئ ه  َصاَلةٌ قَاَل فَِقيَل لَه  أَْو ق ْلت  لَه  لَْو اْشتََرْيَت ِحَماًرا تَْرَكب ه  فِي الظَّْلَماِء َوفِي الرَّ

ِني أَنَّ َمْنِزِلي إِلَى َجْنِب اْلَمْسِجِد إِن ِي أ ِريد  أَْن ي ْكتََب ِلي َمْمَشاَي إِلَى اْلَمْسِجدِ  وِعي إِذَا   َيس رُّ ج  َور 
 )6("قَْد َجَمَع َّللاَّ  لََك ذَِلَك ك لَّه    رسول للا  َرَجْعت  إِلَى أَْهِلي فَقَالَ 

أَْبعَُدُهْم فَأَْبعَُدُهْم أَْعَظم  النَّاِس أَْجًرا فِي الصَّاَلةِ  "قال :    عن النبي  عن أبي موسى  وفيهما -991
َمامِ َوالَِّذي يَْنتَِظُر  . َمْمًشى اَلةَ َحتَّى يَُصلِّيََها َمَع اإْلِ  )7("أَْعَظُم أَْجًرا ِمْن الَِّذي يَُصلِّي ثُمَّ يَنَامُ  الصَّ

  

 
،   ( )بنحوه.(  باب أصحاب الحراب في المسجد( ) كتاب الصالة ،  454( برقم: ) 98/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
برقم: )38  /  7) اللفظ(5236(  )بهذا   ) الحبش ونحوهم من غير ريبة  إلى  المرأة  نظر  باب   ، النكاح  كتاب   ( في ،و  (  مسلم 

 ( بنحوه ( ) كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية فيه ِفي أيام العيد ( ) 892( برقم: )23/    3"صحيحه" )
( ) كتاب الصالة ، باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد (  451( برقم: )98/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب أمر من مر بسالح ِفي مسجد  2614( برقم: )33/    8)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها ( )بمثله.(

 ( ) كتاب الصالة ، باب المرور في المسجد ( )بهذا اللفظ( 452( برقم: )98/  1خرجه البخاري في "صحيحه" ) أ– )3(
( ) كتاب الصالة ، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ( 463( برقم: )100/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل كثرة الخطا إلى 665( برقم: )131/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  المساجد ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل كثرة الخطا إلى 663( برقم: )130/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  المساجد ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب فضل صالة الفجر في جماعة ( )بهذا اللفظ(  651( برقم: )131/    1)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )7(
)   ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد (662( برقم: )130/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 .  بنحوه(
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 صالة المرأة في المسجد •
فََكاَن لََها ِخَباٌء فذكرت الحديث وفيه"      أَنَّ َوِليَدةً    رضي للا عنها  عن عائشة  وفي البخاري -992

 ]الحفش هو البيت الضيق الصغير[ )1(" فِي اْلَمْسِجِد أَْو ِحْفشٌ 

اَل  "وفي لفظ مسلم "  ائْذَنُوا ِللنَِّساِء بِاللَّْيِل إِلَى اْلَمَساِجدِ   "رضي للا عنهما  عن ابن عمرفيهما  و -993
ِ لَنَْمَنع ه نَّ قَاَل فَأَْقبََل    إِلَْيَها  تَْمنَعُوا نَِساَءُكْم اْلَمَساِجَد إِذَا اْستَأْذَنَُّكمْ  ِ َوَّللاَّ قَاَل فَقَاَل بالل ْبن  َعْبِد َّللاَّ

َك عن ِ فََسبَّه  َسبًّا َسي ِئًا َما َسِمْعت ه  َسبَّه  ِمْثلَه  قَطُّ َوقَاَل أ ْخبِر  ِ     رسول هلل   َعلَْيِه َعْبد  َّللاَّ َوتَق ول  َوَّللاَّ
  )2("لَنَْمَنع ه نَّ 

 )3("اَل تَْمنَعُوا نَِساَءُكْم اْلَمَساِجَد َوبُيُوتُُهنَّ َخْيٌر لَُهنَّ وفي لفظ ْلبي داود عنه".   )صحيح( -994

قَاَل َصاَلة  اْلَمْرأَةِ فِي َبْيتَِها أَْفَضل  ِمْن  عن النبيبن مسعود  عن َعْبِد َّللاَِّ و.    )صحيح(  -995
ْجَرتَِها    )4("َوَصاَلت َها فِي َمْخَدِعَها أَْفَضل  ِمْن َصاَلتَِها فِي َبْيِتَهاَصاَلتَِها فِي ح 

لكالم كله يتعلق بالبيت، وأنه كلما كان أبعد وأخفى وأستر للمرأة فإنه يكون أفضل. قوله: )صالة  ا •
( والمراد بالحجرة: المكان الذي يحتجر حول )السور(المرأة في بيتها خير من صالتها في حجرتها

المقصود: المحتجر الذي و: مثل الصحن أو المكان الفاضي، ولكنه داخل السور وتحت البنيان،  البيت
يكون في البيت تدخل منه وتشرع عليه األبواب. قوله: )وصالتها في مخدعها أفضل من صالتها  
لحفظ   يتخذ  والذي  البيت  أقصى  في  يكون  الذي  المكان  أو  الصغير  البيت  هو  المخدع:  بيتها(  في 

 . اء، ويميز على غيره بكونه يكون في مكان بعيد من الباباألشي

عن عمته امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت   عن  عبد هللا بن سويد األنصاري.    )حسن( -996
قدعلمت أنك تحبين الصالة معي و    :  يا رسول للا إني أحب الصالة معك فقال   :  فقالت  النبي  

حجرتك و صالتك في حجرتك خير من صالتك في دارك  صالتك في بيتك خير من صالتك في  
و صالتك في دارك خير من صالتك في مسجد قومك و صالتك في مسجد قومك خير من  
صالتك في مسجدي فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها و أظلمه فكانت تصلي  

 )5(" فيه حتى لقيت للا عز و جل

وًرا فَاَل تَْشَهْد    رسول للا   قَاَل قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -997 أَيَُّما اْمَرأَةٍ أََصاَبْت َبخ 
    )6(" َمعنا اْلِعَشاَء اْْلِخَرةَ 

 
 كتاب الصالة ، باب نوم المرأة في المسجد ( )بهذا اللفظ( ( ) 439( برقم: )95/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
مسلم ، و  ( ) كتاب الجمعة ، باب حدثنا عبد هللا بن محمد ( )بهذا اللفظ(899(برقم: )6/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(

 . (بمثلهعليه فتنة ( ) ( ) كتاب الصالة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب442( برقم: )33/  2في "صحيحه" ) 
»المستدرك على الصحيحين  ،  والحاكم في    ( )بهذا اللفظ(1684( برقم: )176/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(

»خالصة  . قال النووي في  567برقم    (:424/ 1)، وصححه ووافقه الذهبي ، وأبو داود في سننه   755برقم  (:327/ 1« )
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  " . قال األرنؤوط في  إسناد صحيح على شرط البخاريرجه أبو داود "بأخ  (:678/  2األحكام« )

»صحيح سنن أبي . وقال في    515برقم    (:293/  2»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح  "(: 424/  1)
الحاكم، وزاد: "على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي،  قلت: حديث صحيح، وكذا قال "  576برقم  (:103/ 3داود ط غراس« )

 .   وصححه ابن خزيمة أيًضا، وقال النووي والعراقي: "إسناده صحيح"، وزاد األول منهما: "على شرط البخاري"
( برقم:  209/    1( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )1690( برقم: )179/   3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
)بمثله.(762) الذهبي،    (   في ( )بمثله.(  570( برقم: )223/    1وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه  األرنؤوط  قال   .

»صحيح ". صححه األلباني في  وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.  ...خرجه أبو داود...وأ  " (:413/  12»صحيح ابن حبان« )
 " .قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال النووي " وقال : 579برقم  (:108/  3سنن أبي داود ط غراس« )

( 595/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1689( برقم: ) 178/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
ي البن »فتح البار. قال ابن حجر في    ( )بمثله.(27732( برقم: ) 6558/    12وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  2217برقم: ) 
/ 5»صحيح ابن حبان« )" . قال األرنؤوط في  وله شاهد من حديث بن مسعود،  وإسناد أحمد حسن  "...(:349/  2حجر« )
 . 286برقم  (:202/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" وحسنه األلباني في ديث قوي."ح(:596

كتاب الصالة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه  ( ) 444( برقم: )33/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )6(
 .  فتنة ( )بهذا اللفظ(
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أَنَّ  عنه "َفي لفظ  و .    )حسن( -998      َولَِكْن  ِ ِ َمَساِجَد َّللاَّ إَِماَء َّللاَّ تَْمنَع وا  ِليَْخُرْجَن َوُهنَّ  قَاَل اَل 
   تفالت : أي تاركات للطيب  )1("تَِفاَلتٌ 

َعْبِد َّللاَِّ   وفي مسلم -999 اْمَرأَِة  زينب  عنها      عن  لََنا   :"قَالَتْ رضي للا  َشِهَدْت النبي  قَاَل  إِذَا 
 )2(" فال تطيب تلك الليلة"وفي لفظ له عنها" اْلَمْسِجَد فَاَل تََمسَّ ِطيبًاإِْحَداُكنَّ 

)يدل على عدم جواز الطيب للمحرمة إذا كان ريحه  أي إذا أرادت حضور المسجد فال تطيب قبله   •
. وهللا تعالى    الوارد في كتاب الحج  ى حتى تدخل المسجد، فهو قيد لحديث عائشة رضي هللا عنها قيب

 . "أعلم
األشعريو .    (حسن) -1000 أبي موسى  النبي    عن  المرأة    :قال  عن  استعطرت  إذا 

  )3(" فهي كذا وكذا ليجدوا ريحهافخرجت على القوم 

الترمذي:".    )صحيح( -1001 يعني  ولفظ  وكذا  كذا  فهي  بالمجلس  فمرت  استعطرت  إذا 
 .  )4("زانية

أَْحَدَث الن َِساء  لََمنَعَه نَّ    َما  النبي    قَالَْت لَْو أَْدَركَ رضي للا عنها    عن عائشة  فيهماو -1002
نِعن قَالَْت نَعَمْ  نِعَْت ِنَساء  َبنِي إِْسَراِئيَل ق ْلت  ِلعَْمَرةَ أََوم   )5("َكَما م 

 .كيف يكون السعي إلى الصالة؟ وما تدرك به الصالة  •

ا  قَاَل َبْيَنَما َنْحن  ن َصل ِي َمَع النبي  فيهما عن  أبي قتادةو -1003 إِْذ َسِمَع َجلََبةَ ِرَجاٍل فَلَمَّ
اَلةِ قَاَل   اَلةَ فَاَل تَْفعَلُوا إِذَا أَتَْيتُ َصلَّى قَاَل َما َشأْن ك ْم قَال وا اْستَْعَجْلَنا إِلَى الصَّ فَعَلَْيُكْم بِالسَِّكينَِة    ْم الصَّ

وا  )6("فََما أَْدَرْكتُْم فََصل وا َوَما فَاتَُكْم فَأَتِم 

اَلة     رسول للا    قَاَل َسِمْعت      هريرة  عن أبي  وفيهما  -1004 فَاَل  َيق ول  إِذَا أ قِيَمْت الصَّ
وا  َوَعلَْيُكْم السَِّكينَةُ َوأْتُوَها تَْمُشوَن   تَأْتُوَها تَْسعَْونَ    )7("فََما أَْدَرْكت ْم فََصلُّوا َوَما فَاتَك ْم فَأَِتمُّ

 
(  172/    3وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  366( برقم: ) 132/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(

(  222/    1وأبو داود في "سننه" )،  )بمثله.(  (  2214( برقم: )592/    5وابن حبان في "صحيحه" ) ،  ( )بمثله.(  1679برقم: )
/ 2»خالصة األحكام« ).  قال النووي في  ( )بمثله.(  9776( برقم: )2018/    2وأحمد في "مسنده" )  ،( )بنحوه.(  565برقم: ) 
" وصححه إسناده حسن"(:589/  5»صحيح ابن حبان« )" .  وقال األرنؤوط في   رواه أبو داود بإسناد الصحيحين" (:679
قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه النووي. وأخرجه "  574برقم    (:101/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )لباني في  األ

وإسناده حسن , وصححه النووى فى " :"    515برقم    (:293/  2»إرواء الغليل « )"  وقال  في  ابن خريمة في "صحيحه
( وإنما  574وهم كما نبهت عليه فى " صحيح أبى داود " )المجموع " على شرط الشيخين وعزاه العراقى لمسلم , وكل ذلك  

 ...".صححت الحديث , ألن له شواهد
( ) كتاب الصالة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه  443( برقم: )33/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )2(

 .  فتنة ( )بهذا اللفظ(
ط    349/  32»مسند أحمد« ).وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(19887( برقم: )4507/    8) أخرجه أحمد في مسنده    –  )3(

 .  «2019(:»451/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وحسنه األلباني في إسناده جيد"الرسالة(: 
( برقم:  270/    10حبان في "صحيحه" )وابن  ،  ( )بنحوه.(  1681( برقم: )173/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
( برقم: 487/    4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  4173( برقم: )128/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  4424)
ثابت بن   إسناده قوي"(:270/  10»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في     ( )بهذا اللفظ(2786)

يحيى بن معين والدارقطني: ثقة، وقال أحمد والنسائي: ال بأس به، وقال وقال    أصحاب السنن غير ابن ماجةعمارة روى له  
" . وصححه األلباني في    البزار: مشهور، وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين، ووثقه المؤلف، وباقي السند على شرط مسلم.

  . 4540برقم  (:834/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
( ) كتاب األذان ، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 869( برقم: )173/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الصالة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 445( برقم: )34/    2ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  
 . عليه فتنة ( )بنحوه.(

( ) كتاب األذان ، باب قول الرجل فاتتنا الصالة ( )بهذا اللفظ( ، 635( برقم: )129/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )6(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة 603( برقم: )100/  2ومسلم في "صحيحه" )

 ( )بمثله.
ومسلم ،  ( ) كتاب الجمعة ، باب المشي إلى الجمعة ( )بهذا اللفظ(  908( برقم: )7/    2)  أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )7(

الصالة بوقار وسكينة ( 602( برقم: )100/    2في "صحيحه" ) إتيان  ، باب استحباب  الصالة  المساجد ومواضع  ( ) كتاب 
 . )بمثله.(
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اَلةِ    "  في مسلموفي لفظ    -1005 َب ِللصَّ ِ َو   ....  إِذَا ث و  اَلةِ فَه  فَإِنَّ أََحَدك ْم إِذَا َكاَن َيْعِمد  إِلَى الصَّ
  )1("فِي َصاَلةٍ 

  )2(اْلقامة"" إذا سمعتم وللبخاري -1006

   )3(سبقك" أدركت واقض ما "صل ما  وفي لفظ لمسلم -1007

قال مسلم" الأعلم روى"واقضوا"عن الزهري /    )4("فاقضوا"    لفظفي   و.    )صحيح(  -1008
 )5(إال بن عيينة ، وأخطأ بن عيينة"

ض وَءه  ث مَّ َراَح فََوَجَد    قَاَل قَاَل  عن أَِبي هريرة  و .    )حسن( -1009 أَ فَأَحسن و  َمْن تََوضَّ
َها َوَحَضَرَها اَل َيْنق ص  ذَِلَك ِمْن أَجْ  ِرِهْم  النَّاَس قَْد َصلَّْوا أَْعَطاه  َّللاَّ  َجلَّ َوَعزَّ ِمْثَل أَْجِر َمْن َصالَّ

 )6("َشْيئًا

قال : إذا جئتم واْلمام   عن عبد العزيز بن رفيع ، عن رجل عن النبي  .    )ضعيف( -1010
  )7("راكع فاركعوا ، وإن ساجدا فاسجدوا ، وال تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع . 

" إذا جئتم إلى الصالة ونحن سجود فاسجدوا   : قال  عن أبي هريرة.    (حسن  ) -1011
 . )8("وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم اْلمام  :"عنه    وفي لفظ .    )ضعيف( -1012
 )9(" صلبه

 
اجد ومواضع الصالة ، باب استحباب إتيان الصالة  ( ) كتاب المس602( برقم: )100/    2مسلم في "صحيحه )أخرجه    –  )1(

 . بوقار وسكينة ( )بهذا اللفظ(
البخاري في "صحيحه" )  –  )2( ( ) كتاب األذان ، باب ال يسعى إلى الصالة وليأت بالسكينة 636( برقم: )129/    1أخرجه 

 .  والوقار ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب إتيان الصالة  602)( برقم:  100/    2مسلم في "صحيحه )أخرجه    –  )3(

 . بوقار وسكينة ( )بهذا اللفظ(
  ط الرسالة(:   225/  16)، وأحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ(1505( برقم: )31/    3ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(

"  قال األلباني إسناده صحيح على شرط الشيخين.  "لة(: ط الرسا  225/  16»مسند أحمد« )، وقال األرنؤوط في    10340برقم  
وقد نقل البيهقي عن مسلم أنه قال:"أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة".قلت: ...(:111/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  

لقرآن فما غير آية، وكأن فيه إشارة إلى أن الخطأ لفظي ليس معنويًّا، وهو كذلك؛ فإن القضاء هو األداء في األصل، بشهادة ا
بين   فرق  فال  حادث؛  وهو  الفقهاء،  اصطالح  بينهما  "والفرق  هللا:  رحمه  السندي  قال  الصالة(؛  قضيت  )فإذا  تعالى:  كقوله 

 " .  ليس له كبير شأن؛ فال حاجة لإلطالة. -كما يأتي- الروايتين".فاالختالف في هذه اللفظة في هذه الرواية وغيرها 
وقد روى البيهقي بإسناده عن مسلم بن الحجاج قال: " ال أعلم روى "   "(: 338/  1خالصة األحكام« )»قال النووي في    –  )5(

 عيينة "..ابن وأخطأ واقضوا " عن الزهري، إال ابن عيينة، 
) بهذا اللفظ( وصححه ووافقه الذهبي، وأبو     754برقم    (:327/  1»المستدرك على الصحيحين ل« )أخرجه الحاكم في    –  )6(
)مثله( . قال النووي    8947برقم    ط الرسالة(:  509/  14))مثله( ، وأحمد في مسنده    564برقم    (:423/  1)  اود في سننه  د

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  " . قال األرنؤوط في رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن."(:663/ 2»خالصة األحكام« )في 
وقال :" حديث    573برقم    (:99/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه األلباني في  إسناده حسن "(:423/  1)

ويشهد له أيًضا عموم قوله عليه    ... لكن الحديث عندي صحيح؛ فإنه يشهد له حديث سعيد بن المسيب الذي قبل هذا  صحيح"...
   "إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". الصالة والسالم:

»إرواء الغليل في تخريج ( ) بهذا اللفظ( . قال األلباني في  2618( برقم ) 2/89)  السنن الكبرى  أخرجه البيهقي في     –  )7(
أخرجه البيهقى. وهو شاهد قوى فإنه رجاله كلهم ثقات , وعبد العزيز بن رفيع تابعى جليل "(:261/  2أحاديث منار السبيل« )

اس وابن الزبير وغيرهم من الصحابة وجماعة من كبار التابعين , فإن كان شيخه ـ وهو روى عن العبادلة: ابن عمر وابن عب
الرجل الذى لم يسمه ـ صحابياً فالسند صحيح , ألن الصحابة كلهم عدول فال يضر عدم تسميته كما هو معلوم , وإن كان تابعياً , 

 . "عين قليل , كما هو معروف.فهو مرسل ال بأس به كشاهد , ألنه تابعى مجهول , والكذب فى التاب
 وقد روى بإسناد آخر من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: " من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم اإلمام صلبه ".

( برقم:  216/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1622(برقم: )120/    3أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه")  –  )8(
الذهبي()بمثله.(  788) ووافقه  في"سننه")وصححه  داود  وأبو  في()بمثله.(893(برقم:)331/    1،  النووي  »خالصة .قال 

»سنن أبي داود ".وقال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد فيه يحيى بن أبي سليمان المديني، وهو ضعيف."(:671/  2األحكام«)
إال أن قوله: "من أدرك الركعة   -بو صالح المدني  وهو أ  -سناده ضعيف لضعف يحيى بن أبي سليمان"إ(:167/  2ت األرنؤوط«)

 .   832برقم  (:46/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وحسنه األلباني في فقد أدرك الصالة" صح من غير هذه الطريق 
»صحيح سنن أبي داود . وضعفه  األلباني في    ( )بهذا اللفظ(1595( برقم: )102/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )9(

ومما يقوى الحديث وقال :"  (:263-262/  2»إرواء الغليل « )، ولكنه ذكر له طرقا أخرى ،وشواهد في     (47/  4ط غراس« )
 " ثم ذكر أثارا عن بعض الصحابة وصحح أسانيدها.جريان عمل جماعة من الصحابة عليه
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هريرةوفيهما   -1013 أَبِي  أَْدَرَك    أَنَّ    عن  فَقَْد  اَلةِ  الصَّ ِمْن  َرْكعَةً  أَْدَرَك  َمْن  قَاَل 
اَلةَ   )1("الصَّ

من أدرك  "قال :    النبي   عن  رضي للا عنهما  ابن عمر  عنو.    )صحيح لغيره( -1014
 )2("الجمعة أو غيرها فقد تمت صالته ركعة من 

الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها   "من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة" •
 . من الصلوات

 متى يقوم المأمومون؟  •

اَلة   "قال:  عن النبي    أبي قتادة  فيهما عن -1015 "  تََرْونِيفَاَل تَقُوُموا َحتَّى  إِذَا أ قِيَمْت الصَّ
 )3("قد خرجت"تروني مسلملفظ و،

َج    :"قَالَ   جابرْبِن سمرة  عن  لمسلمو -1016 ن  إِذَا َدَحَضْت فَاَل ي ِقيم  َحتَّى َيْخر  َكاَن بالل ي َؤذ ِ
اَلةَ ِحيَن يََراه   فَإِذَا النبي  )4("َخَرَج أَقَاَم الصَّ

اَلةَ        عن أَبِي هريرة  في مسلم -1017 النَّاُس َمَصافَُّهْم   فَيَأُْخذُ   للنبي  َكانَْت تُقَامُ أَنَّ الصَّ
 )5(" َمقَاَمه   أَْن َيق وَم النبي  قَْبلَ 

فُوَف قَْبَل أَْن يَْخُرَج إِلَْينَا   "عنه    فيهماو -1018 ْلنَا الص  فَقُْمنَا فَعَدَّ اَلةُ  رسول للا    أُقِيَمْت الصَّ
َ رسول للا    أَتَىف   ه  قَْبَل أَْن ي َكب َِر ذََكَر فَاْنَصَرَف َوقَاَل لََنا َمَكانَك ْم فَلَْم َصالَّ َحتَّى إِذَا قَاَم فِي م 

ه  َحتَّى َخَرَج إِلَْيَنا َوقَْد اْغتََسَل َيْنط ف  َرأْس ه  َماًء فََكبََّر فََصلَّى ِبَنا  )6(" نََزْل قَِياًما َنْنتَِظر 

َوالنبيقَاَل    أنس ْبِن َماِلكٍ   وفيهما عن -1019 اَلةُ  فِي َجاِنِب    يُنَاِجي َرُجالً   أُقِيَمْت الصَّ
    )7(" َحتَّى نَاَم اْلقَْومُ اْلَمْسِجِد فََما قَاَم إِلَى الصَّاَلةِ 

" كان بالال إذا قال : قد قامت الصالة     قال:   وعن عبدللا بن أبي أوفى  .    )ضعيف( -1020
 )8(فكبر"  نهض النبي  

  

 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب من أدرك من الصالة ركعة ( 580( برقم: )120/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أدرك ركعة من 607( برقم: )102/    2ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 .  الصالة فقد أدرك تلك الصالة ( )بلفظه.(

( برقم: 211/    2وابن ماجه في "سننه" )  ،( )بهذا اللفظ(  5/    556( برقم: )133/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )2(
»بلوغ المرام من أدلة   . قال ابن حجر في  ( )بنحوه.(1606( برقم: )321/    2والدارقطني في "سننه" )،    ( )بمثله.(1123)

."  رواه النسائي وابن ماجه، والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله" (: 193كام ت الفحل« )صاألح
في   األرنؤوط  )قال  األرنؤوط«  ماجه ت  ابن  تدليس "(:212/  2»سنن  ويدلس  الحديث،  لين  الوليد  بن  بقية  إسناده ضعيف، 

، وقال   5994برقم    (:1038/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )ني في  ". صححه األلباالتسوية، وهو شر أنواع التدليس.
ال من  مرفوعا وموقوفا  وجملة القول أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر  "...(:90/ 3»إرواء الغليل « )في 

 .  "حديث أبي هريرة 
( ) كتاب األذان ، باب متى يقوم الناس إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة  637( برقم: )129/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) الناس 604( برقم: ) 101/    2( )بهذا  ( )كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب متى يقوم 
 . (  للصالة

( ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب متى يقوم الناس للصالة 606( برقم: )102/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
 .  )بهذا اللفظ(

لناس للصالة ( ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب متى يقوم ا605( برقم: )101/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
 .  )بهذا اللفظ(

المسجد أنه جنب يخرج كما هو  ( ) كتاب الغسل ، باب إذا ذكر في  275( برقم: )63/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
الصالة ، باب متى يقوم  ( ) كتاب المساجد ومواضع  605( برقم: )101/    2وال يتيمم ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" ) 

 . الناس للصالة ( )بهذا اللفظ(
ألذان ، باب اإلمام تعرض له الحاجة بعد اإلقامة ( )بهذا  ( ) كتاب ا642( برقم: )130/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

حيض ، باب الدليل على أن نوم الجالس ال ينقض الوضوء ( ) كتاب ال376( برقم: )195/    1ومسلم في "صحيحه" )،    اللفظ(
 . ( )بنحوه مطوال.(

وهذا ال يرويه إال الحجاج بن فروخ . وقال :"   ( )بهذا اللفظ(2334( برقم: )22/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )8(
 ".حجاج بن فروخ ضعيف جدا "(5/  2مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: )وقال في وكان يحيى بن معين يضعفه .
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 . حكم التنفل بعد إقامة الصالة •

اَلة  فَاَل َصاَلةَ إاِلَّ "قال :  عن النبي      عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -1021 إِذَا أ قِيَمْت الصَّ
 )1(" اْلَمْكت وَبة  

ي َصل ِي    النبي  أَنَّ   َماِلُك اْبُن بَُحْينَةَ عن    وفيهما -1022 اَلة   أ قِيَمْت الصَّ َوقَْد  اًل  َرأَى َرج 
ا اْنَصَرفَ  ْبَح أَْرَبعًا     رسول للا  اَلَث ِبِه النَّاس  َوقَاَل لَه    النبي  َرْكعَتَْيِن فَلَمَّ ْبَح أَْربَعًا الصُّ الصُّ

 )2(مسلم " يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا"ولفظ  " 

ِ ْبِن َسْرِجسَ   وفي لفظ لمسلم -1023 ٌل اْلَمْسِجَد وَ   عن َعْبِد َّللاَّ فِي    النبي  قَاَل َدَخَل َرج 
ا  النبي   اْلغََداةِ فََصلَّى َرْكعَتَْيِن فِي َجاِنِب اْلَمْسِجِد ث مَّ َدَخَل َمعَ َصاَلةِ   قَاَل َياف اَلن    النبي    َسلَّمَ   فَلَمَّ

اَلتَْيِن اْعتََدْدَت أَِبَصاَلِتَك َوْحَدَك أَْم ِبَصاَلِتَك َمعنا ِ الصَّ      )3("ِبأَي 

   . والعاجز صالة المريض •
النبي  عمران ْبِن حصينعن    في البخاري -1024 فََسأَْلت   َبَواِسير   َكاَنْت ِبي  عن    قَاَل 

اَلةِ فَقَاَل    )4(" َصل ِ قَائًِما فَإِْن لَْم تَْستَِطْع فَقَاِعًدا فَإِْن لَْم تَْستَِطْع فَعَلَى َجْنبٍ :"الصَّ
ذلك ولذلك بوب  وقد أثبت بن حجر لفظ "فأوم" ولم أجدها في البخاري ولكن معنى الحديث يتضمن  •

، ولكن لفظ اإليماء جاء في الحديث    (باب صالة القاعد باإليماء)    اللفظ التاليفي    عليه البخاري
 :  ، وفي األثر بعده التالي

عاد مريضا فرآه   النبي    أن   رضي للا عنهما  بن عبد للا جابر    وعن.    )صحيح(  -1025
يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على 

 )5(" واجعل سجودك أخفض من ركوعك  وإال فأوم إيماءاْلرض إن استطعت 

إِذَا لَْم َيْستَِطْع اْلَمِريض     رضي للا عنهما قال :"  بن عمر  . وعن  )صحيح موقوف( -1026
 َ وَد أَْوَمأ  )6(" بَِرأِْسِه إِيَماًء َولَْم يَْرفَْع إِلَى َجْبَهِتِه َشْيئًاالسُّج 

عن َصاَلةِ     النبي  َوَكاَن َمْبس وًرا قَاَل َسأَْلت    عن عمران ْبِن حصين  وفي البخاري -1027
ِل قَاِعًدا فَقَالَ  ج  َو أَْفَضل  َوَمْن َصلَّى قَاِعًدا فَلَه  ِنْصف  أَْجِر اْلقَاِئِم َوَمْن َصلَّى   :"الرَّ إِْن َصلَّى قَائًِما فَه 

  )7("َنائًِما فَلَه  ِنْصف  أَْجِر اْلقَاِعدِ 

 ]وهذا محمول على النافلة[ )8(قال البخاري " نائما عندي مضطجعا هاهنا" -1028

في صالة النفل مع القدرة على القيام ، فأما الفرض فال يجوز قاعدا  قال النووي " قال العلماء : هذا   •
 . مع القدرة باإلجماع ، فإن عجز لم ينقص ثوابه ، وال ينقص ثواب نفل العاجز أيضا"

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب كراهة الشروع ِفي نافلة 710( برقم: )153/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . بعد شروع المؤذن ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة ( 663( برقم: )133/  1ري في "صحيحه" )أخرجه البخا – )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب كراهة الشروع ِفي 711( برقم: )154/    2ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 . ن ( )بنحوه.(نافلة بعد شروع المؤذ

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب كراهة الشروع ِفي نافلة  712( برقم: ) 154/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . بعد شروع المؤذن ( )بهذا اللفظ(

( ) أبواب تقصير الصالة ، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب  1117( برقم: )48/    2ري في "صحيحه" )أخرجه البخا   –  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

يث  »الدراية في تخريج أحاد. قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(3731( برقم: )306/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )5(
وعند الطبراني من حديث ابن ،  خرجه البيهقي ورواته ثقات وهو عند أبي يعلى من وجه آخر عن جابر  "أ(:209/  1الهداية« )
" . وصحح رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه  "(:191»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص". وقال في عمر نحوه

 .  323برقم  (:640/ 1صحيحة« )»سلسلة األحاديث الإسناده األلباني في 
كذلك رواه جماعة عن نافع عن ابن وقال :"  ( )بهذا اللفظ(3733( برقم: )306/    2البيهقي في "سننه الكبير" ) أخرجه    –  )6(

 ."عمر موقوفا . ورواه عبد هللا بن عامر األسلمي عن نافع مرفوعا ، وليس بشيء 
 ( ) أبواب تقصير الصالة ، باب صالة القاعد ( )بهذا اللفظ( 1115( برقم: )47/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
 ( ) أبواب تقصير الصالة ، باب صالة القاعد باإليماء ( 1116( برقم: )47/  2البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )8(
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ِ بن عمروعن    وفي مسلم -1029 ِ    :"ق ْلت    :قَالَ   رضي للا عنهما  َعْبِد َّللاَّ ْثت  َيا َرس وَل َّللاَّ د ِ ح 
اَلةِ َوأَْنَت ت َصل ِي قَاِعًدا قَاَل أََجْل َولَِكن ِي لَْست  كَ  ِل قَاِعًدا َعلَى ِنْصِف الصَّ ج  أََحٍد  أَنََّك ق ْلَت َصاَلة  الرَّ

    )1("ِمْنك م

 . قال النووي"معناه ثوابي في النافلة قاعدا كثوابي قائما" •

ي َصل ِي َصاَلةَ اللَّْيِل قَاِعًدا قَطُّ    النبي   أَنََّها لَْم تَرَ   رضي للا عنها  عن عائشة  وفيهما -1030
أَْرَبِعيَن آَيةً ث مَّ   َحتَّى أََسنَّ فََكاَن َيْقَرأ  قَاِعًدا َحتَّى إِذَا أََراَد أَْن يَْرَكَع قَاَم فَقََرأَ َنْحًوا ِمْن ثاََلِثيَن آَيةً أَوْ 

َيْقَرأ  فِي َشْيٍء ِمْن َصاَلةِ اللَّْيِل َجاِلًسا َحتَّى إِذَا َكبَِر قََرأَ      النبي  َرأَْيت    َما  "  ولفظ مسلم"  َرَكعَ 
 )2("َجاِلًسا َحتَّى إِذَا َبِقَي َعلَْيِه ِمْن السُّوَرةِ ثاََلث وَن أَْو أَْربَع وَن آَيةً قَاَم فَقََرأَه نَّ ث مَّ َرَكعَ 

  )3("وثقل كان أكثر صالته جالسا  رسول هللا  لما بدن"وفي مسلم عنها  -1031

يصلي وهو قاعد ؟ قالت نعم بعد ما حطمه      لنبي  كان":قيل لها   لمسلموفي لفظ   -1032
 )4("لم يمت حتى كان كثير من صالته وهو جالس "وفي لفظ له عنها" الناس

صلى في      النبي  : ما رأيت "  أنها قالت  رضي للا عنها  ن حفصة ع   وفي مسلم -1033
فيرتلها وكان يقرأ بالسورة    حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا سبحته قاعدا  

 )5("حتى تكون أطول من أطول منها 

بن عمرو .    )صحيح(  -1034 عنهما    عن  النبي   :"قال  رضي للا  في سئل  الصالة  عن 
 )6("تخاف الغرقالسفينة فقال كيف أصلي في السفينة قال صل فيها قائما إال أن 

 )7(يصلي متربعا "  النبي   " رأيت   رضي للا عنها قالت    وعن عائشة .    )صحيح( -1035
  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائما وقاعدا  735( برقم: )165/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد  1118( برقم: )48/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة 731( برقم: )163/    2ومسلم في "صحيحه" )،    )بهذا اللفظ(  خفة تمم (
 اعدا ( )بنحوه.( قائما وق

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائما وقاعدا  732( برقم: )164/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائما وقاعدا  732( برقم: )164/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائما وقاعدا  733( برقم: )164/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
 .  ( )بهذا اللفظ(

وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم وهو شاذ  ( )بهذا اللفظ(  1024( برقم: ) 275/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )6(
»صحيح الجامع . وصححه األلباني في    ( )بمثله.(5573( برقم: )155/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )ه الذهبي ،  بمرة ووافق

 .  3777برقم  (:705/ 2الصغير وزيادته« )
( برقم:  256/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1238( برقم: )399/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )7(
الذهبي  ( )بمثله.(953( برقم: )258/    1والحاكم في "مستدركه" )،  نحوه.(  ( )ب 2512) ، والنسائي في   وصححه ووافقه 

»بلوغ المرام   وقال :"وال أحسب هذا الحديث إال خطأ" . قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(1/    1660( برقم: ) 354/    1"المجتبى" )
/ 1»التلخيص الحبير ط العلمية« )" ، وقال في  رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة"(: 145من أدلة األحكام ت الفحل« )ص

وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي:   "وال أحسبه إال خطأ انتهى،  ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري  "ال النسائي:  "ق (:553
/  6»صحيح ابن حبان« )" . قال األرنؤوط في  األصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه ال خطأ فيه  من طريق محمد بن سعيد بن 

وقال: وال أحسب هذا الحديث  "(:89/ 2»صحيح ابن خزيمة« )" . قال األلباني في  إسناده صحيح على شرط الصحيح."(:257
 . "قال األلباني: هذا ظن! والسند صحيح فال يجوز إعالله به. إال خطأ
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وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس   أركان الصالة )القيام وتكبيرة اإلحرام ، •
والتسليمة األولى ، بين السجدتين ، والطمأنينة في هذه األفعال ، والتشهد األخير ، والجلوس له ،  

 . والترتيب

الواجبات ) التكبيرات غير اإلحرام ، والتسميع والتحميد في الركوع ، والتسبيح في الركوع والسجود   •
مرة ، السجود على األعضاء السبعة ،  وسؤال المغفرة ، والتشهد األول ، والجلوس له ، والصالة  

 .  ،والتسليمة الثانية (  النبي على

االستفتاح ، والتعوذ ، وقراءة البسملة ، وقول آمين ، وقراءة السورة ،  منها:    السنن) األقوال ( •
والجهر واإلخفات ،  وقول ملء السماء واألرض بعد التحميد ، ومازاد على التسبيحة الواحدة في  

ي التشهد األخير ،والقنوت في الوتر الركوع والسجود ، وعلى المرة في سؤال المغفرة ، والتعوذ ف
، رفع اليدين في جميع المواضع ، وضع اليمين على الشمال على صدره ،    :) وسنن األفعال منها

في األولى وتقصير الثانية ، مد ظهره ،وجعل رأسه حياله ، قبض    النظر لموضع السجود ، اإلطالة
ع ركبتيه ،  مجافاة عضديه عن جنبيه ،  ركبتيه بيديه مفرجتي األصابع ، البداءة في سجوده بوض

 . وبطنه عن فخذه ، وفخذيه عن ساقيه  

 أركان الصالة   •
 . الركن األول : القيام مع القدرة •

لَْم "َ    رسول للا  عن   عن عمران ْبِن حصينْ   في البخاري -1036 فَإِْن  قَائًِما  قَاَل َصل ِ 
 )1("  فَعَلَى َجْنبٍ تَْستَِطْع فَقَاِعًدا فَإِْن لَْم تَْستَِطْع 

  )2("إذا قام إلى الصالة ، يكبر حين يقوم   كان رسول للا   "هريرة  عن أبي فيهما  -1037

 التكبيرات   سائردليل ذكر و الركن الثاني : تكبيرة اإلحرام ، •

اَلةِ  إحديث المسيئ في صالته وفيه:"  يف    هريرة  عن أبي  فيهما -1038 ذَا ق ْمَت إِلَى الصَّ
ض وَء ث مَّ اْستَْقِبْل اْلِقْبلَةَ   )3(" فََكبِّرْ فَأَْسِبْغ اْلو 

كان رسول للا صلى للا عليه وسلم إذا قام إلى الصالة ،    " هريرة  عن أبي  فيهماو -1039
من    حين يرفع صلبه، ثم يقول: سمع للا لمن حمده".    حين يركع، ثم يكبر    حين يقوميكبر  

  يكبر حين يهوي : ربنا لك الحمد". قال عبد للا ، ولك الحمد ". ثم  وهو قائمالركعة ، ثم يقول  
، ثم يفعل ذلك في   حين يرفع رأسه، ثم يكبر  حين يسجد، ثم يكبر  حين يرفع رأسه، ثم يكبر 

  )4("الثنتين بعد الجلوس .  يقوم من حين الصالة كلها حتى يقضيها ، ويكبر 

اْنَصَرَف قَاَل   فَإِذَا  فَيَُكبُِّرُكلََّما َخفََض َوَرفَعَ أَنَّه  َكاَن ي َصل ِي بِِهْم  "في لفظ فيهما عنهو -1040
ك ْم َصاَلةً ِب    )")5رسول للا  إِن ِي َْلَْشبَه 

 )6(كان يفعل ذلك"  رسول للا  "ويحدث أنوفي لفظ لمسلم -1041

  

 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب  1117( برقم: )48/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
 .  )بهذا اللفظ(( 

( )بهذا اللفظ(    ( ) كتاب األذان ، باب التكبير إذا قام من السجود789( برقم: )157/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
 . الة ( )بمثله.(( ) كتاب الصالة ، باب إثبات التكبير ِفي كل خفض ورفع ِفي الص392( برقم: )7/  2،ومسلم في "صحيحه" )

م ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب االستئذان ، باب من رد فقال عليك السال6251( برقم: )55/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 . له.(( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة)بمث397( برقم: )11/  2، ومسلم في "صحيحه" )

اللفظ(  ( ) كتاب األذان ، باب التكبير إذا قام من السجود ( )بهذا  789( برقم: )157/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 . )بمثله.(( ) كتاب الصالة ، باب إثبات التكبير ِفي كل خفض ورفع ِفي الصالة ( 392( برقم: )7/  2،ومسلم في "صحيحه" )

ا اللفظ(  ( ) كتاب األذان ، باب إتمام التكبير في الركوع ( )بهذ785( برقم: )157/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 . بمثله.(( ) كتاب الصالة ، باب إثبات التكبير ِفي كل خفض ورفع ِفي الصالة ( )392( برقم: )7/  2،ومسلم في "صحيحه" )

لصالة ( ( ) كتاب الصالة ، باب إثبات التكبير ِفي كل خفض ورفع ِفي ا392( برقم: ) 8/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 .  )بهذا اللفظ(
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يصلي بنا فيكبر    ن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرةعو.    )صحيح( -1042
بعد ما   بعدما يرفع من الركوع وإذا أراد ان يسجد  حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد

ويكبر مثل ذلك في الركعتين    وإذا جلس وإذا أراد ان يرفع في الركعتين كبريرفع من السجود  
يعنى صالته ما زالت  اْلخريين فإذا سلم قال والذي نفسي بيده انى ْلقربكم شبها برسول للا  

 )1("هذه صالته حتى فارق الدنيا

َوإِذَا    عن ِعْكِرَمةَ قَاَل َرأَْيُت َرُجاًل عنَد اْلَمقَاِم يَُكبُِّر فِي ُكّلِ َخْفٍض َوَرْفعٍ   وفي البخاري  -1043
 )2("اَل أ مَّ لَكَ   قَاَم َوإِذَا َوَضَع فَأَْخبَْرت  ابن عباس قَاَل أََولَْيَس ِتْلَك َصاَلةَ النبي

َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: َصلَّْيت  َخْلَف َشْيخٍ ِبَمكَّةَ ، فََكبََّر ِثْنتَْيِن َوِعْشِريَن    وفي لفظ للبخاري:" -1044
أَْحَمُق ،    تَْكِبيَرةً  إِنَّهُ  اْلقَاِسِم َصلَّى للا  َعلَْيِه  ، فَقُْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس :  َك ، س نَّة  أَبِي  أ مُّ ثَِكلَْتَك  فَقَاَل: 
 )3("َوَسلَّمَ 

صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا " قال   عن عمران بن حصين  وفي البخاري -1045
 )4("كلما رفع وكلما وضعفذكر أنه كان يكبر    رسول للا  هذا الرجل صالة كنا نصليها مع

  

 
ط    93/  13»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ( 7772( برقم: )1605/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )1(

 .  "إسناده صحيح على شرط الشيخين."الرسالة(: 
 . ( ) كتاب األذان ، باب إتمام التكبير في السجود ( )بهذا اللفظ(787( برقم: ) 157/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 ( ) كتاب األذان ، باب التكبير إذا قام من السجود ( )بهذا اللفظ( 788( برقم: )157/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب األذان ، باب إتمام التكبير في الركوع ( )بهذا اللفظ(784( برقم: ) 156/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
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 مواضع رفع اليدين    •

 )1("رفع يديه مدا  إذا دخل في الصالة    رسول للا   كان"عن أبي هريرة.  )صحيح( -1046

اَلةَ َكاَن    "رضي للا عنهماعن ابن عمر  وفيهما -1047  يَْرفَُع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَْيِه إِذَا اْفتَتََح الصَّ
ُكوعِ َرفَعَُهَما َكذَِلكَ  َسهُ ِمْن الر 

ُكوعِ َوإِذَا َرفََع َرأْ ا َكبََّر ِللر 
أَْيًضا َوقَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  َربََّنا   َوإِذَ

 . )2("َوَكاَن اَل يَْفعَُل ذَِلَك فِي الس ُجودِ َولََك اْلَحْمد  

  )3("ِحيَن يَْسُجُد َواَل ِحيَن يَْرفَُع َرأَْسهُ ِمْن الس ُجودِ َواَل يَْفعَُل ذَِلَك "وفي لفظ للبخاري -1048

ْكعَتَْيِن َرفََع يََدْيهِ " وفي لفظ للبخاري -1049  )4("  َوإِذَا قَاَم ِمْن الرَّ

اَلةِ   النبي  عن     عن علي ْبِن أَبِي طالبو  .    (حسن) -1050 أَنَّه  َكاَن إِذَا قَاَم إِلَى الصَّ
يَْرَكَع َوَيْصَنع ه   اْلَمْكت وَبِة َكبََّر َوَرفََع َيَدْيِه َحْذَو َمْنِكَبْيِه َوَيْصَنع  ِمثَْل ذَِلَك إِذَا قََضى قَِراَءتَه  َوأََراَد أَْن  

ك وعِ َواَل يَْرفَع  َيَدْيِه فِي َشْيٍء مِ  ْن َصاَلِتِه َوه َو قَاِعٌد َوإِذَا قَاَم ِمْن السَّْجَدتَْيِن َرفََع  إِذَا َرفََع ِمْن الرُّ
 )5("َيَدْيِه َكذَِلَك َوَكبََّر  

  حتى يحاذي بهما أذنيه كان إذا كبر رفع يديه  .. "عن مالك بن الحويرث  وفي مسلم -1051
وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع للا لمن حمده    حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه  

  )6(فعل مثل ذلك"

 . )7(" فُُروَع أُذُنَْيهِ  َحتَّى يَُحاِذَي بِِهَما " وفي لفظ لمسلم -1052

اَلةِ َكبََّر    أَنَّه  َرأَى النبي   وائل ْبِن ُحْجرٍ    وفي مسلم -1053 َرفََع َيَدْيِه ِحيَن َدَخَل فِي الصَّ
اٌم   ا أََراَد أَْن يَْرَكَع    ِحيَاَل أُذُنَْيهِ َوَصَف َهمَّ ث مَّ اْلتََحَف ِبثَْوِبِه ث مَّ َوَضَع َيَده  اْلي ْمنَى َعلَى اْلي ْسَرى فَلَمَّ

َما ث مَّ َكبَّ  ا َسَجَد أَْخَرَج َيَدْيِه ِمْن الثَّْوِب ث مَّ َرفَعَه  ا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  َرفََع َيَدْيِه فَلَمَّ َر فََرَكَع فَلَمَّ
 )8(" َسَجَد بَْيَن َكفَّْيهِ 

في الشتاء فرأيت     النبي   : أتيت "قال    وائل بن حجر  عن و .    )صحيح لغيره( -1054
 )9("يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصالة أصحابه

 
برقم    ط الرسالة(:  462/  14)، واحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ(753( برقم: )274/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

" . وقال األلباني في إسناده صحيح على شرط الشيخين."ة(:ط الرسال  295/  16»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    8875
 :"إسناده صحيح" .    735برقم  (:341/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

( ) كتاب األذان ، باب رفع اليدين في التكبيرة األولى مع االفتتاح 735( برقم: )148/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الصالة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 390برقم: ) (  6/    2ومسلم في "صحيحه" )،    سواء ( )بهذا اللفظ(

 .  مع تكبيرة اإلحرام ( )بنحوه.(
( ) كتاب األذان ، باب إلى أين يرفع يديه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  738( برقم: )148/    1اري في "صحيحه" )أخرجه البخ  –  )3(

 ( ) كتاب الصالة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام ( )بنحوه.( 390( برقم: ) 6 / 2في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب األذان ، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ( )بهذا اللفظ( 739(برقم:) 148/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
( برقم:  424/    5الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بهذا اللفظ(584( برقم: )620/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
أحمد في  ،  و  ( )بمثله.(744( برقم: )271/    1أبو داود في "سننه" )وقال :"حسن صحيح" ، و( )بمثله مطوال.(  3423)

قال البخاري في كتاب " رفع "(:353/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(728( برقم: ) 215/    1"مسنده" )
الركعتين كله    الصحابة، أن النبي  من  عشرة  في  حميد،  وأبو  اليدين ": " ما زاده ابن عمر، وعلي،   كان يرفع إذا قام من 

  صحيح، ألنهم لم يحكوا صالة واحدة، ويختلفون فيها مع أنه ال اختالف في ذلك، وإنما زاد بعضهم، والزيادة مقبولة من الثقة ". 
له  إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وباقي رجا"(:62/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  

إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي:   "729برقم    (:332/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في :"  ثقات.
 " .  "حديث حسن صحيح"، وقال النووي: "حديث صحيح"، وصححه أحمد والبخاري وابن خزيمة وابن حبان

( ) كتاب الصالة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة  391( برقم: )7/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 .  اإلحرام ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة  391( برقم: )7/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )7(
 .  (اإلحرام ( )بهذا اللفظ

( ) كتاب الصالة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 401( برقم: )13/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 .  اإلحرام تحت صدره فوق سرته ( )بهذا اللفظ(

(  19149( برقم: )4293/    8وأحمد في "مسنده" ) ،    ( )بهذا اللفظ(729( برقم: )265/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )9(
كان وإن    -وهو ابن عبد هللا النخعي  -حديث صحيح، شريك"ط الرسالة(:  141/  31»مسند أحمد«). قال األرنؤوط في    )بمثله.(

 .   719برقم    (:318/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )".صححه األلباني فيقد توبع، وكيع: هو ابن الجراح.  -سيئ الحفظ
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حين افتتح الصالة رفع يديه حيال    رأيت النبي    عنه " وفي لفظ  .  )صحيح لغيره( -1055
أذنيه ، قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصالة ، وعليهم برانس  

 )1("وأكسية .  

 هل يرفع يديه في الهوي للسجود والرفع منه؟  •

اَلةِ      رسول للا   أَنَّه  قَاَل َكانَ   عن أَبِي هريرة.    صحيح() -1056 َجعََل يََدْيِه إِذَا َكبََّر ِللصَّ
ْكعَتَْيِن فَعََل َحْذَو َمْنِكبَْيِه َوإِذَا َرَكَع فَعََل ِمثَْل ذَِلَك َوإِذَا َرفََع ِللس ُجوِد فَعََل ِمثَْل ذَِلَك، َوإِذَا قَاَم ِمْن ا  لرَّ

رفع من الركوع ليسجد بعده ، فاليكون فيه مخالفة لحديث ابن عمر    ظاهره إذا)  )2(" ِمثَْل ذَِلكَ 
 (   رضي هللا عنهما

قوله: "وإذا  ) -1057 عن  "(يديه" فشاذ.رفع  أيضاً  السجود  من  رأَسه  رفع  صحيح دوَن 
فكان إذا كبر رفع يديه,ثم التحف,ثم أخذ شماله بيمينه    النبي   صليت مع"قال:  وائل بن حجر

وأدخل يديه في ثوبه , فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما , وإذا أراد أن يرفع رأسه من  
الركوع رفع يديه , ثم سجد , ووضع وجهه بين كفيه,وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع 

 )3("يديه, حتى فرغ من صالته

وفي لفظ عند  .    (وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده"فشاذقوله:")صحيح دون   -1058
رفع يديه في صالته وإذا ركع وإذا     النبي    أنه:رأىه  عن " عن مالك الحويرث     النسائي

 )4(" رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه

كان يرفع النبي    :أنعنه  عن أنسو .    فشاذ()صحيح دون قوله "والسجود"   -1059
أن النبي صلى للا عليه وسلم كان يرفع يديه إذا   " ، ولفظ ابن ماجة "  يديه في الركوع والسجود

 .)5("دخل في الصالة وإذا ركع . 

 .  غير تكبيرة اإلحرام عدم مشروعية الرفع في من قال ب •

 
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  . قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(728( برقم: )265/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
 - وهو ابن عبد هللا القاضي-قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إال أن شريًكا  ...إسناده:    .قلت: حديث صحيح(:  718برقم  (:317/  3)

 .  "سيئ الحفظ؛ لكنه لم يتفرد بمعنى هذا الحديث؛ بل تابعه غيره كما يأتي، فكان الحديث من الصحيح لغيره.
رواه "(:352/  1»خالصة األحكام« ). وقال النووي في    ( )بهذا اللفظ(738( برقم: ) 268/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

ثقه األكثرون، واحتج به البخاري في " صحيحه ". وقوله: رفع للسجود،  أبو داود بإسناد صحيح، فيه رجل فيه أدنى كالم، وو
قال  "(: 470/  3»البدر المنير « )وقال ابن الملقن في     يعني رفع رأسه من الركوع، كما صرح به البخاري في األحاديث السابقة.

ه مسلم في مواضع من كتابه، وقد تابع الشيخ تقي الدين في »اإلمام« : هؤالء كلهم رجال الصحيح، فإن يحيى بن أيوب احتج ب
يحيى بن أيوب الغافقي ليس "(:57/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  يحيى )عثمان( بن الحكم الجذامي

حديث ضعيف بهذا :"...  124برقم    (:282/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  بالقوي، وقد خولف في متنه.
الدارقطني    ، والصواب فيه: كان يكبر.. فقط، ليس فيه رفع اليدين، كما قال-المصري  وهو  -اق؛ أخطأ فيه يحيى بن أيوبالسي

 . "شهاب ... بهذا االسناد وأبو حاتم. وهو الذي أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " عن ابن
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: . قال في    ( )بهذا اللفظ(723( برقم: ) 263/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
ليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك حديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع ا"(207/    9)

واعلم أن في الحديث علة  "  (368/    1نصب الراية ألحاديث الهداية: )" .  وقال الزيلعي في  يعمل به من حديث وائل بن حجر  
يه فقال إنه ولد بعد موت أبيه لستة أخرى ذكرها الترمذي في علله الكبير فقال سألت محمد بن إسماعيل هل سمع علقمة من أب

أيضاً السجود  من  رأَسه  رفع  صحيح دوَن قوله: "وإذا  "(:46/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) " . وقال األرنؤوط في  أشهر  
رأسه فع  رزاد أبو داود: وإذا  "(:241/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )  في" . وقال األلباني  يديه" فشاذ. رفع  
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال في يديه.قلت: وهذه زيادة هامة صحيحة، ولها شواهُد كثيرةرفع أيًضا السجوِد من  
 " . إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما "(: 308/ 3)
  ط الرسالة(:   366/  24)، وأحمد في مسنده     ( )بهذا اللفظ(1/    1084برقم: ) (  234/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(

قتادة  عنعنة  فيه  جاله ثقات رجال الصحيح إال أن  ر  ط الرسالة(:  366/  24»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في   15600برقم  
ففيه "ط الرسالة(:  154/  4مسند أحمد« )" ، وقال في    صحيح، دون قوله: "وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده" فشاذ.ومتنه  

قال األلباني   ذا رفع رأسه من السجود".عنعنة قتادة، على أن مسلماً قد أخرجه من هذا الطريق، فلم يذكر فيه قوله: "وإذا سجد وإ
 " .   صحيح على شرط مسلم هإسناد"(:311/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في

بل متروك    إسنادهوقال :"( )بهذا اللفظ(  2026( برقم: )52/    6أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ، )  –  )5(
(  2449( برقم: )411/    2أبي شيبة في "مصنفه" )،    ( )بنحوه.(866( برقم: )44/    2، وابن ماجه في "سننه" )  "موضوع

 ." ( بإسناد صحيح.1/91/1(:رواه ابن أبى شيبة )68/ 2»إرواء الغليل « ).وقال األلباني في )بلفظه مختصرا.(
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فلم يرفع   قال : ْلصلين بكم صالة رسول للا  ابن مسعودعن "  . و   )صحيح( -1060
 )1(يديه إال مرة "

رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم  "قال:      البراء بن عازب  . عن  )ضعيف( -1061
 )2("رفع يديه حين افتتح الصالة ، ثم لم يرفعهما حتى انصرف .

وأبي بكروعمر,فلم   قال:صليت خلف النبيابن مسعود  وفي لفظ  عن.    )ضعيف( -1062
 )3(يرفعوا أيديهم إال عند افتتاح الصالة"

ثم ال    أنه"كان يرفع يديه في التكبيرة اْلولى من الصالة,  وعن علي .    )ضعيف(  -1063
 )4(يرفع في شيء منها"

  مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟   "عن جابر بن سمرة  في مسلمو -1064
السالم عليكم ورحمة    قلنا:  النبي    كنا إذا صلينا مع "   وفي لفظ لمسلم عنه,  "اسكنوا في الصالة

عالم تومئون بأيديكم    للا السالم عليكم ورحمة للا,وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول للا : 
كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على  

  )5("يمينه وشماله

  

 
( برقم:  272/    1و أبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(1/   1057( برقم: )229/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(
»التلخيص الحبير ط العلمية« . قال ابن حجر في  ( )بنحوه.(  3756( برقم: )857/    2أحمد في "مسنده" )، و( )بمثله.(  748)
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ،    وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم وقال ابن المبارك لم يثبت عندي"(:546/  1)
وهؤالء   . ...  وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك،  ا حديث خطأ  هذ

رجاله ثقات رجال "ط الرسالة(:  203/  6»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في   كليببن  عاصم  طريق  في  كلهم  طعنوا  إنما  األئمة  
  733برقم  (:338/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" .وقال األلباني فيمن رجال مسلم.الشيخين غير عاصم بن كليب، ف

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال ابن حزم: إنه "صحيح"، وقّواه ابن دقيق العيد "
 "  .   والزيلعي والتركماني

وقال :"هذا الحديث ليس بصحيح" ، قال ابن حجر    ( )بهذا اللفظ(752برقم: )(  273/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
وقال البخاري روى هذا ابن أبي ليلى  ،  قال أبو داود وهذا ليس بصحيح  "(:152/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )في  

وهو   -إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى  "(: 67/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .  وقال األرنؤوط في  من حفظه فوهم
 " ، وقد خولف حسين بن عبد الرحمن في إسناده.-محمد بن عبد الرحمن 

»التلخيص الحبير ط العلمية«  . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ( 2575( برقم: )79/    2)ي سننه الكبرى   أخرجه البيهقي ف   –  )3(
وال  ،  وقال عن أحمد محمد بن جابر ال شيء  ،  محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات  طريق    ... أما (:546/  1)

وفيه محمد بن جابر الحنفي "(:101/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )"  . وقال الهيثمي في  منهشر  هو  من  إال  عنه  يحدث  
 .  ".اليمامي، وقد اختلط عليه حديثه، وكان يلقن فيتلقن

قال عثمان الدارمي : فهذا قد روي    ، وقال :"  ( )بهذا اللفظ(2576( برقم: )80/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )4(
من هذا الطريق الواهي عن علي . وقد روى عبد الرحمن بن هرمز األعرج ، عن عبيد هللا بن أبي رافع ، عن علي : أنه رأى 

أنه   -رضي هللا عنه    -يرفعهما عند الركوع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع . فليس الظن بعلي    -صلى هللا عليه وسلم    -النبي  
وقال "...(:547/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . وقال ابن حجر في  صلى هللا عليه وسلم .    -يختار فعله على فعل النبي  

 . "ابن الجوزي: وما أبله من يحتج بهذه األحاديث ليعارض بها األحاديث الثابتة
( ) كتاب الصالة ، باب اأْلمر بالسكون ِفي الصالة والنهي َعْن اإلشارة 430( برقم: )29/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(

 .  باليد ورفعها عند السالم ( )بهذا اللفظ(
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السالم عليكم    فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا:  رسول للا    صليت مع"لفظ لمسلم عنهوفي   -1065
فقال:ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس      رسول للا   السالم عليكم .فنظر إلينا

بيده  إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه؟   فيه دليل اللفظ والذي قبله    )هذا  )1(", وال يومئ 
السالم االلتفات في  اليمين والشمال    وجوب  أذناب خيل شمس" (  عن  التي ال  ":  كأنها  وهي 

 ". وأرجلهاتستقر بل تضرب وتتحرك بأذنابها 

 الصالة أثناء القيام في  وضع اليدين في •

كان الناس يؤمرون  ":  قال  أبي حازم عن سهل بن سعد  عن   في صحيح البخاري -1066
قال أبو حازم : ال أعلمه إال ينمي ذلك إلى   "  يده اليمنى على ذراعه في الصالةأن يضع الرجل  

 )")2النبي

  رفع يديه حين دخل في  الصالة, النبي  رأى"أنهعن وائل بن حجر في مسلمو -1067
 )3("يده اليمنى على اليسرىوضع   ثم التحف بثوبه ثم

 كيف يصلي فقام   قلت ْلنظرن إلى صالة    ":وعن وائل بن حجر.    )صحيح( -1068
وضع يده اليمنى على ظهر كفه  فاستقبل القبلة فكبر فرفع يده حتى حاذى أذنيه ثم      رسول للا 

 )4("اليسرى والرسغ والساعد

أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه   "عن ابن مسعودو .    )حسن( -1069
 )5("فوضع يده اليمنى على اليسرى  النبي

 . وحكم سدل اليدين الصالةوضع اليدين حال القيام في جميع مسألة  •
قال الشيخ بن باز رحمه هللا تعالى بعد أن ذكر حديث سهل بن سعد:" ووجه الداللة من هذا الحديث  •

: الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي في الصالة قبل الركوع وبعده  
ى على ذراعه اليسرى في الصالة  أن سهال أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمن

، ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه ، وفي حال السجود أن 
يضعهما على األرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه ، وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد  

ذلك ، فلم يبق إال حال القيام  أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في  
 .فعلم أنه المراد من حديث سهل  

وقال بعد حديثي وائل بن حجر" وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصالة كفه   •
اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي 

 بعده، فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا" 

 
( ) كتاب الصالة ، باب اأْلمر بالسكون ِفي الصالة والنهي َعْن اإلشارة  431( برقم: )30/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )1(

 .  السالم ( )بهذا اللفظ( باليد ورفعها عند
اليسرى في الصالة ( ( ) كتاب األذان ، باب وضع اليمنى على  740( برقم: )148/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة ( ) كتاب الصالة ، باب وضع يده  401( برقم: )13/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  اإلحرام تحت صدره فوق سرته ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  86/    1)بهذا اللفظ( وابن الجارود في "المنتقى"  )  ،(  480( برقم: )537/    1)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه    –  )4(
(  1860( برقم: )170/    5وابن حبان في "صحيحه" )،    ( ) صفة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ( )بمثله مطوال.(231)

/  1»خالصة األحكام« )) بمثله( . قال النووي في    18870برقم    ط الرسالة(:  160/  31)، وأحمد في مسنده    )بمثله مطوال.(
(:صححه بن خزيمة وغيره 224/  2»فتح الباري البن حجر« )" .  وقال ابن حجر في  رواه أبو داود بإسناد صحيح." (:356

حديث صحيح دون قوله:   "ط الرسالة(:  160/  31»مسند أحمد« )".  قال األرنؤوط في  وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة
مفصالً، ورجال من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي    -وهو ابن قدامة  -"فرأيته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفرد به زائدة

/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني فياإلسناد ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.
قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي، وقال ابن القيم: "حديث صحيح". وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان :" 717برقم  (:315

 . " في "صحيحيهما
رواه "(:357/  1»خالصة األحكام« ). وقال النووي في    ( )بهذا اللفظ(755( برقم: ) 274/    1في "سننه" )أخرجه أبو داود    –  )5(
 سناده محتمل للتحسين "إ(:69/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .قال األرنؤوط في  و داود بإسناد صحيح على شرط مسلمأب

، 224/  2حجاج بن أبي زينب مختلف فيه، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وحّسن له الحافظ ابن حجر حديثه هذا في "الفتح"  
  ."قلت: إسناده حسن، وكذا قال الحافظ ابن حجر :"736برقم (:342/ 3غراس«) »صحيح سنن أبي داود ط" وقال األلباني في
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 هل تكون على الصدر؟  •
  وائل بن حجر حديث  .  (على صدره فصحيح بشواهده"صحيح لغيره دون قوله ") -1070
 : النبي صليت مع "قال   1("فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره( 

 عن قبيصة بن هلبو   .  ("فهو حسندون قوله "يضع هذه على صدر  )صحيح لغيره -1071
هذه على ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع  رأيت النبي ":قالعنأبيه    الطائي

 )2("اليمنى على اليسرى فوق المفصل صدره وصف يحيى

بشواهده) -1072 طاو و.    (صحيح  كانوعن  قال  يده   النبي   س  على  اليمنى  يده  يضع 
 )3(" اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصالة

 )4("وضع الكف على الكف في الصالة تحت السرةالسنة  ": عن علي.  )ضعيف( -1073

عليا يمسك شماله بيمينه على  رأيت  " :ابن جرير الضبي عن أبيه قالعن  .    )ضعيف( -1074
 )5("الرسغ فوق السرة 

  

 
»الدراية في تخريج أحاديث . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(479( برقم: )537/    1أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )  –  )1(

/  1»صحيح ابن خزيمة« )" . قال األلباني في  على صدره  خرجه ابن خزيمة وهو في مسلم دون قول"(:128/  1الهداية« )
إسناده ضعيف ألن مؤمال وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه وفي الوضع "(:243

 . "على الصدر أحاديث تشهد له
ط    299/  36»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(22386( برقم: )5151/    10)أخرجه أحمد في مسنده    –  )2(

" . وقال األلباني في لجهالة قبيصة بن هلب.صدره"، وهذا إسناد ضعيف  على  هذه  يضع  صحيح لغيره دون قوله: ""الرسالة(: 
 .  "إسناده محتمل للتحسين؛ وحسنه الترمذي"(:345/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

( ) كتاب الصالة ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصالة (  759( برقم: )275/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
فهذا الحديث روي من  .  ( ) باب ما جاء ِفي االستفتاح ، ( )بمثله.(  33( برقم: )89/    1سيل" ))بهذا اللفظ( وأبو داود في "المرا

مرسل رجاله ثقات    "(:71/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في     طريق سليمان بن موسى عن طاوس مرسال.
/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ) في    الحديث.".  قال األلباني  فصدوق حسن  -وهو الدمشقي  -غير سليمان بن موسى

م إن الحديث مرسل؛ ألن طاوًسا تابعي، لكنه حديث صحيح؛ فإنه قد جاء له  ث  " ...هذا حديث مرسل، وهو حديث صحيح"(:344
.".   ..  وأما الحديث اآلخر: فهو عن قَبِيَصةَ بن هُْلٍب عن أبيه   ...أحدهما: عن وائل بن حجر  شاهدان موصوالن من وجهين آخرين:

الغليل « )وقال في   ( بإسناد صحيح عنه.وهو وإن كان مرسال فهو حجة عند جميع 759رواه أبو داود )" (:71/  2»إرواء 
العلماء على اختالف مذاهبهم فى المرسل , ألنه صحيح السند إلى المرسل , وقد جاء موصوال من طرق كما أشرنا إليه آنفا فكان 

( 222ذه السنة الصحيحة اإلمام إسحاق بن راهويه , فقد ذكر المروزى فى " المسائل " )ص  حجة عند الجميع , وأسعد الناس به
 .: " كان إسحاق يوتُر بنا ... ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع , ويضع يديه على ثدييه , أو تحت الثديين ".

»التلخيص الحبير ط العلمية« . قال ابن حجر في    اللفظ(( )بهذا  756( برقم: )274/    1أبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )4(
 " (:70/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك " (:650/  1)

  - داود    »ضعيف أبي" . وضعفه األلباني في   إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وزياد بن زيد السوائي مجهول.
 .  129برقم  (:291/ 1األم« )

/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    757برقم    (: 70/  2ت األرنؤوط« )أخرجه أبو داود في سننه    –  )5(
" .ضعفه  مجهوالن، وليس لهما في الكتب الستة سوى هذا الحديث. -واسمه غزوان -سناده ضعيف، جرير الضبي وابنه"إ(:70

 . 130برقم  (:293/ 1األم« ) -»ضعيف أبي داود  ي في  األلبان
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   .من المنسوخ في وضع اليدين •

أتينا عبد للا بن مسعود في    :"عن إِْبَراِهيَم عن اْْلَْسَوِد َوَعْلقََمةَ قَاالَ   في صحيح مسلم -1075
  فلم يأمرنا بأذان وال إقامة داره فقال : أصلى هؤالء خلفكم ؟ فقلنا : ال . قال : فقوموا فصلوا ، 

قال : وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه واْلخر عن شماله ، قال : فلما ركع 
. قال :    ثم أدخلهما بين فخذيه،    وطبق بين كفيه فضرب أيدينا  وضعنا أيدينا على ركبنا قال :  

إلى شرق   ويخنقونها  الصالة عن ميقاتها  يؤخرون  أمراء  إنه ستكون عليكم   : قال  فلما صلى 
الموتى . فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصالة لميقاتها ، واجعلوا صالتكم معهم سبحة .  

من ذلك فليؤمكم أحدكم ، وإذا ركع أحدكم فليفرش    وإذا كنتم ثالثة فصلوا جميعا ، وإذا كنتم أكثر
  ذراعيه على فخذيه ، وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختالف أصابع رسول للا  

ُكوعِ يجنأ:   )1("فأراهم .   . َوَمْعنَاهُ ااِلْنِحنَاُء َوااِلْنِعَطاُف فِي الر 

ر  إِلَى اْخِتاَلِف أََصاِبعِ  "   وفي لفظ لمسلم -1076
 )2("َوه َو َراِكعٌ     رسول للا  فَلََكأَن ِي أَْنظ 

ق ول  َصلَّْيت  إِلَى َجْنِب أَبِي فََطبَّْقت   ي "َ     ٍبن أبي وقاص  ُمْصعََب ْبَن َسْعد  عن  فيهماو -1077
َما َبْيَن فَِخذَيَّ  فَنََهانِي أَبِي َوقَاَل ُكنَّا نَْفعَلُهُ فَنُِهينَا عنهُ َوأُِمْرنَا أَْن نََضَع أَْيِدينَا  َبْيَن َكفَّيَّ ث مَّ َوَضْعت ه 

َكبِ      )3("َعلَى الر 

 في الركعة األولى فقط.  في الصالة االستفتاحدعاء  •
إذا نهض من الركعة الثانية    رسول للا    كان"  :قال       أبي هريرةعن    في مسلم -1078

 )4("استفتح القراءة بالحمد هلل رب العالمين , ولم يسكت
إذا كبر في الصالة سكت هنية    كان رسول للا    :"قَاَل      عن أَبِي هريرة   فيهما -1079

قبل أن يقرأ فقلت : يا رسول للا ، بأبي أنت وأمي ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ ما  
تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم 

غسلني من خطاياي بالثلج والماء نقني من خطاياي كما ينقى الثوب اْلبيض من الدنس ، اللهم ا
      )5("والبرد . 

 قال النووي :قوله " سكت : أي عن الجهر ال أنه يصمت"  •

عن َعْبَدةَ أَنَّ ع َمَر ْبَن الخطاب َكاَن    في مسلمو.    )صحيح موقوف له حكم الرفع( -1080
إِلَ  َواَل  َوتَعَالَى َجدَُّك  َك  َوِبَحْمِدَك تََباَرَك اْسم  مَّ  َيق ول  س ْبَحاَنَك اللَّه  اْلَكِلَماِت  اَلِء  بَِهؤ  َك  َيْجَهر   َغْير  هَ 

")6(    

 
 
 

 
المساجد ومواضع الصالة ، باب الندب إلى وضع اأْليدي  ( ) كتاب  534( برقم: )68/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . على الركب ِفي الركوع ونسخ التطبيق ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الندب إلى وضع اأْليدي على 534( برقم: )68/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  الركب ِفي الركوع ونسخ التطبيق ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب وضع األكف على الركب في الركوع ( )بهذا 790( برقم: )157/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الندب إلى وضع اأْليدي على 535( برقم: )69/    2ومسلم في "صحيحه" )،  للفظ(  ا

 . ب ِفي الركوع ونسخ التطبيق ( )بنحوه.(الرك
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام  599( برقم: )99/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 . والقراءة ( )بهذا اللفظ(
ومسلم ،  ( ) كتاب األذان ، باب ما يقول بعد التكبير ( )بهذا اللفظ(  744( برقم: )149/    1ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف –  )5(

 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام والقراءة ( )بنحوه.(598( برقم: )98/    2في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الصالة ، باب حجة من َقاَل ال يجهر بالبسملة ( )بهذا اللفظ( 399( برقم: )12/   2سلم في "صحيحه" )أخرجه م  –  )6(

، والدارقطني موصوال، رواه مسلم بسند منقطع"(: 135»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في  ، قال ابن  

ال أبو علي الغساني هذه الرواية وقعت في مسلم "ق (: 320/  3»المجموع شرح المهذب« ) " . وقال النووي في  وهو موقوف
ناده الصحيح عن عمر متصال والفاتحة وفى رواية التصريح مرسلة ألن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع عمرو ورواه البيهقي بإس

 .  "بأن عمر رضي هللا عنه قاله في افتتاح الصالة
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ِ .    )صحيح لغيره( -1081 ْدِري  إِذَا قَاَم ِمْن اللَّْيِل َكبََّر ث مَّ  النبي   قَاَل َكانَ   عن أبي سعيد اْلخ 
َك َوتَعَالَى َجدَُّك َواَل إِلَهَ َغْيَرَك ث مَّ َيق ول  اَل إِ  مَّ َوِبَحْمِدَك َوتََباَرَك اْسم  لَهَ إاِلَّ َّللاَّ   َيق ول  س ْبَحاَنَك اللَّه 

 ِ ِجيِم ِمْن َهْمِزِه َوَنْفِخِه  ثاََلثًا ث مَّ َيق ول  َّللاَّ  أَْكبَر  َكِبيًرا ثاََلثًا أَع وذ  ِباّلِلَّ  السَِّميعِ اْلعَِليِم ِمْن الشَّْيَطاِن الرَّ
 )1(" َوَنْفِثِه ث مَّ َيْقَرأ  

إذا دخل في الصالة يقول     النبي  قال كانعن بن مسعود  و .    )صحيح لغيره( -1082
ونفثه الشعر  ،  فهمزه الموتة    :"قال  .  اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه

 )2(" ونفخه الكبرياء 

بينما نحن نصلي مع رسول    :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عمر  وفي صحيح مسلم -1083
،   هللا أكبر كبيرا ، والحمد هلل كثيرا ، وسبحان هللا بكرة وأصيالإذ قال رجل من القوم :  للا 

: من القائل كلمة كذا وكذا ؟ قال رجل من القوم : أنا يا رسول للا . قال :    فقال رسول للا  
  عجبت لها ! فتحت لها أبواب السماء . قال ابن عمر : فما تركتهن منذ سمعت رسول للا  

 )3("يقول ذلك . 

أن رجال جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال :      بن مالك  عن أنس    وفي مسلم -1084
. فلما قضى رسول للا صلى للا عليه وسلم صالته قال   الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

: أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم فقال : أيكم المتكلم بها ؟ فإنه لم يقل بأسا فقال رجل : جئت  
  )4("وقد حفزني النفس فقلتها ، فقال : لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها . 

 )5(فزه النفس فقال للا أكبر الحمدهلل " الحديث. وفي لفظ " وقد ح  )صحيح( -1085

  

 
(  775( برقم: )281/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( )بمثله.( 467( برقم: )529/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )1(

والترمذي في ،    "وهذا الحديث يقولون : هو عن علي بن علي ، عن الحسن مرسال ، الوهم من جعفر .    وقال :"  )بهذا اللفظ(
في علي   وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد ، كان يحيى بن سعيد يتكلم  وقال :"  ( )بمثله.(242( برقم: )282/    1"جامعه" )

. قال    ( )بمثله.(11649( برقم: )2403/    5وأحمد في "مسنده" )  " ،بن علي الرفاعي ، وقال أحمد : ال يصح هذا الحديث .
" ,وقال األلباني دعاء االستفتاح منه صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه مقال  "(: 82/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«    "إسناده صحيح" . وقال :"  748برقم  (:361/  3راس« )»صحيح سنن أبي داود ط غ في
قلت: وهذا إسناد صحيح عندي، رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ غير علي ابن علي الرفاعي، وهو ثقة كما قال ابن   (:362/  3)

قلت: وهذا ال يسقط االحتجاج بحديثه؛    أحاديث"."لم يكن به بأس؛ إال أنه يرفع  معين وأبو زرعة ووكيع وغيرهم. وقال أحمد:
 ألن غاية ما فيه: أنه أخطأ أحيانًا فرفع أحاديث موقوفة، ومن ذا الذي ال يخطيء؟ ! فالحق أنه صحيح الحديث؛ إال إن ظهر خطؤه. 

بَِعي. ليمان وهم فيه فرواه والمصنف رحمه هللا أعل الحديث بأنه روي مرساًل، وأن جعفر بن س  وجعفر: هو ابن سليمان الض 
وهذا ليس بشيء عندنا؛ ألن جعفًرا ثقة عند ابن معين وابن سعد وابن المديني وغيرهم، وغاية ما قيل فيه: أنه كان    موصواًل!

"لم أسمع أحًدا يطعن عليه في الحديث، وال في خطأ   يتشيع. وهذا ال يضر في روايته بعد ثبوت عدالته وصدقه. وقد قال البزار:
 ".  نما ذكرت عنه شيعيَّته، وأما حديثه فمستقيم".فيه؛ إ

( 207/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  472( برقم: )533/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
حمد ( )بلفظه مختصرا.( وأ808( برقم: ) 9/    2وابن ماجه في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بهذا اللفظ(  754برقم: )

صحيح "(:9/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مختصرا.(3907( برقم: )892/    2في "مسنده" ) 
" . وصححه األلباني   هذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب قد اختلط بأخرة ومحمد بن فضيل سمع منه بعد االختالطو  .لغيره

 . 342برقم  (:53/ 2يل في تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغلبمجموع الطرق والشواهد  في 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام 601( برقم: )99/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 . والقراءة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يقال بين تكبيرة اإلحرام 600( برقم: )99/  2"صحيحه" )أخرجه مسلم في  – )4(

 . فظ(والقراءة ( )بهذا الل
  ط الرسالة(:   133/  20)  ، وأحمد في مسنده    )بهذا اللفظ(  )بدون ترقيم((  529/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي "ط الرسالة(: 134/ 20)»مسند أحمد« . قال األرنؤوط في  12713برقم 
إسناده صحيح على شرط :"  741برقم    (:351/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" .وقال األلباني في  كامل، وهو ثقة

 ".   مسلم.
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 االستفتاح في صالة الليل دعاء  •

اَلةِ "  النبي   عن   عن علي ْبِن أَبِي طالب  في مسلم -1086 قَاَل   أَنَّهُ َكاَن إِذَا قَاَم إِلَى الصَّ
ْشِرِكيَن إِنَّ َصاَلتِي َون س كِ  ْهت  َوْجِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيفًا َوَما أََنا ِمْن اْلم  ي  َوجَّ

مَّ   ِ اْلعَالَِميَن اَل َشِريَك لَه  َوِبذَِلَك أ ِمْرت  َوأََنا ِمْن المسلميَن اللَّه  ِ َرب  أَْنَت اْلَمِلك   َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ّلِِلَّ
  عًا إِنَّه  الَ اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت أَْنَت َرب ِي َوأََنا َعْبد َك َظلَْمت  َنْفِسي َواْعتََرْفت  ِبذَْنِبي فَاْغِفْر ِلي ذ ن وبِي َجِمي 

الذُّن وَب إاِلَّ  َت َواْصِرْف عني َسي ِئََها اَل  أَْنَت َواْهِدنِي ِْلَحسن اْْلَْخاَلِق اَل َيْهِدي ِْلَحسنَها إاِلَّ أَنْ  يَْغِفر 
َك َوإِلَْيَك  َيْصِرف  عني َسي ِئََها إاِلَّ أَْنَت لَبَّْيَك َوَسعديَك َواْلَخْير  ك لُّه  فِي َيَدْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيَك أََنا ِب 

َك َوأَت وب  إِلَْيَك   )1("تََباَرْكَت َوتَعَالَْيَت أَْستَْغِفر 

اَلةَ     النبي   َكانَ "َ  لمسلم عنهوفي لفظ   -1087 ْهُت َوْجِهي  إِذَا اْستَْفتََح الصَّ   َكبََّر ثُمَّ قَاَل َوجَّ
ُل المسلمينَ َوقَاَل      )2("َوأَنَا أَوَّ

ذكره مسلم في باب دعاء الليل وقيامه ، وقال ابن حجر " رواه مسلم وفي رواية له أن ذلك في    •
الليل "،وقال ابن القيم" المحفوط أن   الليل   صالة  " قلت :"لم أجد هذا االستفتاح يكون في قيام 

األلباني في صفة الصالة " في الفرض والنفل فمن خص الحديث  مشروع  مايدل على ذلك " قال 
 لنفل فقد وهم"با

إِذَا قَاَم ِمْن اللَّْيِل اْفتَتََح َصاَلتَه     "رضي للا عنها أن النبي    عن عائشة   وفي مسلم -1088
مَّ َربَّ َجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوإِْسَرافِيَل فَاِطَر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ  أَْنَت تَْحك م     اللَّه 

ِ ِبإِْذِنَك إِنََّك تَْهِدي َمْن تَشَ َبْيَن عِ  اء  إِلَى َباِدَك فِيَما َكان وا فِيِه َيْختَِلف وَن اْهِدنِي ِلَما اْخت ِلَف فِيِه ِمْن اْلَحق 
ْستَِقيمٍ   )3("ِصَراٍط م 

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل  771( برقم: )185/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 771( برقم: )186/    2أخرجه مسلم في "صحيحه"  )–  )2(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل  770: )( برقم 185/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
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دُ إِذَا قَاَم ِمْن اللَّْيِل    قَاَل َكاَن النبي   رضي للا عنهما  ابن عباسعن    وفيهما -1089  يَتََهجَّ
مَّ لََك اْلَحْمد  أَْنَت قَي ِم  السََّمَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ َولََك اْلَحْمد    السََّمَواِت َواْْلَْرِض    لََك ُمْلكُ قَاَل اللَّه 

اْلَحْمد   َولََك  اْلَحْمد  أَْنَت ن ور  السََّمَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ  َولََك  السََّمَواِت    أَْنَت َمِلكُ   َوَمْن فِيِهنَّ 
َك َحقٌّ َوقَْول َك َحقٌّ َواْلَجنَّة  َحقٌّ َوالنَّ  ار  َحقٌّ  َواْْلَْرِض َولََك اْلَحْمد  أَْنَت اْلَحقُّ َوَوْعد َك اْلَحقُّ َوِلقَاؤ 

دٌ  َحمَّ مَّ لََك أَْسلَْمت  َوِبكَ َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ َوم   آَمْنت  َوَعلَْيَك تََوكَّْلت  َوإِلَْيَك أََنْبت   َحقٌّ َوالسَّاَعة  َحقٌّ اللَّه 
ْرت  َوَما أَْسَرْرت  َوَما أَْعلَْنت  أَْنَت الْ  م  َوِبَك َخاَصْمت  َوإِلَْيَك َحاَكْمت  فَاْغِفْر ِلي َما قَدَّْمت  َوَما أَخَّ قَد ِ م 

ر  اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت أَْو اَل إِلَهَ َغيْ  َؤخ ِ ِ َوأَْنَت اْلم  ةَ إاِلَّ ِباّلِلَّ َك َواَل َحْوَل َواَل ق وَّ    )1("ر 

 لة. وهل هي من الفاتحة؟ باب في  البسم •

 ( وليست من الفاتحة يشرع الجهر بها ) القول األول ال •

وَن    َصلَّْيت  َخْلَف النبي"  عن أنسفيهما   -1090 َوأَبِي َبْكٍرَوع َمَرَوع ْثَماَن فََكان وا َيْستَْفِتح 
ِ اْلعَالَِمينَ ِب   ِ َرب  ِحيِم فِي  الَ "وزاد مسلم   "اْلَحْمد ّلِِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ وَن ِبْسِم َّللاَّ ِل قَِراَءةٍ َواَلفِي  َيْذك ر    أَوَّ

   )2("آِخِرَها

 )3(الرحيم" ببسم للا  اليجهرون" لفظ عنه وفي .   )صحيح( -1091

 )4("يسرون كانوا"لفظ  وفي .   (صحيح) -1092

مسلم -1093 عنها  عائشةحديث    وفي  للا  ِبالتَّْكِبيِر    النبي   َكانَ "   رضي  اَلةَ  الصَّ َيْستَْفِتح  
ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َرب   )5("َواْلِقَراَءةَ ِب اْلَحْمد ّلِِلَّ

يقول : قال للا تعالى : قسمت  النبي  سمعتقال:"     أبي هريرةعن    وفي مسلم -1094
الصالة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد : الحمد هلل رب العالمين  
, قال للا : حمدني عبدي , وإذا قال : الرحمن الرحيم , قال : أثنى علي عبدي وإذا قال : مالك  

فإذا قال : إياك نعبد وإياك   -عبدي    وقال مرة : فوض إلي  -يوم الدين , قال : مجدني عبدي  
نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل , فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم  صراط  

 )6("الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين , قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل 

  

 
( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى وهو الذي خلق السموات واألرض 7385( برقم: ) 117/    9البخاري في " )أخرجه    –  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي 769( برقم: )184/    2ومسلم في "صحيحه" ) ،    ذا اللفظ(بالحق ( )به
 .  امه ( )بنحوه.(صالة الليل وقي

التكبير ( )بنحوه.( ومسلم في ( ) كتاب األذان ، باب ما يقول بعد  743( برقم: ) 149/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .  هذا اللفظ(( ) كتاب الصالة ، باب حجة من قَاَل ال يجهر بالبسملة ( )ب399( برقم: )12/  2"صحيحه" ) 

  رسالة(: ط ال  219/  20)، وأحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ(1802( برقم: )105/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
" ، وصححه  إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:  219/  20»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في    12845يرقم  

وهذا الحديث عن أنس متواتر؛ فقد جمعت له عشرة طرق  وقال :"  (:368/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
ُ َعلَيِه َوَسلََّم"؛ فلتراجع.أخرى عنه؛ وقد خرجتها في "صفة صالة النبي َصلَّ   . "ى َّللاَّ

»بلوغ المرام من أدلة  . وقال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(498( برقم: ) 550/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
سرون ، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم، خالفا لمن وفي أخرى البن خزيمة: كانوا ي"...(: 139األحكام ت الفحل« )ص

 »أخرجه الطحاوي.  (:279/ 1»أصل صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم« )قال األلباني في  ."أعلها
 ختصر وبهذا اللفظ أخرجه الطبراني، وأبو نعيم في " الحلية "، وابن خزيمة في " م  .-كما في " التقريب "    -وسويد: ليِّن الحديث  

كما    -" ورجاله ثقات ". فلعله من غير طريق سويد هذا. ثم تحقق ما ظننته    ، وقال:-كما في " نصب الراية "    -المختصر "  
كما في " الفتح "   -أخرجه الطبراني    ال يجهرون.  عنه، بلفظ:  -قيس بن َعبَايَةَ    -السادس: عن أبي نَعَاَمةَ الحنفي    .-سيأتي  

ُ َعلَْيِه   ...وسنده جيد.«  ( .2/52والبيهقي في" السنن ")قلت:    .-(  2/181) »وبذلك يتبين أن حديث أنس حجة في كونه َصلَّى َّللاَّ
" والعمل عليه عند أكثر أهل   أصحابه الثالثة، ومثله حديث عبد هللا بن مغفل. وقد قال الترمذي:  َوَسلََّم كان يسر بالبسملة، وكذلك 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم؛ منهم: أبو بكر وعمرالعلم من أصحاب النبي َصلَّى   وعثمان، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان    َّللاَّ

ِحيِم{ ؛ قالوا: ويقولها الثوري وابن المبارك، ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  .في نفسه ".« وأحمد، وإسحاق؛ ال يرون أن يجهر بـ: }بِْسِم َّللاَّ
( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بهذا اللفظ( 395( برقم: ) 9/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
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قَاَل ِلي َْل َعل َِمنََّك س وَرةً ِهَي    أن النبي  اْلُمعَلَّىْبِن    عن أبي سعيد  في البخاريو -1095
َج ق   ا أََراَد أَْن َيْخر  َج ِمْن اْلَمْسِجِد ث مَّ أََخذَ ِبَيِدي فَلَمَّ ْلت  لَه  أَلَْم  أَْعَظم  السَُّوِر فِي اْلق ْرآِن قَْبَل أَْن تَْخر 

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن ِهَي السَّْبُع اْلَمثَانِي   :"قَالَ ةٍ فِي اْلق ْرآِن  تَق ْل َْل َعل َِمنََّك س وَرةً ِهَي أَْعَظم  س ورَ    اْلَحْمُد ّلِلَّ
 )1("َْل َعل َِمنََّك أَْعَظَم س وَرةٍ فِي اْلق ْرآنِ وفي لفظ" َواْلق ْرآن  اْلعَِظيم  الَِّذي أ وِتيت ه  

 من الفاتحة   أنهاو مشروع البسمة القول الثاني: أن الجهر ب •

إذا قرأتم الحمد هلل فاقرءوا  :"رسول للا   القعن أبي هريرة. (موقوف  )صحيح -1096
الرحيم   الرحمن  وبسم للا  المثاني  والسبع  الكتاب  وأم  القرآن  أم  إنها  الرحيم  الرحمن  بسم للا 

 )2("إحداها 

قرأ في الصالة بسم للا الرحمن    أن النبي رضي للا عنها  عن أم سلمة  و .    )ضعيف( -1097
 )3("نستعين وجمع خمس أصابعهالرحيم فعدها آية والحمد هلل رب العالمين آيتين وإياك 

 )4("يجهر ببسم للا الرحمن الرحيم      رسول للا   عن بن عباس قال كان.    )ضعيف( -1098

  

 
 ()كتاب تفسير القرآن ، باب ما جاء في فاتحة الكتاب()بهذا اللفظ( 4474(برقم:)17/  6أخرجه البخاري في "صحيحه") – )1(
فحدثنى  ال أبو بكر الحنفي:ثم لقيت نوحا  وقال:"ق  ( )بهذا اللفظ(2428( برقم: )45/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير")  –  )2(

أبي هريرة مثله  ولم يرفعه المقبري عن  أبي سعيد  النووي في  عن سعيد بن  قال   . رواه "(:368/  1»خالصة األحكام« )" 
/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )قال ابن حجر في  ".وروي موقوفا.   وقال: " رجال إسناده ثقات كلهم ".  الدارقطني.

ْسنَاُد   (:421/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )، وقال في  رجح ِفي اْلِعلَل أَنه َمْوقُوف«(:»أخرجه الدَّاَرقُْطنِّي وَ 133 »َوَهذَا اإْلِ
ِة َوْقفَهُ َعلَى َرْفِعِه، َوأََعلَّهُ اْبُن اْلقَطَّاِن بَِهذَا   َح َغْيُر َواِحٍد ِمْن اأْلَئِمَّ اْبُن اْلَجْوِزّيِ ِمْن أَْجِل َعْبِد  التََّرد ِد، َوتََكلََّم فِيِه  ِرَجالُهُ ثِقَاٌت، َوَصحَّ
يِه، َوإِْن َكاَن نُوٌح َوقَ  ا تُقَّوِ  نُوحٍ لَهُ ِممَّ

فَهُ، لَِكنَّهُ ِفي ُحْكِم اْلَمْرفُوعِ؛ إْذ اَل َمْدَخَل ِلاِلْجتَِهاِد  اْلَحِميِد ْبِن َجْعفٍَر، َفِإنَّ فِيِه َمقَااًل، َولَِكنَّ ُمتَابَعَةَ
ابن عن  (: »ورواه أبو علي بن السكن في "صحاحه":  664/  14»إتحاف المهرة البن حجر« ). وقال في   آِن.«ِفي َعّدِ آيِ اْلقُرْ 

هكذا. ونوح ثقة، وعبد الحميد بن جعفر صدوق وفيه مقال، وأبو بكر الحنفي متفق على االحتجاج به، والموقوف أصح،  صاعد. 
قلت: وهذا إسناد صحيح معلقا على التعليل بالوقف:" (:180/  3لصحيحة«)سلسلة األحاديث اوقال األلباني في  .  وهللا أعلم.«  

– ال يعل المرفوع.ألن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا فإذا رواه مرفوعا  مرفوعا وموقوفا فإن نوحا ثقة وكذا من دونه والموقوف
 . "وهللا أعلم. فهو زيادة يجب قبولها منه.-وهوثقة

( برقم:  232/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  493( برقم: ) 547/    1"صحيحه" )أخرجه ابن خزيمة في    –  )3(
أجمعوا على   فعلق الذهبي :"مر بن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهدا«  وقال ع   ( )بمثله مطوال.(854)

. قال ابن   ( )بنحوه.(  4001( برقم: )65/    4، وأبو داود في "سننه" )"  نسائي متروك  ضعفه يعني عمر بن هارون وقال ال
قال لم يسمعه ابن أبي وأعل الطحاوي الخبر باالنقطاع ف  ،    وعمر ضعيف"(:572/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )حجر في  

وهذا الذي أعله به ليس بعلة فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بال وساطة وصححه ...مليكة من أم سلمة  
 . "ورجحه على اإلسناد الذي فيه بعلي بن يملك

وصححه ووافقه الذهبي وقال ليس له علة ،   ( )بمثله مختصرا.(755( برقم: )208/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )4(
/ 1فيه »الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(1163( برقم: )70/    2)والدارقطني في سننه  

 ."  فيه عبد هللا بن عمرو بن حسان وهو واه" (:133
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ْحَمِن    عن نُعَْيٍم اْلُمْجِمرِ و.    (ضعيف) -1099 ِ الرَّ ِبْسِم َّللاَّ فَقََرأَ  قَاَل َصلَّْيت  َوَراَء أَبِي هريرة 
ال ِيَن فَقَاَل آِمي  ِحيِم ث مَّ قََرأَ ِبأ م ِ اْلق ْرآِن َحتَّى إِذَا َبلََغ َغْيِر اْلَمْغض وِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ َن فَقَاَل النَّاس   الرَّ

ل وِس فِي ااِلْثَنتَْيِن قَاَل َّللاَّ  أَْكبَر  َوإِذَا َسلََّم قَاَل َوالَِّذي آِميَن َوَيق ول  ك لََّما َسَجَد َّللاَّ    أَْكبَر  َوإِذَا قَاَم ِمْن اْلج 
   )")1رسول للا  َنْفِسي ِبَيِدِه إِن ِي َْلَْشَبه ك ْم َصاَلةً ِب 

ث مَّ   النبي  قَاَل َبْيَنا  عن أنس   في مسلمو -1100 ِرَنا إِْذ أَْغفَى إِْغفَاَءةً  ذَاَت َيْوٍم َبْيَن أَْظه 
ِ قَاَل أ ْنِزلَْت َعلَيَّ آِنفًا س وَرةٌ فَقََرأَ ِب  ًما فَق ْلَنا َما أَْضَحَكَك َيا َرس وَل َّللاَّ تََبس ِ ْحَمِن َرفََع َرأَْسه  م  ِ الرَّ ْسِم َّللاَّ

ِحيِم إِنَّا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوثَرَ  على أن   فيه دليل)    )2("   فََصل ِ ِلَرب َِك َواْنَحْر إِنَّ َشاِنئََك ه َو اْْلَْبتَر   الرَّ
 البسملة آية مستقلة لكل سورة(

ِ  .    )ضعيف( -1101 اَلةِ أَق ول  ِبْسِم َّللاَّ غَفٍَّل قَاَل َسِمعني أَبِي َوأََنا فِي الصَّ ِ ْبِن م  عن اْبِن َعْبِد َّللاَّ
ْحَمِن   ْحَدٌث إِيَّاَك َواْلَحَدَث قَاَل َولَْم أََر أََحًدا ِمْن أَْصَحابِ الرَّ ِحيِم فَقَاَل ِلي أَْي ب نَيَّ م      النبي  الرَّ

ْساَلِم يَعني ِمْنه  قَاَل َوقَْد َصلَّْيت  َمَع النبي  إِلَْيِه اْلَحَدث  فِي اْْلِ َوَمَع أَبِي بَْكٍر َوَمَع    َكاَن أَْبغََض 
ِ الْ ع َمَر َوَمَع ع   ِ َرب  ْم َيق ول َها فَاَل تَق ْلَها إِذَا أَْنَت َصلَّْيَت فَق ْل اْلَحْمد  ّلِِلَّ   عَالَِميَن ْثَماَن فَلَْم أَْسَمْع أََحًدا ِمْنه 

")3( 

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب ذكر الدليل على أن الجهر ب بسم هللا  499( برقم: )550/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )1(

خرجه ابن حبان ،  اختالف المباح( )بهذا اللفظ(    ن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح ليس واحد منهما محضورا وهذا منالرحم
وصححه ووافقه  (مثله( )855( برقم: )232/  1الحاكم في "مستدركه" )، (مثله( )1797( برقم: )100/  5في "صحيحه" ) 

ورواه ابن حبان في " صحيحه "، والدارقطني وقال: " هو صحيح "...(:370/ 1»خالصة األحكام« )ل النووي في الذهبي . قا
والخطيب وقال: " صحيح، ال يتوجه عليه      والبيهقي وقال: " رواته ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح ".  ".

اليصح في الجهر  "(:136/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )"  وقال ابن حجر فيتعليل في اتصال سنده وثقة رجاله ".
/ 5»صحيح ابن حبان« )" . وقال األرنؤوط في  شيء مرفوع كما نقل عن الدارقطني وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوف

إسناده صحيح لوال أن ابن     (:251/  1»صحيح ابن خزيمة« )" .  قال األعظمي  في  سناده صحيح على شرط مسلم.إ"(:100
»تمام .  وقال في    35برقم     (:27»ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )ص"وضعفه األلباني في  أبي هالل كان اختلط

قال الحافظ ...لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة حديث نعيم المجمر  أقوى دليلو  (:168المنة في التعليق على فقه السنة« )ص
قلت: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه ال تفيد عند المحدثين أن   في "الفتح": وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة".

صحة الحديث فإنهم يقولون: "هذا   "ال يلزم من هذه العبارة  الحديث صحيح وإنما تعطي له صحة نسبية قال النووي رحمه هللا:
قلت: ولعل الحافظ رحمه هللا لم يصحح الحديث ألن   أصح ما جاء في الباب" وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا"

بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروها فيه كما  
 335/    1واه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقد أطال في بيان ذلك الزيلعي في "نصب الراية" فراجعه  ر
وأقول اآلن: إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هالل واسمه سعيد وكان اختلط وبه أعللت الحديث في   .337  –

 " بع المكتب اإلسالمي.ط - 499التعليق على "صحيح ابن خزيمة" رقم 
ية من أول كل سورة ( ) كتاب الصالة ، باب حجة من قَاَل البسملة آ400( برقم: ) 12/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  سوى براءة ( )بهذا اللفظ(
/    1والنسائي في "المجتبى" )،وقال :"حسن" ،  ( )بهذا اللفظ(  244( برقم: )284/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )3(

.  قال النووي في   ( ) كتاب االفتتاح ، باب ترك الجهر ب بسم هللا الرحمن الرحيم ( )بنحوه مختصرا.(3/    907( برقم: )201
مجهول، وممن صرح بهذا ابن خزيمة، وهو  مغفل  ابن  بن عبد هللا  حديث ضعيف ألن مداره على ا"(:369/  1»خالصة األحكام« )

 .  180برقم  (:27»ضعيف سنن الترمذي« )ص" . وضعفه األلباني في وابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وآخرون
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 قراءة الفاتحة :الركن الثالث •

  المأمومعلى  القول األول : وجوبها مطلقا •

لََواِت ُكلَِّها فِي اْلَحَضِر َوالسَّفَِر َوَما  بَاُب ُوُجوِب    قال البخاري:" • اْلِقَراَءِة ِلإْلَِماِم َواْلَمأُْموِم فِي الصَّ
 التالي:  . ثم ذكرحديث عبادة بن الصامت  يُْجَهُر فِيَها َوَما يَُخافَتُ 

اِمتِ وفيهما عن   -1102 الصَّ ْبِن  ِبفَاِتَحِة    :"قَالَ   النبي   أَنَّ   ُعبَاَدةَ  َيْقَرأْ  لَْم  ِلَمْن  َصاَلةَ  اَل 
 )1("اْلكتاب

من صلى صالة لم يقرأ فيها  :"قال    عن النبي  عنه    عن أبي هريرة  في مسلم -1103
إنا نكون وراء اْلمام فقال اقرأ بها في :فقيل ْلبي هريرة  ،  بأم القرآن فهي خداج ثالثا غير تمام  

 من باب أولى(   والسرية الجهرية)وهذا يشمل     )2("نفسك 

 )3(" التجزئ صالة اليقرأ فيها بفاتحة الكتاب"لفظ وفي .   )صحيح( -1104
داللة على أن من قرأ   :بفاتحة الكتاب  خبر عبادة بن الصامت ال صالة لمن ال يقرأقال ابن خزيمة "  •

داللة على    :من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج  وفي خبر أبي هريرة ،  بها له صالة  
 " بفاتحة الكتاب في الصالة لم تكن صالته خداج أن من قرأ

اِمتِ   وعن.  )حسن( -1105 الصبح فثقلت عليه القراءة    النبي  صلى "قال :  ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ
قال قلنا يا رسول للا أي وللا قال    إذا جهر  مامكمخلف إن  و فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤ 

 )4("فال تفعلوا إال بأم القرآن  فإنه ال صالة لمن لم يقرأ بها

وأنا أقول مالي أنازع القرآن فال يقرأن أحد منكم شيئا من " عنه  وفي لفظ. . (حسن) -1106
 )5("القرآن إذا جهرت بالقراءة إال بأم القرآن

لغيرهحسن.  ) -1107 .  (صحيح  لفظ  .  في صالة    قال:" كنا خلف رسول للا    عنهوفي 
الفجر ، فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ ! " . قلنا نعم ، هذا   .  

    )6( "يا رسول للا . قال : " ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب فإنه ال صالة لمن لم يقرأ بها

أحدكم بفاتحة الكتاب  تفعلوا إال أن يقرأ  :" ال    أنس  عنفي لفظ  و.    )صحيح لغيره( -1108
       )7( "في نفسه

 
( ) كتاب األذان ، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات 756( برقم: )151/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة  394( برقم: )8/    2حه" ) كلها في الحضر والسفر ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحي
 . ِفي كل ركعة ( )بلفظه.(

 ( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بهذا اللفظ( 395( برقم: ) 9/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )2(
يرقم    (:248/  1). وابن خزيمة في صحيحه    ( )بهذا اللفظ(1789( برقم: )91/    5بان في "صحيحه" )أخرجه ابن ح  –  )3(

" . وصححه األلباني في إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح"(: 91/ 5»صحيح ابن حبان« )ط في )مثله( . قال األرنؤو 490
 . 384برقم   (:234/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

وأبو  وقال :"إسناده حسن" ،    ( )بهذا اللفظ( 413( برقم: )340/    8أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(
. قال   22750برقم    ط الرسالة(: 413/  37)  ، وأحمد في مسنده    ( )بنحوه مطوال.(824( برقم: )304/    1داود في "سننه" )

الصامت، عن النبي صلى هللا عليه وسلم وله  ن  بعبادة  عن  صحيح،  والحديث  "(:236/  2»السنن الكبرى للبيهقي« )البيهقي في  
 " صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق."ط الرسالة(:  413/  37»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في  شواهد

( ) كتاب االفتتاح ، باب قراءة أم القرآن خلف اإلمام فيما  1/    919( برقم: )204/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )5(
هذا إسناد حسن ، ورجاله كلهم وقال:"    (1220( برقم: )101/    2الدارقطني في "سننه" )، و  جهر به اإلمام ( )بهذا اللفظ(

 .  6365برقم  (:918»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص" . ضعفه األلباني في ثقات 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« قال األرنؤوط في    .  ( )بهذا اللفظ(823( برقم: ) 303/    1"سننه" )أخرجه أبو داود في    –  )6(
 (. « 22745لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد برقم )»( صحيح    (:116/  2)

إسناده ضعيف؛ مكحول صاحب تدليس، وقد عنعنه. وقال :"  146برقم    (:317/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  ضعفه األلباني في  
 . "... ات؛ لكن فيه ثالث علل:قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثق  ...عليه في إسناده كما يأتي واضطرب

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ( )بهذا اللفظ( ،  1844( برقم: )152/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
(  166/    2لبيهقي في "سننه الكبير" ) وا  "،نه مرسلأرجاله ثقات والصواب  وقال :"  ( )بمثله.(  2248( برقم: )231/    6)

رواه أبو يعلى والطبراني في األوسط  "(:110/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). وقال الهيثمي  في    ( )بمثله.(2969برقم: )
»ضعيف موارد الظمآن " .  وقال األلباني في سناده صحيح"إ(:153/ 5»صحيح ابن حبان« )"وقال األرنؤوط في ورجاله ثقات

 . " ضعيف بهذا السياق"37برقم  (: 29إلى زوائد ابن حبان« )ص 
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قال   -و سلم قال    عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب     .    )صحيح( -1109
لعلكم تقرؤون خلف اْلمام واْلمام يقرأ قالوا إنا لنفعل ذلك قال فال تفعلوا إال أن    رسول للا  

 )1(يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب "

 . وقراءة اإلمام تكفيهمطلقا ،  تجب على المأموم : ال القول الثاني •
النبي  جابرحديث  .    )ضعيف( -1110 من صلى خلف اْلمام فإن قراءة    "قال :    عن 

 )2(مثله" عن النبي  رضي للا عنهما  وعن ابن عمر"اْلمام له قراءة 

أفي كل صالة قراءة ؟    سئل النبي  "قال:  وعن أبي الدرداء.    )صحيح موقوف( -1111
وكنت أقرب القوم إليه:ما النبي  وجبت هذه ؟ فقال لي  :  نعم فقال رجل من اْلنصار  :  فقال

سمعت أبا الدرداء، يقول: سئل رسول للا    " ، ولفظ أحمد " أرى اْلمام إذا أم القوم إال قد كفاهم  
   أبو إلي  فالتفت  فقال: رجل من اْلنصار وجبت هذه  نعم "  قال: "  قراءة؟  أفي كل صالة 

 )3("كفاهم قد إال القوم أم إذا الدرداء، وكنت أقرب القوم منه فقال: " يا ابن أخي ما أرى اْلمام 
ِ   عن .    )صحيح موقوف( -1112 َمْن َصلَّى َرْكعَةً    :"َيق ول    رضي للا عنهما  جابر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

َماِم   )4(" لَْم َيْقَرأْ فِيَها ِبأ م ِ اْلق ْرآِن فَلَْم ي َصل ِ إاِلَّ أَْن يَك وَن َوَراَء اْْلِ

 تجب على المأموم في السرية دون الجهرية القول الثالث :  •
إنما جعل اْلمام ليؤتم به .   ":  قول النبي عن أبي موسى األشعري وفي مسلم -1113

, وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا , فإن اْلمام يركع قبلكم    وإذا قرأ فأنصتوافإذا كبر فكبروا ,  
 .)5(", ويرفع قبلكم , فتلك بتلك 

روى البيهقي   في سننه:  قال أبو داود  ليست ثابتة عن النبي  لفظة)وإذا قرأ فأنصتوا(أن  قالوا ب •
بن   بن معين:ليست هي  عن يحيى  يحيى  قال  قاال:ليست محفوظة  أنهما  الرازي  معين وأبي حاتم 

 . ولو ثبتت فهي مخصوصة بما تقدم ،بشيء

 
»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«  . قال الهيثمي في    ( )بهذا اللفظ(20931( برقم: ) 4764/    9أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(
إسناده صحيح،   ط الرسالة(:  611/  29»مسند أحمد« )ألرنؤوط في  " قال ارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح."(: 111/  2)

 ".عائشة فمن رجال مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن أبي
( برقم:  160/    2والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  850( برقم: )33/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )2(
( برقم: 107/    2والدارقطني في "سننه" ) ،    ( )بمثله.(14869( برقم: ) 3093/    6وأحمد في "مسنده" )   ( )بلفظه.( ،2941)
": وأخرج   .  لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة ، والحسن بن عمارة ، وهما ضعيفان  وقال "    ( )بمثله.(1233)

) مثله( وقال :"رفعه وهم". قال األرنؤوط في 1502برقم    (:260/  2»سنن الدارقطني« )عن ابن عمر رضي هللا عنهما في  
د بن مسلم بن   -، وأبو الزبير-وهو الُجعفي-إسناده ضعيف لضعف جابر  "(:33/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ) وهو محمَّ

 . "جابر. لم يصرح بسماعه من -تدُرَس المكي
هذا عن رسول هللا صلى هللا عليه  وقال :"( )بهذا اللفظ(  1/    922( برقم: )204/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )3(

والبيهقي في "سننه  ،  ( )بنحوه.(  842( برقم: )27/    2ننه" )وابن ماجه في "س" ،  وسلم خطأ ، إنما هو قول أبي الدرداء
والدارقطني في ،  ( )بمثله.(  28177( برقم: )6711/    12)وأحمد بمسنده  ( )بمثله.( ،  2955( برقم: )162/    2الكبير" )
»مسند ".  قال األرنؤوط في  ووهم فيه والصواب أنه من قول أبي الدرداءوقال :"  ( )بمثله.(1262( برقم: )125/    2"سننه" )
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها "، وصحح إسناده األلباني في  إسناده صحيح"ط الرسالة(:  519/  45أحمد« )

فعلى فرض التسليم بصحتها، فهي   وأما الشواهد التي أشار إليها البيهقي  ...  فما بعدها . وقال :"  (420/  2السيئ في األمة« )

موقوفة، فال يصح االستشهاد بها على صحة المرفوع، السيما واآلثار في هذا الباب عن الصحابة مختلفة، فقد روى البيهقي في 
( 160/    2( بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال: " ال أرى اإلمام إذا أم القوم إال قد كفاهم ". وروى هو ) 163/    2" سننه " )

وغيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إال وراء اإلمام ". وعن ابن عمر أنه 
صلى وراء اإلمام كفاه قراءة اإلمام ". وسنده صحيح أيضا، وعن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف اإلمام؟   كان يقول: " من

قلت:   ( وغيرهما بسند صحيح.160/    2( والبيهقي )129/    1شغال ويكفيك اإلمام. رواه الطحاوي )  قال: أنصت، فإن في الصالة
والذي نراه أقرب إلى الصواب   ...   فهذه آثار كثيرة قوية تعارض اآلثار المخالفة لها مما أشار إليه البيهقي وذكرنا بعضها آنفا

ية دون الجهرية، إال إن وجد سكتات اإلمام، وليس هناك حديث صريح في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء اإلمام في السر
 .  " لم يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية، وليس هذا موضع تفصيل القول في ذلك فاكتفينا باإلشارة.

والبيهقي في "سننه الكبير"  وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(313( برقم: )347/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها وصحح وقفه. وصححه األلباني موقوفا في    ( )بمثله.(2943( برقم: )160/    2)

 ". (420/ 2السيئ في األمة« )
(  404( برقم: )15/    2( ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( ، )404( برقم: )14/    2يحه" )أخرجه مسلم في "صح  –  )5(

 .  ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( )بهذا اللفظ(
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صالة الظهر أو      رسول للا  صلى بنا":قال  بن حصين  عن عمران  وفي مسلم -1114
الخير قال قد  فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك اْلعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إال    ،العصر

 ( فيه دليل على عدم جواز رفع المأموم صوته ) )1("علمت أن بعضكم خالجنيها

انصرف من صالة جهر فيها     رسول للا    أن   أبي هريرة  عنو.    )صحيح( -1115
بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم أنفا فقال رجل نعم يا رسول للا قال أني أقول مالي أنازع  

من الصلوات     رسول للا  فيما جهر فيه     النبي  القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع
      )")2 النبي بالقراءة حين سمعوا ذلك من

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب نهي المأموم َعْن جهره بالقراءة خلف إمامه  398( برقم: )11/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  203/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،( )بهذا اللفظ(  1849( برقم: )157/    5" )أخرجه ابن حبان في "صحيحه  –  )2(
( برقم: 344/  1( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )826( برقم: )305/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( )بمثله.( 1/  918)
»التلخيص .  قال ابن حجر في  ( )بمثله.( 7390( برقم: )1535/  3وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن"  ،  ( )بمثله.(312)

الزهري بينه الخطيب واتفق عليه كالم  من  الخبر  في  مدرج  وقوله: فانتهى الناس إلى آخره  "(: 565/  1الحبير ط العلمية« )
ط   383/  13»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في  ي وغيرهمالتاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابفي  البخاري  
»مسند   " . وقال أحمد شاكر فيوهو ثقة   -واسمه ُعمارة-إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى ابن أُكيمة  "الرسالة(: 
/ 1حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن  . ". صححه األلباني في    سناده صحيح"إت أحمد شاكر(:  99/  7أحمد« )
 .  383برقم  (:233

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12614)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(33794)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(65225)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(65225)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(90153)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(96768)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(157698)


263    | 

 263  الصفحة
 

 يحفظ الفاتحة إذا لم  •
ض وَء ث مَّ اْستَْقِبْل  "عن النبي عن أَبِي هريرة  فيهما -1116 اَلةِ فَأَْسِبْغ اْلو  إِذَا ق ْمَت إِلَى الصَّ

 )1("اْلِقْبلَةَ فََكب ِْر ث مَّ اْقَرأْ بَِما تََيسََّر َمعََك ِمْن اْلق ْرآنِ 

أْ   الصالة"إذا قمت إلى  عن النبي    عن رفاعة بن رافعو.  )حسن لغيره( -1117 فَتََوضَّ
ْد فَأَقِْم ث مَّ َكب ِْر فَإِْن َكاَن َمعََك ق ْرآٌن فَاْقَرأْ ِبِه َوإاِلَّ  َ َوَكب ِْره  َكَما أََمَرَك َّللاَّ  َجلَّ َوَعزَّ ث مَّ تََشهَّ  فَأحمد َّللاَّ

 )2(وبما شاء للا" َوَهل ِْله  

ٌل إِلَى النبي عن اْبِن أَبِي أَْوفَى    .  )حسن( -1118 فَقَاَل إِن ِي اَل أَْستَِطيع  أَْن    قَاَل َجاَء َرج 
 ِ ِ َواْلَحْمد  ّلِِلَّ ذَ َشْيئًا ِمْن اْلق ْرآِن فَعَل ِْمنِي َشْيئًا ي ْجِزئ نِي ِمْن اْلق ْرآِن فَقَاَل ق ْل س ْبَحاَن َّللاَّ  َواَل إِلَهَ إاِلَّ آخ 

ِ َّللاَّ  َوَّللاَّ   ةَ إاِلَّ ِباّلِلَّ  )3("   أَْكبَر  َواَل َحْوَل َواَل ق وَّ

 موم أتأمين اإلمام والم مسألة   •

نُواقَاَل    أَنَّ    عن أَبِي هريرةفيهما   -1119 َماُم فَأَّمِ َن اإْلِ فَإِنَّه  َمْن َوافََق تَأِْمين ه  تَأِْميَن    إِذَا أَمَّ
  )4("َيق ول  آِميَن    رسول للا   َكانَ  " وقال بن شهاب اْلَماَلئَِكِة غ ِفَر لَه  َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبهِ 

 )5("إذا أمن القارئ فأمنوا "  وفي لفظ للبخاري  -1120

القرآن رفع  فرغ من    إذا النبي    كان":قال  عن أبي هريرة.  )حسن( -1121 أم  قراءة 
 )6("صوته قال آمين

 
( ) كتاب االستئذان ، باب من رد فقال عليك السالم ( )بهذا اللفظ( 6251( برقم: )55/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بنحوه.(397( برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الصالة ، باب إجازة الصالة بالتسبيح والتكبير والتحميد  545( برقم: )589/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(

/    1الترمذي في "جامعه" )و   861برقم    (:146/  2ت األرنؤوط« )  ود،وأبو دا  والتهليل لمن ال يحسن القرآن ( )بهذا اللفظ(
سن لغيره، وهذا إسناد "ح(:146/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال :"حسن" . قال األرنؤوط في  (  302( برقم: )332

ضعيف لجهالة يحيى بن علي بن يحيى، فلم يرو عنه غير إسماعيل بن جعفر ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وجهَّله الذهبى 
»صحيح سنن قال األلباني في  "  : ال تعرف له حال. 30/  5في "الميزان"، وقال ابن القطان الفاسي في"بيان الوهم واإليهام"  

)قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال "  807برقم    (:11/  4أبي داود ط غراس« )
)تنبيه(: اقتصار  ..وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقال :"...  ابن عبد البر: "هذا حديث ثابت"، وصححه ابن خزيمة(.

الحديث قصور ظاهر؛ فإن إسناده صحيح ال غبار عليه، ال سيما وأنه يعني بقوله: "حديث حسن"؛ أنه    الترمذي على تحسين
. قلت:  الوهم الذي وقع فيه الشيخ األلباني رحمه هللا هو النظر في علي بن يحيى " .حسن لغيره، كما نبه عليه في آخر كتابه.

البخاري ، والراوي في هذا الحدي ابنه  يحيى بن علي بن خالد . قال ابن حجر في   بن خالد وهو من رجال  »تقريب ث هو 
خالد ابن رافع األنصاري الزرقي المدني مقبول من السادسة مات سنة تسع ابن  يحيى  ابن  علي  ابن  يحيى  "(:594التهذيب« )ص

كم عليه بضابطه الذي سار  " وماذكره الشيخ األرنؤوط يدل على أن الترمذي لم يقصر في الحكم على الحديث . بل حوعشرين
 عليه في كتابه فهو حسن لغيره.  وهللا تعالى أعلم. 

( ) كتاب االفتتاح ، باب ما يجزئ من القراءة لمن ال يحسن  1/    923( برقم: )204/    1خرجه النسائي في "المجتبى" )  أ–  )3(
( )بنحوه مطوال.( ، وأبو داود في 166( برقم: )97/  13والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  القرآن ( )بهذا اللفظ(

( وأحمد في "مسنده" 1195( برقم: )88/    2والدارقطني في "سننه" )،  ( )بمثله مطوال.(  832( برقم: )308/    1"سننه" )
»مسند . وقال األرنؤوط في    (383/  1»خالصة األحكام« )النووي في  . ضعفه    ( )بمثله مطوال.(19416( برقم: )4393/    8)

الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )"حسنه األلباني فيحديث حسن بطرقه"ط الرسالة(:  479/  31أحمد« ) / 2»إرواء 
 ". فالحديث حسن بهذه المتابعة   وقال :"...  303برقم  (:12

( ) كتاب األذان ، باب جهر اإلمام بالتأمين ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  780( برقم: )156/    1"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )4(
( ) كتاب الصالة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ( )بلفظه  410( برقم: )17/    2( )409برقم: )  (17/    2في "صحيحه" )

 . مختصرا.(
 ( ) كتاب الدعوات ، باب التأمين ( )بهذا اللفظ( 6402( برقم: )85/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( برقم: 111/    5وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(571( برقم: )609/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6(
وصححه ووافقه الذهبي  .قال ابن حجر في   ( )بمثله.(817( برقم: )223/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1806)

»صحيح " . وحسنه األلباني في  رواه الدارقطني وحسنه، والحاكم وصححه "(: 140»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
 . (96/  4سنن أبي داود ط غراس« )
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النبينحوه ولفظه"   وائل بن حجر  وعن .    (بطرقه  )صحيح -1122 َغْيِر    َسِمْعت   قََرأَ 
ال ِيَن   )دليل على أن الواجب على اإلمام    )1("َوَمدَّ ِبَها َصْوتَه    فَقَاَل آِمينَ اْلَمْغض وِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

 قوله وال الضالين(أن يبادر بقوله آمين فور  

َمامُ قَاَل   النبي     أَنَّ     عن أَبِي هريرة  فيهماو -1123 َغْيِر اْلَمْغض وِب َعلَْيِهْم    إِذَا قَاَل اإْلِ
ال ِيَن   لفظ  وهذا  "آِميَن فَإِنَّه  َمْن َوافََق قَْول ه  قَْوَل اْلَماَلِئَكِة غ ِفَر لَه  َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبهِ فَقُولُوا  َواَل الضَّ

  )2( البخاري

َنا َيق ول      النبي  َكانَ "   ولفظ مسلم -1124 َمامَ   :"ي عَل ِم  وا    اَل تُبَاِدُروا اإْلِ  َوإِذَا قَالَ إِذَا َكبََّر فََكب ِر 
ال ِيَن   مَّ َربََّنا لََك    فَقُولُوا آِمينَ َواَل الضَّ َوإِذَا َرَكَع فَاْرَكع وا َوإِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  فَق ول وا اللَّه 

 )3("اْلَحْمد  

إِذَا قَاَل أََحد ك ْم آِميَن َوقَالَْت اْلَماَلئَِكة  فِي السََّماِء آِميَن فََوافَقَْت "  وفي لفظ فيهما عنه -1125
 )5(وزاد مسلم" إذا قال أحدكم في الصالة آمين")4("اْْل ْخَرى غ ِفَر لَه  َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبهِ إِْحَداه َما 

َخَطَبَنا فََبيََّن لََنا س نَّتََنا      رسول للا   إِنَّ   "      أبي موسى اأْلَْشعَِرّيِ عن    وفي مسلم -1126
ك ْم أََحد ك ْم فَإِذَا َكبََّر فَكَ  مَّ ف وفَك ْم ث مَّ ْلَيؤ  وا ص  وا  َوَعلََّمَنا َصاَلتََنا فَقَاَل إِذَا َصلَّْيت ْم فَأَقِيم   َوإِْذ قَاَل َغْيرِ ب ِر 

ال ِيَن   )6("ك ْم َّللاَّ  آِميَن ي ِجبْ  فَقُولُوااْلَمْغض وِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ
) ,إذا قال غير المغضوب عليهم وال الضالين فقولوا بين قوله ) إذا أمن اإلمام فأمنوا ( وقوله  الجمع   •

: أن يقولها معه أو بعده وال يسبقه ، فإذا لم يقلها اإلمام في الوقت المناسب وهو بعد قوله  ( آمين(
لذي عليه عمل الناس أنهم يقولونها معه أو قبله  وال الضالين  وبادر المأموم نال هذا الثواب ، ) وا

 . أعلم تعالى تطبيقا لحديث أبي هريرة رضي هللا عنه(وهللا 

 في الصالة؟ سورة مع الفاتحةجب الزيادة على   تهل  •
قراءة سورة مع الفاتحة سنة بدليل ماتقدم من وجوب قراءة الفاتحة)حديث عبادة وأبي هريرة ، ولم  •

 وبدليل:يذكر شيئا معها 

أَْسَمعناك ْم    رسول للا    َيق ول  فِي ك ل ِ َصاَلةٍ ي ْقَرأ  فََما أَْسَمعنا    هريرة  أبي  فيهما -1127
أَْجَزأَْت   اْلق ْرآِن  أ م ِ  َعلَى  تَِزْد  لَْم  َوإِْن  عنك ْم  أَْخفَْيَنا  عنا  أَْخفَى  َخْيرٌ َوَما  فَُهَو  ِزْدَت  فظ لو"َوإِْن 

ٌل إِْن لَْم أَِزدْ "مسلم َو َخْيرٌ   فَقَاَل لَه  َرج  تََهْيَت إِلَْيَها َوإِْن انْ   َعلَى أ م ِ اْلق ْرآِن فَقَاَل إِْن ِزْدَت َعلَْيَها فَه 
  )7("فَُهَو أَْفَضلُ  أَْجَزأَْت عنهُ َوَمْن َزاد بِأُّمِ اْلكتاب فَقَد َوَمْن قََرأَ "وفي لفظ لمسلم،   "أَْجَزأَْت عنكَ 

 قال النووي:معنى أخفى: أسّربه •

  يقرأ في الظهر والعصر : قال قرأ   لم يكن بن عباسعن عكرمة قال  .    )صحيح( -1128
قد كان لكم في رسول للا أسوة    "فيما أمر أن يقرأ فيه وسكت فيما أمر ان يسكت فيه    النبي  
    )  ")8وما كان ربك نسياحسنة

 
الدارقطني وقال :"حسن" ، و  )بهذا اللفظ(   248برقم    (:331/  1نن الترمذي ت بشار« )»س  الترمذي في سننه    أخرجه  –  )1(

وصححه وسنده صحيح  " (:427/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في  (  1269( برقم: )128/    2في "سننه" )
»صحيح " . وقال األلباني في الدارقطني، وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس، وأنه ال يعرف، وأخطأ في ذلك بل هو ثقة معروف

 . »صحيح بطرقه:« (:547/ 1فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة« )
 ( ) كتاب األذان ، باب جهر المأموم بالتأمين ( )بهذا اللفظ( 782( برقم: )156/  1البخاري في "صحيحه" )أخرجه  – )2(
( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن مبادرة اإلمام بالتكبير وغيره (  415( برقم: )20/    2م في "صحيحه" )أخرجه مسل  –  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب غير المغضوب عليهم وال الضالين  4475( برقم: )17/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 (مثله( ) كتاب الصالة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ( )410( برقم: )17/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  (  

 . ( ) كتاب الصالة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ( )بهذا اللفظ(410( برقم: )17/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . ( ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( )بهذا اللفظ(404( برقم: )14/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
ومسلم ، ( ) كتاب األذان ، باب القراءة في الفجر ( )بهذا اللفظ( 772( برقم: )154/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(

 ( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بمثله.(396( برقم: )10/  2في "صحيحه"  )
(  774( برقم: )154/    1والبخاري في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3151( برقم: )741/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )8(

مختصرا.(   )بمثله   ) الفجر  صالة  بقراءة  الجهر  باب   ، األذان  كتاب  في  )  األرنؤوط  )وقال  أحمد«  ط   209/  5»مسند 
 فمن رجال البخاري.  ين غير عكرمةإسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخ"الرسالة(: 
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إذا استقبلت القبلة فكبر  :"  عن النبي    عن رفاعة بن رافع الزرقيو.    )صحيح( -1129
 )1(" ثم اقرأ بما شئتثم اقرأ بأم القرآن 

 )2(ولفط أبي داود " وبما شاء للا أن تقرأ".   )حسن( -1130

 ؟ في الصالة الرباعية والثالثية  تشرع الزيادة على الفاتحة في جميع الركعاتهل  •

 .أدلة  غير صريحة •

لَقَْد َكاَنْت َصاَلة  الظُّْهِر ت قَام  فََيْذَهب  الذَّاِهب   قَاَل    عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   في مسلم -1131
َيأْتِي وَ  ث مَّ  أ   َيتََوضَّ ل َها   رسول للا  إِلَى اْلَبِقيعِ فََيْقِضي َحاَجتَه  ث مَّ  ِ ا ي َطو  ْكعَِة اْْل ولَى ِممَّ "  فِي الرَّ

ْكعَتَْيِن اْْل ولََيْيِن      النبي  ك نَّا َنْحِزر  قَِيامَ " وعنه في مسلم فِي الظُّْهِرَواْلعَْصِر فََحَزْرَنا قَِياَمه  فِي الرَّ
الظُّْهِر   ذَِلكَ ِمْن  ِمْن  النِّْصِف  قَْدَر  اأْلُْخَريَْيِن  فِي  قِيَاَمهُ  َوَحَزْرنَا  السَّْجَدِة  تَْنِزيُل  الم  قَِراَءِة   قَْدَر 

ْكعَتَْيِن اْْل   َعلَى قَْدِر قِيَاِمِه فِي اأْلُْخَريَْيِن ِمْن الظ ْهِر َوفِي  ولََيْيِن ِمْن اْلعَْصِر  َوَحَزْرَنا قَِياَمه  فِي الرَّ
 )3("  اأْلُْخَريَْيِن ِمْن اْلعَْصِر َعلَى النِّْصِف ِمْن ذَِلكَ 

ْكعَتَْيِن    أَنَّ النبي"وفي لفظ آخر عنه في مسلم -1132 َيْقَرأ  فِي َصاَلةِ الظُّْهِر فِي الرَّ َكاَن 
 ذَِلَك اْْل ولََيْيِن فِي ك ل ِ َرْكعٍَة قَْدَر ثاََلِثيَن آَيةً َوفِي اْْل ْخَرَيْيِن قَْدَر َخْمَس َعْشَرةَ آَيةً أَْو قَاَل ِنْصفَ 

ْكعَتَْيِن اْْل ولََيْيِن فِي ك ل ِ َركْ  عٍَة قَْدَر قَِراَءةِ َخْمَس َعْشَرةَ آَيةً َوفِي اْْل ْخَرَيْيِن قَْدَر  َوفِي اْلعَْصِر فِي الرَّ
  )4("ِنْصِف ذَِلكَ 

) أاليدل على أنه اقتصر على الفاتحة في األخريين من العصر ؛ ألنها سبع آيات؟ وهو اليخالف    •
 ة والرابعة. الثالثفي اللفظ األول ألن السجدة ثالثون آية( وهو واضح في ثبوت الزيادة في الظهر 

ْكعَتَْيِن اْْل ولََيْيِن ِمْن َصاَلةِ الظُّْهِر   َيْقَرأ    َكاَن النبي "أبي قتادة  عن  فيهماو -1133 فِي الرَّ
لُ ِبفَاِتَحِة اْلكتاب   ر  فِي الثَّاِنَيِة َوي ْسِمع  اْْلَيةَ أَْحَياًنا َوَكاَن َيْقَرأ فِي    َوُسوَرتَْيِن يَُطّوِ فِي اْْل ولَى َوي قَص ِ

ْكعَِة اْْل ولَى ِمْن صَ  ل  فِي الرَّ ِ ل  فِي اْْل ولَى َوَكاَن ي َطو  ِ اَلةِ  اْلعَْصِرِبفَاِتَحِة اْلكتاب َوس وَرتَْيِن َوَكاَن ي َطو 
ر  فِي الثَّ  ْبحِ َوي قَص ِ َكاَن َيْقَرأ  فِي الظُّْهِر فِي اْْل ولََيْيِن ِبأ م ِ اْلكتاب َوس وَرتَْيِن  "وفي  لفظ  فيهما "اِنَيةِ الصُّ

ْكعَتَْيِن اأْلُْخَريَْيِن بِأُّمِ اْلكتاب َويُْسِمعنا اآْليَةَ  ل  فِي    َوفِي الرَّ ِ ْكعَِة اْْل ولَى َما اَل ي َطو  ل  فِي الرَّ ِ َوي َطو 
ْكعَِة الثَّ  ْبحِ الرَّ   )5("اِنَيِة َوَهَكذَا فِي اْلعَْصِر َوَهَكذَا فِي الصُّ

)ليس ظاهرا في زيادة شيء على الفاتحة"( فربما يكون المقصود يسمعنا اآلية من الفاتحة ، وأيضا   •
عني الظهر ، وقوله وهكذا ... يعني أن الركعة الثانية أقصر من األولى ، فيبقى حديث أبي سعيد  يهو  

 .الزيادة في الظهر دون العصر أصرح من هذا الحديثفي ثبوت 

َيْقَرأ  فِي الظُّْهِر َواْلعَْصِر    قَاَل َسأَْلَنا َخبابا أََكاَن النبي   عن أَبِي َمْعَمرٍ   وفي البخاري -1134
ِ َشْيٍء ك ْنت ْم تَْعِرف وَن قَاَل   )6("بِاْضِطَراِب ِلْحيَتِهِ قَاَل نَعَْم ق ْلَنا ِبأَي 

 
)1(  –  ( في "صحيحه"  ابن حبان  برقم: )88/    5أخرجه  اللفظ(1787(  )بهذا  في "مس،  (  برقم:  4356/    8نده" )وأحمد   )
»صحيح ابن حبان«    " . وقال فيحديث صحيح "ط الرسالة(:   329/  31»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(19300)
 401برقم  (:239/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) ".. صححه األلباني في  إسناده قوي"(:89/ 5)
»سنن  "بهذا اللفظ" . وقال األرنؤوط في :"859برقم    (:145/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )أخرجه أبو داود في سننه    –  )2(

صحيح، وسنده مختلف فيه على علي بن يحيى بن خالد كما سبقت اإلشارة إليه عند الحديث   " (:145/  2األرنؤوط« )أبي داود ت  
" . وقال األلباني في   صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.  -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى    - (. محمد بن عمرو857)

 اده حسن" . :"إسن805برقم  (:9/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
 ذا اللفظ( ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الظهر والعصر ( )به 454( برقم: )38/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
(  37/    2( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الظهر والعصر ( ، )452( برقم: )37/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الظهر والعصر ( )بهذا اللفظ( 452برقم: )
( ) كتاب األذان ، باب القراءة في الظهر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  759( برقم: )152/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الظهر والعصر ( )بمثله مختصرا.(451( برقم: )37/  2في "صحيحه" ) 
 . ()كتاب األذان ، باب رفع البصر إلى اإلمام في الصالة()بهذا اللفظ(746(برقم:)150/  1أخرجه البخاري في"صحيحه") – )6(
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: قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصالة   جابر بن سمرةعن    وفيهما -1135
  رسول للا  وال آلو ما اقتديت به من صالة  فأمد في األوليين وأحذف في األخرينإما أنا    :". قال
 أقصر  :أحذف.   )1(" . قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك 

 . أدلة صريحة •

قباء وكان كلما  "عن أنس.    )صحيح( -1136 كان رجل من اْلنصار يؤمهم في مسجد 
افتتح قل هو للا أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ    مما يقرأ بهافتتح سورة يقرأ بها لهم في الصالة  

محمول على األوليين في    قد يقال :)       )2("وكان يصنع ذلك في كل ركعة   سورة أخرى معها
 الصالة الجهرية ألنهما مما يسمع( 

قدمت المدينة في خالفة أبي بكر الصديق  ":قال  عن أبي عبد هللا الصنابحي.    )صحيح( -1137
فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين اْلوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل 
ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه  

 )3("ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا"اآلية
 معارضة بما تقدم من االقتصار على الفاتحة في غير األوليين . قد يقال : •

  

 
( ) كتاب األذان ، باب يطول في األوليين ويحذف في األخريين 770( برقم: )153/    1أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )1(

 .( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الظهر والعصر ( )بمثله.( 453( برقم: )38/  2ومسلم في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ( 
) كتاب األذان ، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة معلقا مجزوما به  (  154/    1البخاري في "صحيحه" )ذكره    –  )2(

اللفظ( ( )بهذا  قبل سورة وبأول سورة  ( )بمثله  537( برقم: )581/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )، و   بالخواتيم وبسورة 
وقال :"حسن غريب صحيح  من هذا الوجه" . قال   ( )بهذا اللفظ(2906( برقم: )24/    5والترمذي في "جامعه" )،  مختصرا.(  
قلت: وهو  " حسن صحيح غريب ".  وقال الترمذي:"...(:401/  1) »أصل صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم« األلباني في 

 ". على شرط مسلم.
»سلسلة اآلثار الصحيحة . صححه األلباني في   ( )بهذا اللفظ(2521( برقم: )64/  2البيهقي في "سننه الكبير" )  أخرجه  – )3(

 .  ، وقال :"... وهذا إسناد صحيح" 342برقم  (: 329/ 1أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين« )
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 في الصلوات السرية والجهريةالسنة فيما يقرأ به  •

أَْشَبهَ َصاَلةً النبي  أَنَّه  قَاَل َما َصلَّْيت  َوَراَء أََحٍد َبْعدَ   عن أَبِي هريرة.    )صحيح( -1138
قَاَل س لَْيَمان    بالنبي   ف اَلٍن  اْْل ْخَرَيْيِن    :"ِمْن  َوي َخف ِف   الظُّْهِر  ِمْن  اْْل ولََيْيِن  ْكعَتَْيِن  الرَّ ي ِطيل   َكاَن 

ِل َوَيْقَرأ  فِي  َوي َخف ِف  اْلعَْصَر َوَيْقَرأ  فِي اْلَمْغِرِب ِبقِ  فَصَّ ِل َوَيْقَرأ  فِي اْلِعَشاِء ِبَوَسِط اْلم  فَصَّ َصاِر اْلم 
فَصَّلِ  ْبحِ بِِطَواِل اْلم   )1("الصُّ

 صالة الظهر والعصر •

رضي   تقدم في المبحث السابق أحاديث أبي سعيد ، وأبي قتادة وأبي معمر وجابر بن سمرة •
    م ، وأيضا:هللا عنه

بالليل إذا يغشى    ) يقرأ في الظهر    النبي  كان"  حابر بن سمرةعن    وفي مسلم -1139
كان يقرأ في الظهر    ، وفي لفظ له عنه "   وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك(
 )2("سبح اسم ربك األعلى  "بـ 

  " السماء والطارق    "  -الظهر والعصر ب كان يقرأ في  وفي لفظ عنه " .    )صحيح(  -1140
 )3(" ونحوهما من السور "السماء ذات البروج  "و 

أنه قرأ في العشاء اآلخرة بالتين والزيتون . وروي عن عثمان    وقد روي عن النبي  قال الترمذي   •
وروي      بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها.  

  والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل ، كأن األمر عندهم واسع في هذا .   عن أصحاب النبي  
 : أنه قرأ بالشمس وضحاها ، والتين والزيتون . روي عن النبي  وأحسن شيء في ذلك ما  

  

 
( برقم: 215/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  1837( برقم: )145/    5ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه    –  )1(
»خالصة األحكام« ، قال النووي في  ( )بهذا اللفظ(  8106( برقم: )1680/    2( )بمثله.( ، )وأحمد في "مسنده" )2/    981)
إسناده قوي على شرط "ط الرسالة(:   371/  13»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  رواه النسائي بإسناد حسن."(: 387/  1)

»صحيح " . صححه األلباني في    مسلم، وهو صدوق.رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال    مسلم
 .  386برقم  (:235/ 1موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

 .  ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الصبح ( )بهذا اللفظ(459( برقم: )40/  2" ) أخرجه مسلم في "صحيحه – )2(
  978( برقم: )215/    1والنسائي في "المجتبى" )،    ( )بهذا اللفظ(805( برقم: )296/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
( 4884/    9وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن"      (بنحوه( )309( برقم: )341/    1"جامعه" )  والترمذي في  ،( )بمثله.(  2  /

يقرأ  كان  وفي رواية صحيحة للثالثة: "  ": . وقال  (384/  1»خالصة األحكام« ). صححه النووي في    ( )بمثله.(21433برقم: )
»سنن أبي داود .قال األرنؤوط في    اء والطارق{ ونحوهما من السور "والعصر ب }والسماء ذات البروج{ و }والسمالظهر،  في  

" .  صححه األلباني صحيح لغيره، وهو إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات.  "(:103/  2ت األرنؤوط« )
  "... صحيح  إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن":، وقال     (391/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  

وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات على شرط مسلم؛ غير أن سماًكا مضطرب الرواية عن عكرمة خاصة، وهذه ليست منها؛ إال أنه 
كان قد تغير بأخرة، فكان ربما يُلَقَُّن، كما في "التقريب"؛ لكن سيأتي أن شعبة قد روى هذا الحديث عنه، وهو سمع منه قبل 

 ". فالحديث صحيح.التغي ر؛ 
 ".بن حرب  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك" ط الرسالة(:  517/  34»مسند أحمد« ).  وقال األرنؤوط في    767
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 صالة المغرب  •

َما لََك تَْقَرأ  فِي اْلَمْغِرِب    قَاَل ِلي زيد بن ثابتعن َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم قَاَل    وفي البخاري -1141
 قال بن أبي مليكة " هما األعراف ،والمائدة"    )1("َيْقَرأ  ِبط ولَى الطُّولََيْينِ   ِبِقَصاٍر َوقَْد َسِمْعت  النبي 

قََرأَ فِي َصاَلةِ اْلَمْغِرِب ِبس وَرةِ    النبي  أَنَّ   رضي للا عنها  عن عائشة و .    )صحيح(  -1142
قََها فِي َرْكعَتَْينِ اْْلَْعَراِف   )2("فَرَّ

 )3("قََرأَ فِي اْلَمْغِرِب ِبالطُّورِ  النبي  قَاَل َسِمْعت    ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ عن " وفيهما -1143

إِنَّ أ مَّ اْلفَْضِل َسِمعَْته  َوه َو َيْقَرأ     :"أَنَّه  قَالَ   رضي للا عنهما  ابن عباس عن    وفيهما  -1144
ِ لَقَْد ذَكَّْرتَنِي ِبِقَراَءِتَك َهِذِه السُّوَرةَ إِنََّها َْلِخر  َما َسِمْعت  ِمنْ   َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا   فَقَالَْت َيا ب َنيَّ َوَّللاَّ

 )4(" َيْقَرأ  بَِها فِي اْلَمْغِربِ    رسول للا 

 صالة العشاء   •

َل  عن جابر  فيهما -1145 اْلِعَشاَء فََطوَّ قَاَل َصلَّى معاذ بن جبل اْلنصاري ِْلَْصَحاِبِه  أَنَّه  
لَ  ج  ا َبلََغ ذَِلَك الرَّ َنافٌِق فَلَمَّ ٌل ِمنَّا فََصلَّى فَأ ْخبَِر معاذ عنه  فَقَاَل إِنَّه  م   َدَخَل َعلَى  َعلَْيِهْم فَاْنَصَرَف َرج 

إِذَا أََمْمَت النَّاَس    أَت ِريد  أَْن تَك وَن فَتَّاًنا َيا معاذ:"  فَأَْخبََره  َما قَاَل معاذ فَقَاَل لَه  النبي    النبي  
   )5("فَاْقَرأْ بِالشَّْمِس َوُضَحاَها َوَسبِّْح اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى َواْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى

ْيتُونِ   قَاَل َسِمْعت  النبي   البراء   عن   فيهماو -1146 فََما َسِمْعت     يَْقَرأُ فِي اْلِعَشاِء َوالتِّيِن َوالزَّ
     )6("أََحًدا أَحسن َصْوتًا أَْو قَِراَءةً ِمْنه  

 صالة الفجر •

أنه كان يقرأ في الفجر بين الستين  "    عن النبي  وتقدم      حديث أبي برزةفيهما   -1147
 )7("والمائة 

عَِة فِي َصاَلةِ اْلفَْجِر الم تَْنِزيل   َكاَن النبي "أَبِي هريرة   وفيهما عن   -1148 م  َيْقَرأ  فِي اْلج 
 )8(."  السَّْجَدةَ َوَهْل أَتَى َعلَى اْْلنساِن ِحيٌن ِمْن الدَّْهرِ 

 )9(وللطبراني من حديث ابن مسعود " يديم يذلك".   )ضعيف( -1149

بـ      النبي  إن:  "قال  عن جابر بن سمرةوفي مسلم   -1150 ق    "كان يقرأ في الفجر 
 )10(ا" وكان صالته بعد تخفيف  "والقرآن المجيد 

 
 ( ) كتاب األذان ، باب القراءة في المغرب ( )بهذا اللفظ( 764( برقم: )153/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
»صحيح سنن أبي داود  . صححه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(  3/   990( برقم: )217/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(

 "  أخرجه النسائي بسند صحيح وقال :" (398/ 3ط غراس« )
( ) كتاب األذان ، باب الجهر في المغرب ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 765( برقم: )153/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الصبح ( )بنحوه.( 463( برقم: )41/  2ي "صحيحه" ) ف 
ومسلم  ،    ( ) كتاب األذان ، باب القراءة في المغرب ( )بهذا اللفظ(763( برقم: )152/    1)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )4(

 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الصبح ( )بمثله.( 462( برقم: )40/  2في "صحيحه" ) 
( ) كتاب األدب ، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال  6106( برقم: )26/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . ِفي العشاء ( )بهذا اللفظ(   ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة465( برقم: )42/  2( )بنحوه.( ومسلم في "صحيحه" )
بي الماهر بالقرآن مع الكرام  ( ) كتاب التوحيد ، باب قول الن7546( برقم: )158/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . لقراءة ِفي العشاء ( )بنحوه.(( ) كتاب الصالة ، باب ا464( برقم: )41/  2ومسلم في "صحيحه" )، البررة ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت الظهر عند الزوال ( )بهذا 541( برقم: )114/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الصبح ( )بنحوه مختصرا.(  461( برقم: )40/  2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في صالة الفجر يوم الجمعة ( )بهذا 891( برقم: )5/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )8(

 ز  ( ) كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ ِفي يوم الجمعة ( )بنحوه.(880( برقم: )16/  3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
. قال ابن حجر    ( ) باب الميم ، من اسمه محمد ( )بهذا اللفظ(986( برقم: )178/    2أخرجه الطبراني في "الصغير" )  –  )9(

: ل ورد من حديث بن مسعود التصريح بمداومته صلى هللا عليه وسلم على ذلك  ...ب  (:378/  2»فتح الباري البن حجر« ) في  
.  وقال ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله،  وأصله في بن ماجه بدون هذه الزيادة    "  ذلكيديم  "أخرجه الطبراني ولفظه  

في   )الهيثمي  الفوائد«  الزوائد ومنبع  الصغير"(:168/  2»مجمع  في  الطبراني  موثقون.  رواه  في  ورجاله  األرنؤوط  قال   .  "
في إسناد الطبراني: ورجاله ثقات، لكن صوب أبو   2/378»قال الحافظ في "الفتح"    ط الرسالة(:  345/  15»مسند أحمد« )

كان يدلس ، وقد  -في طبقات اإلسناد فيمن فوق شيخه-حاتم إرساله. قلنا: وفيه عنده علة أخرى، وهي عنعنة الوليد بن مسلم  
 فلم يعلق بشيء. (96/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وأقر األلباني بكالم ابن حجر في  «س التسويةتدلي

 ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الصبح ( )بهذا اللفظ( 458( برقم: )40/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )10(
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ِ ْبِن السَّائِبِ وفيهما   -1151 ْبَح بَِمكَّةَ فَاْستَْفتََح س وَرةَ    قَاَل َصلَّى لََنا النبي  عن َعْبِد َّللاَّ الصُّ
ونَ  وَسى َوَهار  ْؤِمِنيَن َحتَّى َجاَء ِذْكر  م   )1("َسْعلَةٌ فََرَكَع أََخذَْت النبي  أو ذكر عيسى اْلم 

يَْقَرأُ فِي اْلفَْجِر } َواللَّْيِل إِذَا   أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ      َعْمِرو ْبِن ُحَرْيثٍ عن    وفي مسلم -1152
    )2(َعْسعََس { . 

اْلُجَهنِّيِ و  .  (صحيح) -1153  ِ َّللاَّ َعْبِد  ْبِن  معاذ  َسِمَع   عن  أَنَّه   أَْخَبَره   َهْيَنةَ  ج  ِمْن  اًل  َرج  أَنَّ 
ْكعَتَْيِن ِكْلتَْيِهَما فَاَل أَْدِري أنسيَ   النبي ْلِزلَْت اْْلَْرض  فِي الرَّ ْبحِ إِذَا ز   فِي الصُّ

    رسول للا    َيْقَرأ 
 )3("أَْم قََرأَ ذَِلَك َعْمًدا

عن المعوذتين أمن القرآن   سألت رسول للا  قال    عن عقبة بن عامر.    )صحيح( -1154
ن يقرأ في صالة الغداة  كا"   ابن خزيمة  ولفظ"في صالة الفجر  فأمنا بهما رسول هللا  هما ؟  

 )4( " قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس

 ندب التخفيف على المأمومين  •

وفي "  تََمامٍ َكاَن ِمْن أََخّفِ النَّاِس َصاَلةً فِي      النبي   أَنَّ   عن أنس  في صحيح مسلم -1155
   )5(" كان يوجز في الصالة ويتم:"  لفظ له عنه

اَلةَ َويُْكِملَُها  َكاَن النبي  "  وفي لفظ للبخاري عنه -1156   )6("يُوِجُز الصَّ

  َما َصلَّْيت  َوَراَء إَِماٍم قَطُّ أََخفَّ َصاَلةً َواَل أَتَمَّ ِمْن النبي  "  لفظ للبخاري عنهوفي   -1157
ه   ِ فَي َخف ِف  َمَخافَةَ أَْن ت ْفتََن أ مُّ بِي        )7("َوإِْن َكاَن لََيْسَمع  ب َكاَء الصَّ

ما  ، وكذا عند  دليل على جواز صالة الصبيان الصغار في المساجد ولو حصل منهم بعض اإليذاء ) •
وتقدم حديث الحسن والحسين رضي هللا عنهما  صلى وهو حامال أمامة بنت زينب رضي هللا عنهما ،  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره  بألفاظه :كان  
   "، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما

عنه  -1158 النبي   وفيهما  ب َكاَء    :"قَالَ عن  فَأَْسَمع   إَِطالَتََها  فَأ ِريد   اَلةِ  الصَّ فِي  ل   َْلَْدخ  إِن ِي 
ِه ِمْن ب َكاِئِه  ا أَْعلَم  ِمْن ِشدَّةِ َوْجِد أ م ِ ز  ِممَّ ِ فَأَتََجوَّ بِي   )8("الصَّ

 
( ) كتاب األذان ، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة  775( برقم: )154/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب الصالة ، باب 455( برقم: )39/  2ومسلم في "صحيحه" ) بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ( )بهذا اللفظ(
 . (مثلهالقراءة ِفي الصبح ( )

 .  ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي الصبح ( )بهذا اللفظ(456( برقم: )39/  2يحه" )أخرجه مسلم في "صح – )2(
( برقم:  390/    2والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  816( برقم: )299/    1)  أخرجه أبو داود في "سننه"  –  )3(
»سنن " . قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح."(:389/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(4091)

إسناده صحيح. ابن أبي هالل: هو سعيد، وعمرو: هو ابن الحارث، وابن وهب: هو عبد   "(:111/  2داود ت األرنؤوط« )أبي  
وقد   من طريق. أبي داود، بهذا اإلسناد.  390/  2. وأخرجه البيهقي  32/  6هللا. وقد صحح إسناده العيني في"عمدة القاري"  
(، 40حديث سعُد بن سعيد بن قيس األنصاري عند أبي داود في "المراسيل" )خالف سعيد بن أبي هالل الثقة في إسناد هذا ال

" .وقال  فرواه عن معاذ بن عبد هللا، عن سعيد ابن المسيب مرسالً. وسعد بن سعيد متكلم فيه من جهة حفظه، فال يعتد بمخالفته..
)قلت: إسناده حسن، وصححه   وقال :" "إسناده حسن".    775برقم    (:399/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
عبد هللا الجهني، وهو ثقة تكلم فيه بعضهم،  قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير معاذ بن..  النووي(.

  .  ..." وإن احتج به الشيخان؛ فقد رمي بالتخليط -واسمه سعيد -"صدوق ربما وهم". وابن أبي هالل  وقال الحافظ:
( برقم: 567/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(536( برقم: )580/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )4(
)بنحوه(     1462برقم    (:590/  2» ت األرنؤوط« )وصححه ووافقه الذهبي  ، وأبو داود في سننه    ( )بمثله مختصرا.(2092)

»صحيح سنن أبي داود  "إسناده صحيح".  وصححه األلباني في  (:590/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ؤوط في  . قال األرن
 . 1315برقم  (:203/ 5ط غراس« )

 ( ) كتاب الصالة ، باب أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة ِفي تمام ( )بهذا اللفظ( 469(برقم:)44/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )5(
 ( ) كتاب األذان ، باب من شكا إمامه إذا طول ( )بهذا اللفظ( 706( برقم: ) 143/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
( ) كتاب األذان ، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي ( )بهذا  708( برقم: )143/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

( ) كتاب الصالة ، باب أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة ِفي تمام ( )بمثله 469( برقم: )44/    2ومسلم في "صحيحه" )،    اللفظ(
 مختصرا.(

( ) كتاب األذان ، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي ( )بهذا  710م: )( برق143/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(
 ( ) كتاب الصالة ، باب أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة ِفي تمام ( )بنحوه.( 470( برقم: )44/  2ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
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لفظ لمسلم عن أنس -1159 ب َكاَء    "     وفي  َيْسَمع   َوَسلََّم  َعلَْيِه  َصلَّى للا   للِا  َرس ول   َكاَن 
اَلةِ فََيْقَرأ  ِبالسُّوَرةِ اْلَخِفيفَِة   ِه َوه َو فِي الصَّ ِ َمَع أ م ِ بِي    )1(". -أَْو ِبالسُّوَرةِ اْلقَِصيَرةِ  -الصَّ

إني ْلقوم في الصالة ، أريد    " قال    عن النبي    أبي قتادةعن    و في لفظ للبخاري -1160
ِه أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي  ز  فِي َصاَلتِي َكَراِهَيةَ أَْن أَش قَّ َعلَى أ م ِ  )2("فَأَتََجوَّ

البخاري -1161 النبي    عن جابر  وفي  ثاََلَث    " قال:  غت  أَفَاِتٌن  أَْو  أَْنَت  أَفَتَّاٌن  َيا معاذ 
َصلَّْيَت   فَلَْواَل  يَْغَشىِمَراٍر  إِذَا  َواللَّْيِل  َوُضَحاَها  َوالشَّْمِس  َربَِّك  اْسَم  َوَراَءَك   بَِسبِّحِ  ي َصل ِي  فَإِنَّه  

 )3("اْلَكِبير  َوالضعيف َوذ و اْلَحاَجِة 

كان معاذ بن جبل يصلي    :"قال  رضي للا عنهما    جابر بن عبد للا   عن و .   )حسن( -1162
معاذ يصلي مع    كان  وفي لفظ"ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي بهم تلك الصالة    مع رسول للا  

فه فتى من  لبأصحابه فرجع ذات يوم فصلى بهم وصلى خ   العشاء ثم يرجع فيصلي  رسول للا  
 نطلقوا فلما صلى معاذ ذكر ذلك الفتى صلى وخرج فأخذ بخطام بعيره وا  قومه فلما طال على

معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى يا رسول   فأخبره له فقال إن هذا لنفاق ْلخبرن رسول للا 
  أفتان أنت يامعاذ وقال للفتى   يرجع فيطول علينا فقال رسول للا    للا يطيل المكث عندك ثم

الجنة وأعوذ به من النار    وأسأل للا  الكتابكيف تصنع يا بن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة  
  إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذي قال   رسول للا    واني ال أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال 

قال فقدموا قال فاستشهد   دنا  قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن أبعد وقد
  خصمي وخصمك قال يا رسول للا صدق للا وكذبت   ذلك لمعاذ ما فعل  بعد  الفتى فقال النبي  

 )4("استشهد
 )5(وفيه"واقتد بأضعفهم"  المتقدم حديث عثمان بن أبي العاص.   )صحيح( -1163

فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض   فمن أم قوما فليخففأم قومك  :"  وفي مسلم عنه -1164
 )6(ء"وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شا

فَإِنَّ    إِذَا َصلَّى أََحُدُكْم ِللنَّاِس فَْليَُخفِّفْ   : "قَالَ   النبي    أَنَّ   عن أَبِي هريرة  وفيهما -1165
ْل َما َشاءَ  ِ ْم الضعيف َوالسَِّقيَم َواْلَكِبيَر َوإِذَا َصلَّى أََحد ك ْم ِلَنْفِسِه فَْلي َطو  فَإِنَّ فِيِهْم    "  ولفظ مسلم "  ِمْنه 

ِغيَر َواْلَكِبيَر َوالضعيف َواْلَمِريَض فَإِذَا َصلَّى َوْحَده  فَْلي َصل ِ َكْيَف َشاءَ      )7("الصَّ

  

 
 () كتاب الصالة ، باب أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة ِفي تمام ( )بهذا اللفظ( 470(برقم:)44/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
 ()كتاب األذان ، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي ( )بهذا اللفظ(707(برقم:)143/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
 .  ( ) كتاب األذان ، باب من شكا إمامه إذا طول ( )بهذا اللفظ(705( برقم: ) 142/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
ائتمام المصلي 1634( برقم: )130/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )4( إباحة  ( ) كتاب اإلمامة في الصالة ، باب 

»قلت: إسناده حسن صحيح. فقد   (:786/  2« )3»صحيح ابن خزيمة ط  . قال األلباني في    صلي نافلة ( )بهذا اللفظ(فريضة بالم
 . ناصر(.« -( 612توبع عليه ابن عجالن كما بينته في "صحيح أبي داود" )

 . 307حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
 ( ) كتاب الصالة ، باب أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة ِفي تمام ( )بهذا اللفظ( 468(برقم: )43/    2أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )6(
( ) كتاب األذان ، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ( )بهذا 703( برقم: )214/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب الصالة ، باب أمر اأْلئمة بتخفيف الصالة ِفي تمام ( )بنحوه.( 467)( برقم:  43/  2ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
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 الفجر في جماعة فهو في ذمة هللا من صلى  •

َو  :قَاَل َرس ول للا عن جندب بن عبد هللا  في مسلم -1166 ْبحِ فَه  ى َصالةَ الصُّ
:»َمْن َصلَّ

ته بَشيٍء،  ِة للا فَال َيْطل َبنَّك م  للا ِمْن ِذمَّ ته بَشيءٍ   فَإنَّه  َمْن يَْطل ْبه    في ِذمَّ يَك بُّه  َعلَى  ث مَّ    ،  ي ْدرْكه    مْن ذمَّ
  .)1(َوْجِهِه في َناِر َجَهنََّم« 

 .)2(«من صلَّى صالة الصبح في جماعة:» لفظوفي .   )صحيح( -1167

وفي الحديث    .  ألنها أول النهار الذي هو وقت ابتداء انتشار الناس في حوائجهم  ،  وكأنها ُخصَّت بذلك •
 : وعيد شديد لمن تعرض للمصلين بسوء .

والركوع والرفع منه والسجود والجلوس  )الركن الرابع ،والخامس ، والسادس ،والسابع   •
 ( بين السجدتين 

 .  صفة الركوع والسجود •

َد َعلَى َسْبعٍ     النبي   أَنَّ رضي للا عنهما  عن ابن عباس  فيهما   -1168 ِمْرت  أَْن أَْسج 
قَاَل أ 

ْكبَتَْيِن َواْلقََدَمْينِ َواَل أَْكِفَت الشَّْعَر َواَل الث َِياَب   )3("اْلَجْبَهِة َواأْلَْنِف َواْليََدْيِن َوالر 

َد َعلَى َسْبعَِة أَْعظ ٍم َواَل َنك فَّ ثَْوًبا َواَل "عنه  وفيهما -1169     )4("َشعًَراأ ِمْرَنا أَْن َنْسج 

َسْبعَةُ  إِذَا َسَجَد اْلعَْبد  َسَجَد َمعَه     :"َيق ول    النبي  أَنَّه  َسِمعَ   "وفي لفظ في مسلم عنه  -1170
 )5("أَْطَراٍف َوْجُههُ َوَكفَّاهُ َوُرْكبَتَاهُ َوقََدَماهُ 

فِي ِشدَّةِ اْلَحر ِ فَإِذَا لَْم َيْستَِطْع    قَاَل ك نَّا ن َصل ِي َمَع النبي   عن أنس ْبِن َماِلكٍ   فيهماو -1171
َن َوْجَهه  ِمْن اْْلَْرِض َبَسَط ثَْوَبه  فََسَجَد َعلَْيهِ   )6("أََحد َنا أَْن ي َمك ِ

قال إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا  "أنه  عن عمر بن الخطاب.    )صحيح( -1172
 )7(" أحدكم على ظهر أخيه فليسجداشتد الزحام 

وإذا سجد   فرج أصابعهكان إذا ركع     أن النبي "وعن وائل بن حجر.    )صحيح( -1173
 )8("ضم أصابعه

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة العشاء والصبح  657برقم: )  (125/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ".  ِفي جماعة ( )بهذا اللفظ(
ِة هللا، فَمن أخفر  ذّمةَ  فهو  جماعِة  في  َمن صلَّى الصبَح  "  (:316/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )قال األلباني في    –  )2( في ِذمَّ

. قال الهيثمي  هللِا َكبَّه هللا في الناِر لوجهه".رواه ابن ماجه، والطبراني في "الكبير" واللفظ له، ورجال إسناده رجال "الصحيح"
 . رجال الصحيح" رواه الطبراني في الكبير، ورجاله"(:296/ 1زوائد ومنبع الفوائد« )»مجمع الفي 

( ) كتاب األذان ، باب السجود على األنف ( )بمثله.( ، ومسلم  812( برقم: )162/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )3(
نهي َعْن كف الشعر والثوب وعقص الرأس ( ( ) كتاب الصالة ، باب أعضاء السجود وال 490( برقم: )52/  2في "صحيحه" )

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب السجود على سبعة أعظم ( )بهذا اللفظ( ،  810( برقم: )162/   1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

والثوب وعقص ( ) كتاب الصالة ، باب أعضاء السجود والنهي َعْن كف الشعر  490( برقم: )52/    2ومسلم في "صحيحه" )
 .  الرأس ( )بنحوه.(

(  ) كتاب الصالة  ، باب أعضاء السجود ، والنهي عن كف الشعر والثوب 491برقم )  (355/  1)أخرجه مسلم في صحيحه    –  )5(
 .  )بهذا اللفظ(وعقص الرأس في الصالة.( 

( ) كتاب العمل في الصالة ، باب بسط الثوب في الصالة للسجود  1208( برقم: )64/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب تقديم الظهر 620( برقم: )109/    2ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  

 . ِفي أول الوقت ِفي غير شدة الحر ( )بمثله.(
/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(5712( برقم: )183/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )7(

»مسند أحمد«    وقال األرنؤوط في   217برقم    ط الرسالة(:  342/  1)" ، وأحمد بسنده  رواه البيهقي بإسناد صحيح.  "(:815
 .  "إسناده صحيح"ط الرسالة(: 342/ 1)
وابن حبان في قال األعظمي "إسناده صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(594( برقم: )628/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )8(

وصححه   ( )بمثله.(819( برقم: )224/    1والحاكم في "مستدركه" ) ،( )بمثله مطوال.(  1920( برقم: ) 247/    5"صحيحه" )
" ..  رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن."(: 135/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )ووافقه الذهبي . قال الهيثمي في  
من طريق عمرو بن عون، عن   1/224خرجه الحاكم  أ  وقال :"  (248/  5ن حبان« )صحيح ابوصحح األرنؤوط إسناده  في   

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد " . وصححه األلباني في  هشيم، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قاال
 . 404برقم  (:240/ 1ابن حبان« )
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 )1(" يسجد على إليتي الكف  كان النبي   "وعن البراء بن عازب.  )صحيح( -1174

َج َبْيَن َيَدْيِه َحتَّى َيْبد َو    أَنَّ النبي  ْبِن َماِلٍك اْبِن بَُحْينَةَ   عن  وفيهما -1175 َكاَن إِذَا َصلَّى فَرَّ
 )2("َبَياض  إِْبَطْيِه 

 )3("حتى يرى وضح إبطيه  يجنح في سجودهإذا سجد  أنه كان  "همسلم عن لفظ لوفي   -1176

رَّ َبْيَن    َكاَن النبي  :"قَالَتْ   ميمونة   عن  وفي مسلم -1177 إِذَا َسَجَد لَْو َشاَءْت بَْهَمةٌ أَْن تَم 
تْ    )4("َيَدْيِه لََمرَّ

ى ِبَيَدْيِه َيعني َجنََّح َحتَّى ي َرى َوَضح  إِْبَطْيِه ِمْن    "وفي لفظ لمسلم عنها  -1178 إِذَا َسَجَد َخوَّ
 )5("َوَراِئِه َوإِذَا قَعََد اْطَمأَنَّ َعلَى فَِخِذِه اْلي ْسَرى

لَْيلَةً ِمْن اْلِفَراِش فَاْلتََمْست ه  فََوقَعَْت َيِدي  النبي   فَقَْدت  :"قَالَْت    عائشة   عن  موفي مسل -1179
وَبتَانِ   َعلَى بَْطِن قََدَمْيهِ  مَّ أَع وذ  بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك    َوه َو فِي اْلَمْسِجِد َوه َما َمْنص  َوه َو َيق ول  اللَّه 
عَافَاِتَك ِمْن      )6("ع ق وَبِتَك َوأَع وذ  ِبَك ِمْنَك اَل أ ْحِصي ثََناًء َعلَْيَك أَْنَت َكَما أَْثَنْيَت َعلَى َنْفِسكَ َوِبم 

"  راصا عقبيه مستقبال بأطراف أصابعه القبلةفوجدته ساجدا "وفي لفظ".   )صحيح(  -1180
)7( 

قَالَ   عن أنس   وفيهما -1181 أََحد ك ْم  اْعتَِدل وا فِي  "  رسول للا   قَاَل  َيْبس ْط  َواَل  وِد  السُّج 
 )8("ِذَراَعْيِه اْنِبَساَط اْلَكْلبِ 

البراء   وفي مسلم -1182 قَالَ   عن  "  رسول للا   قَاَل  َسَجْدَت  :  َواْرفَْع  إِذَا  َكفَّْيَك  فََضْع 
 )9(" ِمْرفَقَْيكَ 

 
،  ( ) كتاب الصالة ، باب السجود على أليتي الكف ( )بنحوه.( 639برقم: )( 661/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )1(

( )بهذا 830( برقم: )227/    1والحاكم في "مستدركه" ) ،  .(  بنحوه ( ) 1915( برقم: )243/    5وابن حبان في "صحيحه" )
»مجمع  . قال الهيثمي في    ( )بنحوه.(18903( برقم: )4240/    8وأحمد في "مسنده" )وصححه ووافقه الذهبي  ،    اللفظ(

ط   567/  30»مسند أحمد« )" .  وقال األرنؤوط في  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح."(:125/  2الزوائد ومنبع الفوائد« )
 -سمع من أبي إسحاقنه  لحسين بن واقد لم يتبين لنا أا  إسناده ضعيف، وروي مرفوعاً وموقوفاً، والصحيح وقفه."الرسالة(: 

/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في  قبل االختالط أم بعده؟ ثم إنه خولف. -وهو السبيعي
الحاكم: " صحيح . وقال  "  (:1135/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال في  406برقم    (:241

، وأبو   قاال، والحسين بن واقد إنما أخرج له البخاري تعليقا، فهو على شرط مسلم وحده  على شرطهما "! ووافقه الذهبي! كذا
تدليسه واختالطه. أما تدليسه، فقد أمناه بتصريحه   من جهة  -مع ثقته    -إسحاق هو عمرو بن عبد هللا السبيعي، ويخشى جانبه  

بسنده عن جمع قالوا:   فال أدري إذا كان الحسين سمع منه قبل االختالط أم ال، إال أن البيهقي قد روى  ،  الختالطبالسماع. وأما ا
إذا البراء قال: "  أنبأني أبو إسحاق عن  ألية الكف ". وقال ابن أبي شيبة في "   حدثنا شعبة قال:  سجد أحدكم فليسجد على 

اإلسناد والحمد هلل. ال يقال:   . وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل االختالط، فصح( : حدثنا وكيع عن شعبة به261/  1المصنف " )
وقد   ألن مثله ال يقال بالرأي كسائر هيئات الصالة، فإنها عبادة محضة، والسيما  هذا موقوف، ألننا نقول: هو في حكم المرفوع،

الصالة "، وذلك   عليهما، وهو مخرج في " صفة  صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم األمر بوضع الكفين في السجود واالدعام
 . "كما هو ظاهر. يستلزم السجود على أليتي الكف 

()كتاب الصالة ، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ( )بهذا اللفظ(  390(برقم:)87/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
 ( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به ( )بلفظه.( 495( برقم: ) 53/    2، ومسلم في "صحيحه" ) 

( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به  495( برقم: )53/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه   – )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به  496( برقم: )53 / 2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به  497( برقم: )54/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه   – )5(
 .  (( )بهذا اللفظ

 فظ( ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بهذا الل486( برقم: )51/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
  )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصالة ، باب ضم العقبين في السجود (  654( برقم: )669/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )7(
 ( )بمثله.( 838( برقم: )228/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1933( برقم: )260/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  

في     "إسناده صحيح" .  وقال األرنؤوط  (  669/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )وصححه ووافقه الذهبي  . قال األعظمي في  
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عمارة بن غزيَّة، فإنه من رجال "(:260/  5»صحيح ابن حبان« )

 .  414برقم   (:245/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في  مسلم
 . 906حديث رقم  سبق تخريجه – )8(
( ) كتاب الصالة ، باب االعتدال ِفي السجود ووضع الكفين على 494( برقم: )53/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )9(

 اأْلرض ( )بهذا اللفظ( 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(25644)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(33921)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52153)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(169826)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(677)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12867)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12868)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12869)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12870)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12849)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(25671)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(33956)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52163)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12865)


273    | 

 273  الصفحة
 

ا َسَجَد "عن وائل بن حجر وفي مسلم -1183  )1("َسَجَد بَْيَن َكفَّْيهِ فَلَمَّ

َكاَن إِذَا َسَجَد أَْمَكَن أَْنفَه  َوَجْبَهتَه   أَنَّ النبي   عن أَبِي ُحَمْيٍد الساعدي.    )صحيح( -1184
ى َيَدْيِه عن َجْنَبْيِه  ِمْن اْْلَْرِض      )2(" َكفَّْيِه َحْذَو َمْنِكبَْيهِ  َوَوَضعَ َوَنحَّ

وِد َعلَْيِهْم إِذَا   قَاَل اْشتََكى أَْصَحاب  النبي   عن أَبِي هريرةو.    (حسن) -1185 َمَشقَّةَ السُّج 
َكبِ  وا فَقَاَل اْستَِعين وا ِبالرُّ َوذَِلَك   -أحد رواته-قَاَل اْبُن َعْجاَلنَ   وفي رواية لإلمام أحمد "    )3("اْنفََرج 

 "أَْن يََضَع ِمْرفَقَهُ َعلَى ُرْكبَتَْيِه إِذَا أََطاَل الس ُجوَد َوأَْعيَا 

إِْسَحَق قَالَ عن  .    )صحيح لغيره( . -1186 لَنَا البراء"أَبِي  َيَدْيِه    َوَصَف  فََوَضَع  ْبن  عازب 
ْكَبتَْيِه َوَرفََع َعِجيَزتَه  َوقَاَل َهَكذَا َكانَ  د   النبي َواْعتََمَدَعلَى ر   )4("َيْسج 

َمْيٍد  .  .    )ضعيف( -1187 َج َبْيَن فَِخذَْيِه َغْيَر    "أنه    عن النبي    َعْن أَِبى ح  َوإِذَا َسَجَد فَرَّ
 )5(" َحاِمٍل بَْطَنه  َعلَى َشْىٍء ِمْن فَِخذَْيهِ 

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 401( برقم: )13/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  حت صدره فوق سرته ( )بهذا اللفظ(اإلحرام ت
( ) كتاب الصالة ، باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود (  640( برقم: )662/  1)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  – )2(

وقال األرنؤوط "إسناده حسن"  ، والترمذي في جامعه   734برقم    (:54/  2» ت األرنؤوط« )، وأبو داود في سننه    )بهذا اللفظ(
رجاله ثقات "(:189/  5»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح" .  وقال األرنؤوط في    270برقم    (:358/  1» ت بشار« )

ضعفه يحيى بن    -احداً وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً و  -رجال الشيخين، إال أن فليح بن سليمان
وهو على شرط الشيخين لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من "(:16/  2»إرواء الغليل « )" .  وقال األلباني في  معين، والنسائي

 " .   قبل حفظه لكنه لم يتفرد به
( ) كتاب الصالة ، ذكر إباحة استعانة المصلي بالركبة في 1918( برقم: ) 246/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

وصححه ( )بنحوه.(  840( برقم: )229/    1والحاكم في "مستدركه" )،  سجوده عند وجود ضعف أو كبر سن ( )بهذا اللفظ(  
  ، الذهبي  )ووافقه  "سننه"  في  داود  )340/    1وأبو  برقم:  )بنحوه.(  902(  "جامعه")،(  في  برقم: 318/    1والترمذي   )

هذا حديث ال نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم إال من هذا الوجه وقال:"  ()بنحوه.(286)
»خالصة .  قال النووي في  ( )بنحوه.(  8593قم: )( بر 1781/    2في "مسنده" )" ، وأحمد  من حديث الليث عن ابن عجالن.

( حسن."ر(: 412/  1األحكام«  بإسناد  والترمذي  داود،  أبو  األواه  وقال   . في  "  )رنؤوط  أحمد«  ط   182/  14»مسند 
فقد أخرج له مسلم في الشواهد، وهو صدوق    -وهو محمد-سناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالن  "إالرسالة(: 

قلت: ضعيف؛ أعله البخاري   وقال :"  160برقم    (:347/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  "وضعفه األلباني في   قوي الحديث.
، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم  -محمد  واسمه:  -وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن عجالن   ...  االرسالوالترمذي ب 

؛ إال أنه -فعلنا بغيره كما -جماعة من األئمة، ولذلك فحُق حديثه هذا أن يذكر في الكتاب األخر متابعة، وفيه كالم يسير، وقد وثقه
»ضعيف موارد ". وقال في   ورجح األئمة إرساله، ولذا أوردته هنا.  إسناده؛ فأرسله كما يأتي،قد خالفه من هو أوثق منه في  

 " .  شاذ؛ والمحفوظ مرسل" 49برقم  (:33الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )ص
( ) كتاب الصالة ، باب رفع العجيزة واألليتين في السجود (  646( برقم: )665/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(

( برقم: 338/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  1/    1103( برقم: )237/    1والنسائي في "المجتبى" ) ،  )بهذا اللفظ(  
/ 1»خالصة األحكام« ).  قال النووي في     ( )بنحوه.(19001( برقم: ) 4260/    8وأحمد في "مسنده" )  ،  ( )بنحوه.(  896)

/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والبيهقي، بإسناد حسن.  "(:413
برقم   (:346/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  لباني في  " ، وضعفه األحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك" (:169
 " . كان اختلط-وهو السبيعي  -إسناده ضعيف؛ شريك سيئ الحفظ، وأبو إسحاقوقال:"  158

اللفظ( . قال األرنؤوط في    735برقم    (:55/  2»ت األرنؤوط« )أخرجه أبو داود في سننه    –  )5( »سنن أبي داود ت  )بهذا 
له بعض األوهام واألخطاء، وقد قلب اسم شيخه، فقال: عبد هللا   -وإن كالن صدوقاً    -تبة بن أبي حكيم"ع(:55/  2األرنؤوط« )

وقد انفردا بهذه   ...    بن عيسى، والصواب: عيسى بن عبد هللا، وعيسى هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في"الثقات"
وقال :ضعيف بهذا السياق"،     358برقم    (:80/  2»إرواء الغليل « )" .ضعفه األلباني في    الزيادة. بقية: هو ابن الوليد الحمصي.

عبد هللا،   وهو: عيسى بن  -وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عبد هللا بن عيسى"...(:276/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  وقال في  
 " ى عن اإلعادة.، فأغن -كما تقدم بيانه -وقد اضطرب في إسناده ومتنه ، وهو مجهول.-انقلب اسمه على بعض الرواة
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 كيفية القيام من الركوع والسجود •

ْجرٍ .    )ضعيف( -1188 ْكَبتَْيِه قَْبَل َيَدْيِه    النبي  قَاَل َرأَْيت    عن وائل ْبِن ح  إِذَا َسَجَد َيَضع  ر 
ْكَبتَْيِه     )1(" َوإِذَا نََهَض َرفََع َيَدْيِه قَْبَل ر 

(:»َوالعََمُل َعلَْيِه ِعْنَد أَْكثَِر أَْهِل 57/  2»سنن الترمذي ت شاكر« )قال الترمذي في  -1189
ُجُل   ُرْكبَتَْيِه قَْبَل يََدْيِه، َوإِذَا نََهَض َرفََع يََدْيِه قَْبَل ُرْكبَتَْيِه« الِعْلِم: يََرْوَن أَْن يََضَع الرَّ

ْكَبتَْيِه َواْعتََمَد َعلَى    وفي زيادة عند أبي داود ".    )ضعيف( -1190 َوإِذَا نََهَض نََهَض َعلَى ر 
 )2(" فَِخِذهِ 

  )3("فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى اْلرض قبل أن تقع كفاه  وفي لفظ " .   )ضعيف( -1191

أنه كان " يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال   رضي للا عنهما  عن ابن عمر.  )صحيح( -1192
  )4(": كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يفعل ذلك .

أَبِي هريرةو.    )صحيح( -1193 اْلبَِعير     قَاَل    عن  ك   َيْبر  َكَما  ْك  َيْبر  فَاَل  أََحد ك ْم  َسَجَد  إِذَا 
ْكَبتَْيهِ   )5(" َوْلَيَضْع َيَدْيِه قَْبَل ر 

  

 
لى األرض قبل  ( ) كتاب الصالة ، باب البدء بوضع الركبتين ع 626( برقم: )652/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

والنسائي في ،  ( )بنحوه.(  1912( برقم: ) 237/    5وابن حبان في "صحيحه" )  ،اليدين إذا سجد المصلي ( )بهذا اللفظ( ، )
( )بنحوه.( والترمذي  838( برقم: )310/    1( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )1/    1088( برقم: ) 235/    1"المجتبى" )

( 882( برقم: )54/    2وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن غريب" ،  ( )بنحوه.(  268( برقم: )306/    1في "جامعه" )
" وقال األرنؤوط هو مما تفرد به شريك، وليس بالقوي."...و(:216/  7»فتح الباري البن رجب« ). قال ابن رجب في    )بنحوه.(

ث حسن  حدي"(: 54/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )"  ،وقال في  حديث حسن " (:129/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
سيئ الحفظ، لكنه لم ينفرد به، وكليب والد عاصم صدوق، وباقي رجال هذا    -وهو ابن عبد هللا القاضي- إن شاء هللا، شريك  

 .   197برقم  (:31»ضعيف سنن الترمذي« )ص".ضعفه األلباني في  اإلسناد ثقات.
/  1»خالصة األحكام« )) بهذا اللفظ( . قال النووي في    736برقم    (:56/  2» ت األرنؤوط« )أخرجه أبو داود في سننه    –  )2(

ووافقه األلباني   ركبتيه، واعتمد على فخذه ".على  نهض[  وزاد أبو داود في رواية أخرى ضعيفة منقطعة: " وإذا نهض ]" (:403
 .  (76/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )في 

 ( ) كتاب الصالة ، باب وضع الركبتين قبل اليدين ( )بهذا اللفظ( 2674( برقم: )99/    2" )أخرجه البيهقي في "سننه الكبير–  )3(
شريك القاضي ، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسال . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ   هذا حديث يعد في أفرادوقال "

»إرواء الغليل «  . وضعفه األلباني في    42برقم    (:94»المراسيل ألبي داود« )ص" ، وأخرجه أبو داود مرسال في  المتقدمين
 .  "بيه فإنه لم يسمع منه شيئوعلته االنقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأوقال :"... (:76/ 2)
( ) كتاب األذان ، باب 159/    1في "صحيحه" )" تعليقا مجزوما به    يضع يديه قبل ركبتيهقول ابن عمر "  البخاري  ذكر     –  )4(

( ) كتاب الصالة ، باب ذكر خبر 627( برقم: ) 654/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )، ويهوي بالتكبير حين يسجد (  
والحاكم في "مستدركه"  ،  روي عن النبي في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ ( )بهذا اللفظ(  

إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه   (: 318/  1»صحيح ابن خزيمة« ). قال األلباني في    ( )بمثله.(826( برقم: )226/    1)
 .  "الذهبي ورجحه الحافظ على حديث وائل وعلقه البخاري

،  ( ) كتاب الصالة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( )بهذا اللفظ(840( برقم: ) 311/  1أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )5(
واه أبو "ر(:403/ 1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بنحوه.(3/  1090( برقم: )235/   1والنسائي في "المجتبى" )
" رواه الثالثة وهو أقوى (:148غ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلو" ،وقال ابن حجر في   داود، والنسائي بإسناد جيد
البخاري معلقاً   هفإنه له شاهداً من حديث ابن عمر رضي هللا تعالى عنه، صححه ابن خزيمة، وذكر  من حديث وائل بن حجر

 ً ال البخاري في ترجمة محمد بن  ، لكن ق   إسناده قوي "(:31/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .  وقال األرنؤوط في وموقوفا
" . وصحح إسناده األلباني  : ال يُتابع عليه، وال أدري سمع من أبي الزناد أم ال. 139/ 1عبد هللا بن حسن من "التاريخ الكبير" 

)في   داود ط غراس«  أبي  في    789برقم    (:426/  3»صحيح سنن  فقهها . وقال  من  الصحيحة وشيء  األحاديث  »سلسلة 
، والشيخ النووي، وقواه الحافظ   لقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ، منهم عبد الحق اإلشبيلي"...(: 1195 /6وفوائدها« )

 "، وهم يعلمون أن اللقاء بين النفس الزكية وأبي الزناد غير معروف، كما أشار  ( وفي " بلوغ المرام291/  2في " الفتح " )
( : " ال أدري سمع من أبي 139/    1/    1)  )النفس الزكية( من " التاريخ الكبير "إلى ذلك اإلمام البخاري بقوله في ترجمة  

والعلماء مكتفين   الباحث في كتب تخريج األحاديث عشرات بل مئات األحاديث قد صححها الحفاظ  الزناد أم ال؟ ". قلت: وهكذا يجد
ة منهم بأن هذا الشرط إنما هو شرط الكمال، وليس عن قناع  في ذلك بالمعاصرة، غير ملتزمين فيها شرط اللقاء، وما ذاك إال

ذلك اإلمام مسلم في "   فبها ونعمت، وإال ففي المعاصرة بركة وكفاية، على هذا جرى السلف، كما شرح  شرط صحة، فإن تحقق
الذين سمينا إنكار مسلم على مخالفيهم غيرة منه عل  مقدمته "، وتبعهم على ذلك الخلف من الحفاظ  ى السنة  بعضهم، واشتد 

 ". وباهلل التوفيق. منه أن يهدر منها شيء، وما قدمنا من األمثلة يؤيد ما ذهب إليه رحمه هللا. المطهرة، وخوفا
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»قوله: "ال يبرك كما يبرك الجمل، وليضع    ط الرسالة(:  517/  14»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في   •
ركبتيه، وبه  قبل  يديه  وليضع  األرض قبل يديه،  يديه ... الخ"، قال السندي: أي ال يضع ركبتيه على  

قال البعض، وقد جاء خالفه فعاًل )أي من فِعل النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ويعني به حديث وائل بن 
حجر المخرج في "السنن" وهو حسن لغيره( وقال به آخرون، واألقرب أن النهي للتنزيه، وما جاء 

الجواز، فإن قيل: كيف شبه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل، مع أن من خالفه، فهو بيان  
الجمل يضُع يديه قبَل رجليه؟ قلنا: ألن ركبة اإِلنسان في الرجل، وركبة الدواب في اليد، فإذا وضَع 

 .  ركبتيه أواًل، فقد شابه الجمل في البروك، كذا في "المفاتيح".«

»واختلفت العلماء في الساجد: هل يضع    (:219/  7رجب« )»فتح الباري البن  رجب في  قال ابن   •
 .  ركبتيه قبل يديه، أم يديه قبل ركبتيه؟ فقال األكثرون: يضع ركبتيه قبل يديه.«

قال اإلمام الطاحاوي: ركبتا البعير في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخالف ذلك،   •
في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه    رسول هللا    ألن ركبهم في أرجلهم ال في أيديهم، فنهى

اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خالف ذلك،  
     فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخالف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه.

أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه،    في هذا الحديث  الرسول  نهى"وقيل : •
إنما هو نهي عن الكيفية    فالنهي الواردعن البروك كما يبرك البعير  فيقدم مؤخره كما هو ظاهر،

أما آخر الحديث وهو قوله )وليضع يديه قبل   وليس نهي عن البروك على ما يبرك عليه البعير،
وهو "وليضع ركبتيه قبل يديه  :"ركبتيه(فقد ذكرابن القيم أنه قد انقلب على بعض الرواة وأن أصله  

وكالم    ) ففي هذه الصفة بروك كبروك البعير(ألنه لو كان صحيحا لناقض أول الحديث؛  الصحيح  
 .  "ال مناقضة فيه   النبي

بترقيم الشاملة آليا(:»وهذا الحديث من عجائب   16/  30»دروس للشيخ األلباني« )قال األلباني في   •
ما جرى من الخالف حول فهمه، وأعجب من ذلك العجب أن يقع ذلك من العرب أهل اإلبل! حيث أن  

وليضع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: )فال يبرك كما يبرك البعير( ثم يفسر هذا اإلجمال بقوله: )
ركبتيه( فادعى بعض العرب، فضالً عن غيرهم من العجم، أن الحديث من المقلوب، فزعموا  قبل  يديه  

وليضع الحديث عليه فقال:    -في زعمهم-أن الراوي أراد أن يقول: وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب  
ذا برك برك ركبتيه، وذلك من ذهولهم عما يشاهدونه في بالدهم من بروك الجمل، فالجمل إقبل  يديه  

مع العلم أن ركبتيه في يديه وليستا في مؤخرتيه، ولذلك فالجمل    -أي: على يديه-على مقدمتيه،  
يختلف عن اإلنسان من هذه الحيثية، فركبتا البعير في مقدمتيه، لذلك لما قال الرسول عليه الصالة 

ركبتيه اللتين يبرك البعير  والسالم: )فإذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير( أي: ال يبرك على  
 .   عليهما، وإنما ليتلقى األرض بكفيه، ثم يتبعهما بركبتيه.«

أن القول    الحادي والعشرينفية العراقي في الدرس  في شرح أل  الشيخ عبد الكريم الخضيرورجح   •
قول مرجوح   أمالأن  و،  بالقلب  المطمئن قصود  غير  الشارد  البعير  يفعل  كما  معا  بنفسه  اليرم  ن 

    . ،وذكر رأي شيخ اإلسالم في التخير بين األمرين  ط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتين حالمواتر ولكن لين

َساَخْت يََدا فََرِسي فِي اأْلَْرِض   وفي البخاري عن سراقة بن جعشم رضي هللا عنه وفيه :" -1194
ْكبَتَْيِن ، فََخَرْرُت َعْنَها   )1("، َحتَّى بَلَغَتَا الر 

َخَرَج فَقَاَم َعْبد  للاِ ْبن     أَنَّ َرس وَل للاِ  :  رضي هللا عنه  أَنَُس ْبُن َماِلكٍ   عن  البخاريوفي   -1195
َسل ونِي. يَق وَل:  أَْن  أَْكثََر  ث مَّ  ذَافَة .  أَب وَك ح  فَقَاَل:  أَبِي؟  َمْن  فَقَاَل:  ذَافَةَ  ُرْكبَتَْيِه    ح  َعلَى  ُعَمُر  فَقَاَل:  فَبََرَك 

ٍد   َحمَّ ْساَلِم ِدينًا ، َوبِم  بَاُب َمْن بََرَك َعلَى ُرْكبَتَْيِه  قال البخاري    .  )2("َسَكتَ نَبِيًّا ، فَ   َرِضينَا بِاهللِ َربًّا ، َوبِاْْلِ

ِث  َماِم أَِو اْلُمَحّدِ  .  ِعْنَد اإْلِ

ا نََزلَْت َعلَى َرُسوِل هللِا    لم عن أبي هريرة رضي هللا عنه وفيه :"وفي مس -1196 : } ّلِلِ َما    لَمَّ
ِلَمْن يََشاُء فِي السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكْم بِِه هللاُ فَيَْغِفُر  

 
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم  3906( برقم: )60/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(

 .  اللفظ(وأصحابه إلى المدينة ( )بهذا 
( ) كتاب العلم ، باب من برك على ركبتيه عند اإلمام أو المحدث (  93( برقم: )30/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
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َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر { قَاَل : فَاْشتَدَّ ذَِلَك َعلَى أَْصَحا ُب َمْن يََشاُء َوهللاُ  ، فَأَتَْوا   ِب َرُسوِل هللِا  َويُعَذِّ
اَلةَ  َرُسوَل هللِا  َكِب ، فَقَالُوا : أَْي َرُسوَل هللِا ، ُكلِّْفنَا ِمَن اأْلَْعَماِل َما نُِطيُق : الصَّ ، ثُمَّ بََرُكوا َعلَى الر 

َدقَةَ ، َوقَْد أُْنِزلَْت َعلَْيَك َهِذِه اآْليَةُ وَ  يَاَم َواْلِجَهاَد َوالصَّ  الحديث  )1("اَل نُِطيقَُها َوالّصِ

قَاَل َجاَءَنا َماِلك  ْبن  اْلحويرث فََصلَّى ِبَنا فِي َمْسِجِدَنا َهذَا   عن أَبِي قِاَلبَةَ   في البخاري -1197
اَلةَ َولَِكْن أ ِريد  أَْن أ ِريَك ْم َكْيَف َرأَْيت  النبي ي َصل ِي قَاَل أيوب    فَقَاَل إِن ِي َْل َصل ِي بِك ْم َوَما أ ِريد  الصَّ

ت ه  قَاَل ِمْثَل َصاَلةِ َشْيِخَنا َهذَا َيعني عمرو ْبَن سلمة قَاَل أيوب  فَق ْلت  ِْلَبِي قِاَلَبةَ َوَكْيَف َكاَنْت َصاَل 
ْرِض ث مَّ  َوَكاَن ذَِلَك الشَّْيخ  ي ِتمُّ التَّْكِبيَر َوإِذَا َرفََع َرأَْسه  عن السَّْجَدةِ الثَّاِنَيِة َجلََس َواْعتََمَد َعلَى اْْلَ 

 )2(" قَامَ 

  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان قوله تَعَالَى وإن تبدوا ما ِفي أنفسكم أو 125( برقم: )80/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )1(

 .  تخفوه ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب األذان ، باب كيف يعتمد على األرض إذا قام من الركعة 824( برقم: )164/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
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 أذكار الركوع والرفع منه ، والسجود والرفع منه  في  باب •
عن قَِراَءةِ اْلق ْرآِن َوأََنا َراِكٌع    النبي  َيق ول  َنَهانِي  ْبَن أَبِي طالب  عن علي  في مسلم -1198

 )1(" وفي لفظ " وال أقول نهاكم"أَْو َساِجدٌ 

أاََل َوإِن ِي ن ِهيت  أَْن أَْقَرأَ   قال"   رضي للا عنهما عن النبي   عن ابن عباس  وفي مسلم -1199
ود    السُّج  ا  َوأَمَّ َوَجلَّ  بَّ َعزَّ  الرَّ فِيِه  وا  م  فَعَظ ِ ك وع   الرُّ ا  فَأَمَّ َساِجًدا  أَْو  َراِكعًا  فِي  اْلق ْرآَن  فَاْجتَِهُدوا 

 )2("    الد َعاِء فَقَِمٌن أَْن يُْستََجاَب لَُكمْ 

ِ    ُهَرْيَرةَ ْن أَبِى  ع  في مسلم -1200 قَاَل»أَْقَرب  َما يَك ون  اْلعَْبد  ِمْن َرب ِِه َوه َو  أَنَّ َرس وَل َّللاَّ
 .)3(«فَأَْكثُِروا الد َعاءَ َساِجٌد 

ذَاَت لَْيلٍَة فَاْفتَتََح اْلَبقََرةَ فَق ْلت  يَْرَكع   قَاَل َصلَّْيت  َمَع النبي    حذيفةعن  وفي مسلم -1201
قََرأََها ث مَّ عنَد اْلِمائَِة ث مَّ َمَضى فَق ْلت  ي َصل ِي ِبَها فِي َرْكعٍَة فََمَضى فَق ْلت  يَْرَكع  ِبَها ث مَّ اْفتَتََح الن َِساَء فَ 

اًل إِ اْفتَتََح آَل عمران   ذَا َمرَّ بِآيٍَة فِيَها تَْسبِيٌح َسبََّح َوإِذَا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسأََل َوإِذَا  فَقََرأََها يَْقَرأُ ُمتََرّسِ
ذَ  ٍذ تَعَوَّ ك وع ه     يَقُوُل ُسْبَحاَن َربَِّي اْلعَِظيمِ ث مَّ َرَكَع فََجعََل    َمرَّ بِتَعَو  ث مَّ قَاَل    نَْحًوا ِمْن قِيَاِمهِ فََكاَن ر 

ا َرَكعَ ثُمَّ َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده    ثُمَّ َسَجَد فَقَاَل ُسْبَحاَن َربَِّي اأْلَْعلَى فََكاَن ُسُجوُدهُ    قَاَم َطِوياًل قَِريبًا ِممَّ
َياَدةِ فَقَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  َربََّنا لََك اْلَحْمد   قَِريبًا ِمْن قِيَاِمهِ   )4("قَاَل َوفِي َحِديِث َجِريٍر ِمْن الز ِ

ِ  أ وفي لفظ في السنن عنه".   )صحيح( -1202 ي َصل ِى ِمَن اللَّْيِل فََكاَن َيق ول     نَّه  َرأَى َرس وَل َّللاَّ
وِت َواْلِكْبِرَياِء َواْلعََظَمِة «.ث مَّ اْستَْفتََح فَقََرأَ اْلَبقََرةَ ث مَّ َرَكَع   -ثاَلَثًا    -» َّللاَّ  أَْكبَر    ذ و اْلَملَك وِت َواْلَجبَر 
ك وع   ك وِعهِ فََكاَن ر  » ُسْبَحاَن َربَِّى اْلعَِظيِم ُسْبَحاَن َربَِّى اْلعَِظيِم ه  َنْحًوا ِمْن قَِياِمِه َوَكاَن َيق ول  فِى ر 

ه  َنْحًوا    «. ك وعِ فََكاَن قَِيام  ث مَّ َسَجَد فََكاَن    ِمْن ُرُكوِعِه يَقُوُل » ِلَربَِّى اْلَحْمُد «.ث مَّ َرفََع َرأَْسه  ِمَن الرُّ
و  وِدِه  س ج  س ج  فِى  َيق ول   فََكاَن  قَِياِمِه  ِمْن  َنْحًوا  «.د ه   األَْعلَى  َربَِّى  ُسْبَحاَن  ِمَن    »  َرأَْسه   َرفََع  ث مَّ 

وِدِه َوَكاَن َيق ول    وِد َوَكاَن َيْقع د  فِيَما َبْيَن السَّْجَدتَْيِن َنْحًوا ِمْن س ج  » َرّبِ اْغِفْر ِلى َرّبِ اْغِفْر  السُّج 
 )5("ش ْعَبة  فََصلَّى أَْرَبَع َرَكعَاٍت فَقََرأَ فِيِهنَّ اْلَبقََرةَ َوآَل ِعْمَراَن َوالن َِساَء َواْلَماِئَدةَ أَِو اْلَْنعَاَم َشكَّ  .  ِلى «

سبحانك  يقول في ركوعه وسجوده      النبي  " كانرضي للا عنها  فيهما عن عائشة -1203
 )6("  اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

  سبوح قدوس رب المالئكة والروح " ركوعه وسجودعنها"كان يقول في    مسلموفي   -1204
")7(   

 
( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن قراءة القرآن ِفي الركوع والسجود  480( برقم: )48/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن قراءة القرآن ِفي الركوع والسجود  479( برقم: )48/    2في "صحيحه" )  أخرجه مسلم–  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ( 482( برقم: )49/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تطويل القراءة 772( برقم: )186/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(

 .  ِفي صالة الليل ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ( )بهذا 874( برقم: )325/  1د في "سننه" )أخرجه أبو داو  – )5(

/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  (بنحوه( )23855( برقم: )5557/  10مسنده" ) أحمد في "، و اللفظ(
لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، وذكره   -واسمه طلحة بن يزيد  -حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو حمزة مولى األنصار  "(:154

" ، وصححه    يشبه أن يكون صلة بن زفر كما قال النسائى في" الكبرى" بإثر الحديث  ابن حبان في "الثقات"، والرجل المبهم
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ..إسناده صحيح(.   وقال :"  818برقم    (:27  /4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

وأبو حمزة األنصاري: اسمه طلحة بن يزيد    رجال الشيخين؛ غير الرجل العَْبسي، وقد قيل: إنه صلة بن زفر العبسي كما يأتي.
شعبة يرى أنه    وزاد الطيالسي:  ا قال الذهبي.األْيلي الكوفي؛ وقد وثقه النسائي وابن حبان، وخرج له البخاري حديثًا واحًدا، كم

وبانكشاف هوية الرجل العبسي، وتبي ن أنه صلة ...  قلت: وهذه فائدة هامة؛ وصلة هذا ثقة من رجال الشيخين  صلة بن زفر.
 . "للثقة؛ يستقيم اإلسناد، ويصح الحديث. والحمد هلل. 

( ) كتاب األذان ، باب الدعاء في الركوع ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 794( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .  ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بمثله.(484( برقم: )50/  2في "صحيحه" ) 

 .  ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ(487( برقم: )51/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
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مسلم -1205 "    وفي  النبيعنها  ِنَساِئِه    اْفتَقَْدت   بَْعِض  إِلَى  ذََهَب  أَنَّه   فََظَنْنت   لَْيلٍَة  ذَاَت 
إاِلَّ أَْنَت فَق   إِلَهَ  ْلت  بابي  فَتََحسَّْست  ث مَّ َرَجْعت  فَإِذَا ه َو َراِكٌع أَْو َساِجٌد َيق ول  س ْبَحاَنَك َوِبَحْمِدَك اَل 

ي إِن ِي لَِفي َشأٍْن َوإِنََّك لَِفي آَخرَ   )1(" أَْنَت َوأ م ِ

ِ  . و   )صحيح(  -1206 لَْيلَةً فَقَاَم فَقََرأَ     النبي   قَاَل ق ْمت  َمعَ عن عوف ْبِن َماِلٍك اْْلَْشَجِعي 
رُّ ِبآَيِة َعذَاٍب إاِلَّ َوقََف فَتَعَوَّ  رُّ ِبآَيِة َرْحَمٍة إاِلَّ َوقََف فََسأََل َواَل يَم  َرَكَع  ذَ قَاَل ث مَّ  س وَرةَ اْلَبقََرةِ اَل يَم 

وِت َواْلَملَك وتِ   قِيَاِمهِ  ِبِقَْدر ك وِعِه س ْبَحاَن ِذي اْلَجبَر  ثُمَّ َسَجَد بِقَْدِر َواْلِكْبِرَياِء َواْلعََظَمِة    َيق ول  فِي ر 
وِدِه ِمْثَل ذَِلكَ  قِيَاِمهِ   )2("ث مَّ قَاَل فِي س ج 

مَّ لََك  "...وفيه : عن النبي  ْبِن أَبِي طالب عن علي وفي مسلم -1207 َوإِذَا َرَكَع قَاَل اللَّه 
ي َوَعْظِمي َوَعَصِبي َوإِذَا َرفََع قَاَل  خ ِ َرَكْعت  َوِبَك آَمْنت  َولََك أَْسلَْمت  َخَشَع لََك َسْمِعي َوَبَصِري َوم 

مَّ َربََّنا لََك اْلَحْمد  ِمْلَء السََّماَواِت َوِمْلَء اْْلَْرِض َوِمْلَء َما َبْينَه مَ  ا َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعد   اللَّه 
َره  وَ  مَّ لََك َسَجْدت  َوِبَك آَمْنت  َولََك أَْسلَْمت  َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخلَقَه  َوَصوَّ َشقَّ  َوإِذَا َسَجَد قَاَل اللَّه 

ِد َوالتَّْسِليمِ َما َيق ول     َسْمعَه  َوَبَصَره  تََباَرَك َّللاَّ  أَحسن اْلَخاِلِقيَن ث مَّ يَك ون  ِمْن آِخرِ  مَّ    بَْيَن التََّشه  اللَّه 
ْرت  َوَما أَْسَرْرت  َوَما أَْعلَْنت  َوَما أَْسَرْفت  َوَما أَْنَت أَْعلَم  ِبِه ِمن ِ  ي أَْنَت  اْغِفْر ِلي َما قَدَّْمت  َوَما أَخَّ

ر  اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت   َؤخ ِ م  َوأَْنَت اْلم  قَد ِ ك وعِ قَاَل َسِمَع َّللاَّ     "في لفظ لمسلمو"  اْلم  َوإِذَا َرفََع َرأَْسه  ِمْن الرُّ
َوَره  َوقَاَل   َره  فَأَحسن ص  مَّ اْغِفْر ِلي َما   قَالَ   َوإِذَا َسلَّمَ ِلَمْن َحِمَده  َربََّنا َولََك اْلَحْمد  َوقَاَل َوَصوَّ اللَّه 

ِد َوالتَّْسِليمِ    )3("قَدَّْمت  إِلَى آِخِر اْلَحِديِث َولَْم َيق ْل َبْيَن التََّشهُّ

وأحمد. )صحيح( -1208 خزيمة  بن  ذكرالركوع"   وزاد  رب  في  للا  قدمي  به  وماستقلت 
 )4("العالمين

  

 
 ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ( 485( برقم: )51/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
( برقم:  325/  1( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )1/   1048برقم: )( 227/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )2(
»خالصة األحكام« . قال النووي    (  )بمثله مطوال.(  24613( برقم: )5796/    11أحمد في "مسنده" )،( )بمثله مطوال.(  873)
إسناده قوي من "(:154/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال  األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح." (:396/  1)

 (: 27/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني فيقات. أجل معاوية بن صالح وعاصم بن حميد، وباقي رجاله ث
...  817برقم   إسناده صحيح"   ثقات رجال "الصحيح"؛ غير عاصم بن حميد    "  إسناد صحيح، رجاله  السَُّكوني -وهذا  وهو 

 "صدوق".  ؛ وقد وثقه الدارقطني وابن حبان. وفي "التقريب":-الحمصي
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 771( برقم: )185/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )3(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
 1901برقم    (:228/  5)، وابن حبان فيصحيحه  ( )بهذا اللفظ(607( برقم: )637/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(

 قال البيهقي"(:614/  3»البدر المنير « )) مثله( .  قال ابن الملقن في  (975( برقم: )265/    1أحمد في "مسنده" )له( ، و) مث
إسناده صحيح على  "ط الرسالة(:  268/  2»مسند أحمد« )".  وقال األرنؤوط في  في »المعرفة« : )هذا حديث إسناده صحيح.

 .  "شرط الشيخين. 
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اْلُجَهنِىِّ .    )حسن( -1209 َعاِمٍر  ْبِن  ُعْقبَةَ  نََزلَْت      َعْن  ا  لَمَّ  : قَاَل  َرب َِك أَنَّه   ِباْسِم  فََسب ِْح 
ِ    اْلعَِظيمِ  ا نََزلَْت    -قَاَل لََنا َرس ول  َّللاَّ ك وِعك ْم «. فَلَمَّ  َسب ِحِ اْسَم َرب َِك اْلَْعلَى  :» اْجعَل وَها فِى ر 

وِدك ْم « قَاَل لََنا :» اْجعَل وَها فِى س ج 
)1(. 

إذا ركع قال"سبحان ربي      رسول للا  فكان. وفي زيادة عند أبي داود "  )ضعيف( -1210
 )2(" العظيم وبحمده" ثالثا وإذا سجد قال"سبحان ربي اْلعلى وبحمده ثالثا

ِ ْبَن أَبِي أَْوفَى  عن   وفي مسلم -1211 ك وعِ    النبي  َكانَ "َعْبَد َّللاَّ إِذَا َرفََع َظْهَره  ِمْن الرُّ
مَّ َربََّنا لََك اْلَحْمد   مَّ لََك اْلَحْمد  " وفي لفظ لمسلم "قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  اللَّه   ِمْلء  السََّماَواِت " اللَّه 

ْلجِ َواْلبََرِد      وزاد مسلم في لفظ"  ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعد  َوِمْلء  اْْلَْرِض َوِمْلء  َما  
ْرنِي ِبالثَّ مَّ َطه ِ اللَّه 
ْرِني ِمْن الذُّن وِب َواْلَخَطاَيا َكَما ي َنقَّى الثَّْوب  اْْلَْبيَض  ِمْن اْلَوَسخِ  مَّ َطه ِ وفي "      َواْلَماِء اْلَباِرِد اللَّه 

 )3(" ِمْن الدَّنَِس  "  لمسلم وفي لفظ" ِمْن الدََّرنِ  "  لمسلم لفظ

اْلُخْدِرّيِ     وفي مسلم  -1212 َكانَ   عن أبي سعيد  ِمْن      رسول للا   قَاَل  َرأَْسه   َرفََع  إِذَا 
قَاَل َربََّنا لََك اْلَحْمد  ِمْلء  السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِمْلء  َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَْعد  أَْهَل الثَّ  ك وعِ  َناِء  الرُّ

مَّ اَل َماِنَع ِلَما أَْعطَ  ْعِطَي ِلَما َمَنْعَت َواَل َيْنفَع   َواْلَمْجِد أََحقُّ َما قَاَل اْلعَْبد  َوك لَُّنا لََك َعْبٌد اللَّه  ْيَت َواَل م 
 )4(" ذَا اْلَجد ِ ِمْنَك اْلَجدُّ 

    النبي  قال : كنا يوما نصلي وراء  عن رفاعة بن رافع الزرقي  وفي البخاري -1213
فلما رفع رأسه من الركعة قال ) سمع للا لمن حمده ( . قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا  

رأيت بضعة وثالثين ملكا   :"طيبا مباركا فيه . فلما انصرف قال ) من المتكلم ( . قال أنا قال  
 )5(" يبتدرونها أيهم يكتبها أول 

  صليت خلف النبي  "  قال  عن رفاعة بن رافع الزرقي. وجاء في لفظ    )حسن( -1214
، فعطست ، فقلت: الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا ، مباركا فيه ، مباركا عليه ، كما يحب ربنا ،  

انصرف فقال: من المتكلم في الصالة؟ فلم يكلمه أحد ، ثم    ويرضى ، فلما صلى رسول للا  
قالها الثانية: من المتكلم في الصالة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول للا ، قال: 

 
( برقم: 225/    5( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )600( برقم: )632/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
وصححه وخالفه الذهبي وقال :"إياس   ( )بمثله.(822( برقم: ) 225/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  1898)

( برقم: 825/    2( )بنحوه مطوال.( ، والدارمي في "مسنده" )869م: )( برق 324/    1، وأبو داود في "سننه" )  ليس بمعروف"
( 3878/    7وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله مطوال.(  887( برقم: ) 57/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بمثله مطوال.(  1344)

" د، وابن ماجة بإسناد حسن.رواه أبو داو" (:396/ 1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله مطوال.( 17686برقم: )
إسناده حسن من أجل عِمّ موسى بن أيوب واسمه: إياس بن   "(:151/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).   وقال األرنؤوط في  

ثقات. الغافقي، وباقي رجاله  فيعامر  ،وقال   "  ( أحمد«  الرسالة(:  630/  28»مسند  للتحسين"ط  .". ضعفه   إسناده محتمل 
( أن إسناده محتمل للتحسين 879. وكان الشيخ قد قال في مشكاة المصابيح )  334يرقم    (:40/  2»إرواء الغليل « )األلباني في  

وإسناده محتمل للتحسين، ورجاله ثقات "بترقيم الشاملة آليا(:   32»تراجعات األلباني« )ص  ثم استقر على تضعيفه  فقال في  :"
في تمام   -مضعفا    -قال الشيخ رحمه هللا: )ثم خرجته  -وفي هداية الرواة  ...وهو إياس بن عامر    -ن عقبة  كلهم، غير الراوي ع

»إرواء الغليل ". . وقد قال في    " فراجعه!(  153  -152"، و" ضعيف أبي داود    334( ، وإرواء الغليل "  190المنة " ص  
م: " صحيح " , وقد اتفقا على االحتجاج برواته غير إياس بن »وقال الحاك  334  (:41/  2في تخريج أحاديث منار السبيل« )

قلت: وهو الذى يقتضيه علم " المصطلح "    ورده الذهبى بقوله: " قلت: إياس ليس بالمعروف ".  عامر وهو مستقيم اإلسناد ".
" الميزان ", وقال العجلى:  أنه غير معروف ألنه لم يرو عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب , ومع ذلك فإن الذهبى لم يورده فى  

  " ال باس به " , وذكره ابن حبان فى " الثقات " وصحح له ابن خزيمة كما فى " التهذيب " وقال فى " تقريبه ": " صدوق ". 
 .  ( ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال , فاألقرب عندى ما قاله فيه الذهبى , وهللا أعلم.«1/1281وأورده ابن أبى حاتم ) 

قال  وحكمه حكم الحديث قبله ،ولكن قال أبو داود :"   )بهذا اللفظ(  (  870)برقم  (324/    1أبو داود في "سننه" )جه  أخر  –  )2(
»قال أبو داود   (:413/  3»المجموع شرح المهذب« )" قال النووي في  أبو داود : وهذه الزيادة نخاف أن ال تكون محفوظة .

 (: 152/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). حسنه األرنؤوط في    ونخاف أن ال تكون هذه لزيادة محفوظة وفي رواتها مجهول«
قلنا: لكن لها شواهد تتقوى بها، وإن كان ال   »قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أال تكون محفوظة....    »إسناده كسابقه«فقال:

(:»قلت: وهذا إسناد ضعيف، كما سبق 339/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  . وضعفه األلباني في    يخلو واحد منها من مقال«
 .  بيانه في الذي قبله،«

 تلك األلفاظ( () كتاب الصالة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ( )ب476(برقم:)46/    2أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(
 ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ( )بهذا اللفظ( 477(برقم:)47/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )4(
 . ( ) كتاب األذان ، باب حدثنا معاذ بن فضالة ( )بهذا اللفظ(799( برقم: ) 159/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
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كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا ، مباركا فيه ، مباركا عليه ، كما يحب ربنا ،  
الذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكا ، أيهم يصعد بها  : و ويرضى ، فقال النبي  

.")1( 

في  َكاَن َيق ول  َبْيَن السَّْجَدتَْيِن    أَنَّ النبي   رضي للا عنهما  عن ابن عباس .  )حسن( -1215
ْقِني صالة الليل  مَّ اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني َواْجب ْرِني َواْهِدنِي َواْرز  وهذا لفظ الضياء المقدسي ، " اللَّه 

، ولفظ أبي داود " وعافني" بدال من " واجبرني" ،    وعند غيره من غير ذكر "صالة الليل"   
َحْمِني َواْجب ْرِني  اْغِفْر ِلي َوارْ ولفظ ابن ماجة : "وارفعني" بدل " واهدني" ولفظ البيهقي"رب  

ْقِنيوارفعني   )2(واهدني"  َواْرز 

ِ اْغِفْر ِلي  "  وعن حذيفة.    )صحيح(  -1216 ِ اْغِفْر ِلي َرب  "   َوَكاَن َيق ول  َبْيَن السَّْجَدتَْيِن َرب 
 )3(" كان يقول إذا رفع رأسه من السجود"رب اغفرلي"وفي لفظ 

ل  إِذَا أَْسلََم َعلََّمه  النَّبِىُّ    َماِلٍك األَْشَجِعى    عن أبي   في مسلم -1217 ج    َعْن أَِبيِه قَاَل َكاَن الرَّ
مَّ اْغِفْر ِلى َواْرَحْمنِى َواْهِدنِى َوَعافِنِى   الَِء اْلَكِلَماِت » اللَّه  ْقِنى  الصَّالَةَ ث مَّ أََمَره  أَْن َيْدع َو بَِهؤ  َواْرز 

ِ َكْيَف أَق ول  ِحيَن أَْسأَل  َرب ِى قَاَل » ق ِل "  وفي لفظ لمسلم عنه   «. ٌل فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ َوأَتَاه  َرج 
مَّ   الَِء تَْجَمع  لََك  اْغِفْر ِلى َواْرَحْمنِى َوَعافِنِى َواْرُزْقنِىاللَّه  «. َوَيْجَمع  أََصابِعَه  إاِلَّ اِْلْبَهاَم » فَإِنَّ َهؤ 

 .)4(« د ْنَياَك َوآِخَرتَكَ 
 

  

 
( برقم: 281/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1/    930( برقم: )206/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(
»سنن أبي داود ت وقال :"حسن" . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(404( برقم: )429/    1والترمذي في "جامعه" )  ،(  773)

»صحيح سنن أبي داود  " . وحسنه األلباني في  عاذ بن رفاعة صدوقان.إسناده حسن، رفاعة بن يحيى وم"(:81/  2األرنؤوط« )
 . 747برقم  (:360/ 3ط غراس« )

  1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  132( برقم: )134/    10أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
برقم: )262  / )بنحوه.(970(  الذهبي  (  )   وصححه ووافقه  في "سننه"  داود  وأبو  برقم: )316/    1،  )بنحوه.(  850(   ) ،

( برقم: 64/    2، وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"غريب"  بنحوه مختصرا.(( )284( برقم: )317/    1والترمذي في "جامعه" )
( 2942( برقم: )698/    2وأحمد في "مسنده" )،    2751برقم   (:176  /2»السنن الكبرى « )،والبيهقي في( )بمثله.(  898)

الملقن   " . وقال ابنرواه أبو داود، والترمذي، وآخرون بإسناد حسن."(: 415/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  )بمثله.(  
»صحيح سنن " . وحسنه األلباني في هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه"(:672/ 3»البدر المنير « )في 

 .  796برقم  (:436/ 3أبي داود ط غراس« )
 2001حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
التهليل 2697( برقم: )71/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4( الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل  ( ) كتاب 

 ( بتلك األلفاظح والدعاء ( )والتسبي
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 التورك واالفتراش والجلوس للتشهدين والدعاء بالسبابة  •

إِذَا َجلََس فِي  َكاَن  "أنه    عن النبي    رضي للا عنهما  عن ابن عمر  في لفظ لمسلم -1218
اَلةِ  ْبَهاَم    بِِإْصبَِعهِ َوأََشاَر    َوَضَع َكفَّه  اْلي ْمَنى َعلَى فَِخِذِه اْلي ْمنَى َوقََبَض أََصابِعَه  ك لََّها  الصَّ الَّتِي تَِلي اْْلِ

دِ َكاَن  عنه"   وفي لفظ لمسلم"  َوَوَضَع َكفَّه  اْلي ْسَرى َعلَى فَِخِذِه اْلي ْسَرى َوَضَع َيَده     إِذَا قَعََد فِي التََّشه 
ْكَبِتِه اْلي ْسَرى ْكَبِتِه اْلي ْمنَى    اْلي ْسَرى َعلَى ر  َوَعقََد ثاََلثَةً َوَخْمِسيَن َوأََشاَر  َوَوَضَع َيَده  اْلي ْمنَى َعلَى ر 

  )1("بِالسَّبابةِ 

 )2("َوقَاَل َهَكذَا َكاَن َيْفعَل  وزاد في الموطأ " -1219

اَلةِ إِذَا    النبي    قَاَل َكانَ   الزبيربن العوام  عن  وفي مسلم -1220 قََدَمهُ َجعََل    قَعََد فِي الصَّ
ْكَبِتِه اْلي ْسَرى َوَوَضَع    اْليُْسَرى بَْيَن فَِخِذِه َوَساقِهِ  َوفََرَش قََدَمه  اْلي ْمنَى َوَوَضَع َيَده  اْلي ْسَرى َعلَى ر 

 َيَده   َوَضعَ  إِذَا قَعََد يَْدُعو َكاَن   "وفي لفظ لمسلم" َوأََشاَر بِِإْصبَِعهِ َيَده  اْلي ْمنَى َعلَى فَِخِذِه اْلي ْمنَى 
َوأََشاَر بِِإْصبَِعِه السَّبابِة َوَوَضَع إِْبَهاَمهُ  اْلي ْمنَى َعلَى فَِخِذِه اْلي ْمَنى َوَيَده  اْلي ْسَرى َعلَى فَِخِذِه اْلي ْسَرى  

ْكَبتَه  َعلَى إِْصبَِعِه اْلُوْسَطى    )3("َوي ْلِقم  َكفَّه  اْلي ْسَرى ر 
قال النووي" وقوله : فرش قدمه اليمنى : معناه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ،   •

    "وال فتح أصابعها كما كان يفعل غالبا بل نصبها دون ذلك بيانا للجواز 
اَلةِ   أَنَّ النبي رضي للا عنهما    عن بن عمر  وفي لفظ لمسلم -1221   َكاَن إِذَا َجلََس فِي الصَّ

ْكَبتَْيِه  َوَضَع َيَدْيهِ  ْبَهاَم فََدَعا بَِها َعلَى ر  ْكَبِتِه    َوَرفََع إِْصبَعَهُ اْليُْمنَى الَّتِي تَِلي اإْلِ َوَيَده  اْلي ْسَرى َعلَى ر 
 )4("اْلي ْسَرى َباِسَطَها َعلَْيَها

باز   • ابن  الشيخ  التشهد وقد جاء   -فقال  السجدتين وجلسة  بين  السجود  يعم جلسة  معلقا:" وهذا 
كان إذا جلس بين السجدتين فعل كما يفعل    "صريحا في رواية وائل بن حجر عند أحمد بإسناد جيد

 يشير بأصبعه السباحة اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى   "  -في التشهد

كبر فرفع يديه حين كبر      النبي  قال : رأيت  عن وائل بن حجرو.    )صحيح( -1222
يعنى استفتح الصالة ورفع يديه حين كبر ورفع يديه حين ركع ورفع يديه حين قال سمع للا  

فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى   ثم جلس  وسجد فوضع يديه حذو أذنيهلمن حمده  
إلبهام  ثم أشار بسبابته ووضع اعلى ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى  

 )5("فكانت يداه حذاء أذنيه ثم سجد على الوسطى وقبض سائر أصابعه

حين كبررفع يديه حذاء أذنيه    النبي    رأيت   قال:   عن وائل بن حجر.    )صحيح(  -1223
يمينه على شماله في   يديه ورأيته ممسكا  لمن حمده رفع  قال سمع للا  ثم حين  ثم حين ركع 

ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى    بالسبابة   وأشار   حلق بالوسطى واإلبهامالصالة فلما جلس  
    )6("ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى

 
فة الجلوس ِفي الصالة  ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ص580( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . (هاأللفاظ وكيفية وضع اليدين على الفخذين ( )بهذ
 ( ) كتاب الصالة ، العمل في الجلوس في الصالة ( )بهذا اللفظ( 85/  294( برقم: ) 121/  2أخرجه مالك في "الموطأ" ) – )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب صفة الجلوس ِفي الصالة  579( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  (هاأللفاظوكيفية وضع اليدين على الفخذين ( بهذ
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب صفة الجلوس ِفي الصالة  580( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 . اليدين على الفخذين ( )بهذا اللفظ(  وكيفية وضع
ط  151/ 31»مسند أحمد« )األرنؤوط في . قال  ( )بهذا اللفظ(19160( برقم: )4295/  8أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )5(

ثقات."الرسالة(:  رجاله  صحيح،  في  إسناده  ردها  في  و"بالغ"  الزيادة  هذه  شذوذ  األلباني  رجح  وقد   ، األحاديث "  »سلسلة 
( رقم    (311/  5الصحيحة«  الحديث  على  تعليقه  أثناء  في    2247في  وقال  السنة«  .   فقه  على  التعليق  في  المنة  »تمام 

فذكره السجدة الثانية بعد اإلشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات فإنهم جميعا  " (:215)ص
" . وقد لم يذكروا السجدة بعد اإلشارة وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا.

لزيادة وثبوت اإلشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين ؟ وأيضا عموم حديث ابن عمر والزبير رجح الشيخ ابن باز صحة هذه ا
 رضي هللا عنهما  فأنه بعم الجلوس بين السجدتين . وهللا أعلم.

ط  164/ 31»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(19173( برقم: )4298/  8أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )6(
 . "إسناده قوي "الرسالة(: 
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1224-   . لفظ  )صحيح(  وأشار زهير " وفي  يقول هكذا  ثم رأيته  ثالثا وحلق حلقة  وقبض 
 )1("وقبض أصبعين وحلق اإلبهام على السبابة الثانيةبسبابته اْلولى 

قام إلى الصالة فكبر ،    -صلى للا عليه وسلم    -أن النبي  "عنه    وفي لفظ.    )صحيح( -1225
ورفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه ، وأخذ شماله بيمينه ، فلما أراد أن يركع رفع يديه ، فلما رفع  
رأسه من الركوع رفع يديه ، فلما سجد وضع يديه ، فسجد بينهما ، ثم جلس فوضع يده اليسرى 

ثم عقد الخنصر والبنصر ، ثم حلق  نى على فخذه اليمنى ،  على فخذه اليسرى ، ومرفقه اليم
 " )2(" . الوسطى باإلبهام ، وأشار بالسبابة

ْجرٍ   وفي لفظ عن.    )صحيح( -1226 اْلي ْسَرى َوَوَضَع  "وائل ْبَن ح  قَعََد َواْفتََرَش ِرْجلَه   ث مَّ 
اْلي ْمنَى   فَِخِذِه  َعلَى  اْْلَْيَمِن  ِمْرفَِقِه  َحدَّ  َوَجعََل  اْلي ْسَرى  ْكَبِتِه  َور  فَِخِذِه  َعلَى  اْلي ْسَرى  قَبََض  َكفَّه   ثُمَّ 

ُكَها يَْدُعو بَِها اثْنَتَْيِن ِمْن أََصابِِعِه َوَحلََّق َحْلقَةً ثُمَّ َرفََع إِْصبَ    )3(" عَهُ فََرأَْيتُهُ يَُحّرِ

مرفقه اْليمن   ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد"عنه  وفي لفظ.  )صحيح( -1227
يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق    وقبض ثنتين وحلق ورأيته،  على فخذه اليمنى  
 )4("اْلبهام والوسطى  

والبنصر والوسطى ويرسل    الخنصر  أن يعقد  :أحدها  كيفية عقدها وجوه  :  قال في عون المعبود •
أن   ابن عمر( والثانيحديث  المسبحة ويضم اإلبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد ثالثة وخمسين )

والثالث أن    ،   الوسطى المقبوضة كالقابض ثالثا وعشرين فإن بن الزبير رواه كذلكيضم اإلبهام إلى  
 يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق اإلبهام والوسطى كما رواه وائل بن حجر 

كان يشير  " وعن الزبير.    (دون قوله "وال يحركها " فشاذ"  صحيح لغيرهحسن.  ) -1228
 )5("واليحركها  بإصبعه إذا دعا

مذعرة للشيطان   تحريك اْلصبع في الصالة    " عن النبي   ابن عمر   عن.    )ضعيف( -1229
")6( 

 
ط  168/ 31»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(19178( برقم: )4299/  8أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )1(

ثقات.   "الرسالة(:  رجاله  صحيح،  ف إسناده  األلباني  قال  )ي  "  وفوائدها«  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  /  5»سلسلة 
 ."إسناده صحيح" (:311

وبمعناه رواه جماعة ، عن عاصم بن  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(2828( برقم: )131/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )2(
كليب . ونحن نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمر ، ثم ما روينا في حديث ابن الزبير ؛ لثبوت خبرهما ، وقوة إسناده ، 

 "(:427/  1»خالصة األحكام« )" وقال النووي في  .  ومزية رجاله ، ورجاحتهم في الفضل على عاصم بن كليب ، وباهلل التوفيق
 .  "رواه البيهقي بإسناد صحيح.

»صحيح ابن حبان«  ) بهذا اللفظ( ، وابن حبان في صحيحه    714برقم    (:354/  1« )ه»صحيحأخرجه ابن خزيمة في    –  )3(
" . وقال ابن البيهقي بإسناد صحيح.رواه  "(: 428/  1»خالصة األحكام« )) مثله( . قال النووي في    1860برقم    (:170/  5)

وقال األرنؤوط   بإسناد صحيح "هذا الحديث صحيح رواه البيهقي في »سننه« بهذا اللفظ "(:11/  4»البدر المنير « )الملقن في 
إسناد "(:69/ 2»إرواء الغليل « )" . وقال األلباني في سناده قوي رجاله رجال الصحيح"(:171/ 5»صحيح ابن حبان« )في 
 . "ح على شرط مسلمصحي

،   المرفقين ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب السهو ، باب موضع  1/    1264( برقم: )269/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(
 . (554/ 7»سلسلة األحاديث الصحيحة« )وصححه األلباني في 

( ) كتاب السهو ، باب بسط اليسرى على الركبة ( )بهذا  2/    1269( برقم: )270/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )5(
»المجموع . قال النووي في    (بمثله( ) كتاب الصالة ، باب اإلشارة في التشهد ( )989( برقم: )374/    1)، وأبو داود    اللفظ(

  " (:232/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ي  ". قال األرنؤوط ف رواه أبو داود بإسناد صحيح" (:454/  3شرح المهذب« )
قد صرح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى"    -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلساً    -حديث صحيح، ابن جريج  

الصحيح    - (، ومحمد بن عجالن  1194) فيه كالم يحطه عن رتبة  األلباني في  قد توبع.  -وإن كان  قال  األحاديث "  »سلسلة 
»صحيح سنن أبي داود " . وقال في يحركها "، زيادة منكرة وال " (:138/ 12عيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )الض

- يحركها ... شاذ؛ لتفرد ابن عجالن به، وزياد  وال  إسناده من طريق ابن عجالن حسن، لكن قوله:  "  (:144/  4ط غراس« )
 .  "الجماعة؛ فرووا الحديث بدون هذه الزيادةعنه، وقد خالفه  -هو ابن سعدو
  فرد به محمد بن عمر الواقدى، وليس وقال :"ت   2788برقم    (:189/  2»السنن الكبرى للبيهقي« )أخرجه البيهقي في    –  )6(

 .  (428/ 1»خالصة األحكام« )بالقوي" . وضعفه التووي في  
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سعد.    )صحيح( -1230 وقاص  عن  أبي  للا    مرعلي" :قال  بن  أدعو    رسول  وأنا 
 )1(" ، ولفظ أبو داود " وأنا أدعو بأصبعي" بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم     وفي البخاري -1231 ِ أَنَّه  أَْخبََره  أَنَّه   عن َعْبِد الرَّ ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ عن َعْبِد َّللاَّ
ِ بن عمرَكاَن َيَرى   ن ِ فََنَهانِي َعْبد     َعْبَد َّللاَّ اَلةِ إِذَا َجلََس فَفَعَْلت ه  َوأََنا َيْوَمِئٍذ َحِديث  الس ِ َيتََربَّع  فِي الصَّ

اَلةِ  ِ بن عمر َوقَاَل إِنََّما س نَّة  الصَّ فَق ْلت  إِنََّك تَْفعَل  ذَِلَك   أَْن تَْنِصَب ِرْجلََك اْليُْمنَى َوتَثْنَِي اْليُْسَرىَّللاَّ
 )2("إِنَّ ِرْجلَيَّ اَل تَْحِماَلِنيفَقَاَل 

الصالة    كان رسول للا  قَالَْت    رضي للا عنها  عن عائشة   " وفي مسلم -1232 يستفتح 
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ،    الحمد هلل رب العالمين    بالتكبير والقراءة بـ  

، وكان إذا رفع   لم يسجد حتى يستوي قائماولكن بين ذلك . وكان إذا رفع رأسه من الركوع  
، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان   لم يسجد حتى يستوي جالسارأسه من السجدة  

شيطان ، وينهى أن يفترش  . وكان ينهى عن عقبة ال  يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى
الرجل ذراعيه افتراش السبع . وكان يختم الصالة بالتسليم . وفي رواية ابن نمير ، عن أبي  

 يشخص = يرفع ، يصوب = ينكس ويخفض     )3("خالد : وكان ينهى عن عقب الشيطان . 

من سنة الصالة أن تنصب القدم    :"قالرضي للا عنهما    بن عمرعن  و.    )صحيح( -1233
  )4("اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى

ْكعَتَْينِ فَإِذَا    ولفظه "    حديث أبي حميد الساعدي  وفي البخاري -1234 َجلََس   َجلََس فِي الرَّ
اْليُْمنَى َونََصَب  اْليُْسَرى  ِرْجِلِه  اْْلِخَرةِ    َعلَى  ْكعَِة  الرَّ فِي  َجلََس  َونََصَب  َوإِذَا  اْليُْسَرى  ِرْجلَهُ  قَدََّم 

 )5("اأْلُْخَرى َوقَعََد َعلَى َمْقعََدتِهِ 
قال النووي : قال أصحابنا :" حديث أبي ُحَميد صريح في الفرق بين التشهدين ، وأنه يفترش في   •

 .ة تتنزل عليه للجمع بين األحاديث األول ويتورك في الثاني ،وباقي األحاديث المطلق

  

 
والحاكم وقال :"إسناده صحيح"،    ( )بنحوه.(947( برقم: )149  /  3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )1(

( برقم: 270/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بنحوه.(1972( برقم: )536/    1في "مستدركه" )
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في  (  1499( برقم: )555/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بهذا اللفظ(  2/    1272)
" إسناده صحيح   1344برقن    (: 235/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". قال األلباني في  إسناده صحيح."(: 615/  2)

 .  على شرط الشيخين"
 ( ) كتاب األذان ، باب سنة الجلوس في التشهد ( )بهذا اللفظ( 827( برقم: )165/  1يحه" )أخرجه البخاري في "صح – )2(
( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2"صحيحه" )أخرجه مسلم في  – )3(

 .  ( )بهذا اللفظ(
/  2»إرواء الغليل « ). صححه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(1/    1157( برقم: )248/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(

 .  . وقال :"إسناده صحيح" 317برقم  :(23
 .  ( ) كتاب األذان ، باب سنة الجلوس في التشهد ( )بهذا اللفظ(828( برقم: )165/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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 جلسة االستراحة •

البخاري -1235 الحويرثعن    في  بن  النبي "مالك  من    ييصلرأى  وتر  في  كان  فإذا 
 . )1("لم ينهض حتى يستوي قاعداصالته 

قال في حديث المسيء صالته : اسجد حتى  أن النبي  "أبي هريرةعن     وفيهما -1236
ثم ارفع حتى تطمئن  ،  ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا  ،  ثم ارفع حتى تطمئن جالسا  ،  تطمئن ساجدا  

 )2("ث مَّ اْفعَْل ذَِلَك فِي َصاَلِتَك ك ل َِها،   جالسا

حميدحديث  وفي  .    )صحيح(  -1237 النبي   أبي  صالة  وصف  من      أنه  عشرة  في 
,    وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهضثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله    "فقال :    الصحابة  

 )3("وذكر الحديث فقالوا : صدقت  
فََصلَّى ِبَنا فِي َمْسِجِدَنا َهذَا فَقَاَل إِن ِي وفيه :"  َماِلُك ْبُن اْلحويرث  عن  البخاري  وفي -1238

اَلةَ َولَِكْن أ ِريد  أَْن أ ِرَيك ْم َكْيَف َرأَْيت  النبي َْل َصل ِي ِبك ْم َوَما   ي َصل ِي قَاَل أيوب فَق ْلت    أ ِريد  الصَّ
ِْلَِبي قِاَلَبةَ َوَكْيَف َكاَنْت َصاَلت ه  قَاَل ِمْثَل َصاَلةِ َشْيِخَنا َهذَا يَعني عمرو ْبَن سلمة قَاَل أيوب َوَكاَن  

  )4("  َجلََس َواْعتََمَد َعلَى اأْلَْرِض ثُمَّ قَامَ ْكِبيَر َوإِذَا َرفََع َرأَْسه  عن السَّْجَدةِ الثَّاِنَيِة  ذَِلَك الشَّْيخ  ي ِتمُّ التَّ 

:"  )صحيح( -1239 أحمد  عند  عنه  لفظ  وفي  استوى  السجدتين  من  رأسه  رفع  إذا  كان    . 
 )5(" قاعدا، ثم قام من الركعة األولى والثالثة

النبي   "- حجروائل بن    . وعن   )ضعيف( -1240   السجدتين كان إذا رفع رأسه من  أن 
   )6("استوى قائما 

مر على امرأتين تصليان , فقال : إذا   أن النبي عن يزيد بن حبيب  .    )ضعيف( -1241
 .)7("سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض , فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل 

  

 
( ) كتاب األذان ، باب من استوى قاعدا في وتر من صالته ثم  823( برقم: )164/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  نهض ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158  /  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بمثله.( 397برقم: )( 10/  2، ومسلم في "صحيحه" )
برقم   (:395/  1)  "ت بشار)بهذا اللفظ( ، والترمذي في جامعه "  587برقم  (:972/  1)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه   –  )3(

»مسند أحمد« )مثله( . قال األرنؤوط في    23599برقم    ط الرسالة(:  9/  39)   وقال :" حسن صحيح" ، وأحمد في مسنده    304
الرسالة(:  10/  39) ا"ط  الشيخين غير عبد  ثقات رجال  لحميد بن جعفر، فمن رجال  إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله 

 .    (82/ 2»إرواء الغليل « )" .وصححه األلباني في مسلم.
( ) كتاب األذان ، باب كيف يعتمد على األرض إذا قام من الركعة 824( برقم: )164/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
ط  163/ 34»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(20869( برقم: )4750/  9أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )5(

 .  "إسناده صحيح على شرط الشيخين."الرسالة(: 
" . وقال ابن  هذا الحديث غريب جدا ال أعلم من خرجه من هذا الوجه"(:673/  3»البدر المنير « )قال ابن الملقن في     –  )6(

وذكره النووي في ،  هذا الحديث بيض له المنذري في الكالم على المهذب  "(:624/  1لمية« )»التلخيص الحبير ط العحجر في  
وظفرت به في سنة أربعين في مسند البزار في ،وذكره في شرح المهذب فقال غريب ولم يخرجه  ،  الخالصة في فصل الضعيف  

جبل في أثناء حديث طويل: أنه كان يمكن جبهته  وقد روى الطبراني عن معاذ بن    ،    أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصالة
»التلخيص " ، وقال في  وفي إسناده الخصيب بن جحدر وقد كذبه شعبة ويحيى القطان  ،  وأنفه من األرض ثم يقوم كأنه السهم

،  eنبي" وروى بن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال:  أدركت غير واحد من أصحاب ال  (624/ 1الحبير ط العلمية« )
 . "فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس 

وأبو داود في    وقال :"حديث مقطوع" ،    ( )بهذا اللفظ(3251( برقم: )223/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )7(
( برقم: )117/    1"المراسيل"  )بلفظه.(87(   )  ، الصالة  ) جامع  في    (  ابن حجر  قال   .( العلمية«  الحبير ط  /  1»التلخيص 

البيهقي" (:591 »سلسلة األحاديث الضعيفة  " . وضعفه األلباني في  من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك  ورواه 
 . 2652برقم  (:163/ 6والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
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 ركن الطمأنينة  •

 )1(" صلوا كما رأيتموني أصلي" عن مالك بن الحويرث في البخاري -1242

ض وَء ث مَّ اْستَْقِبْل اْلِقْبلَةَ فََكب ِْر    إِذَا"عن أَبِي هريرة  فيهما -1243 اَلةِ فَأَْسِبْغ اْلو  ق ْمَت إِلَى الصَّ
َحتَّى   ث مَّ اْرَكْع  اْلق ْرآِن  تََيسََّر َمعََك ِمْن  اْقَرأْ بَِما  ث مَّ    َحتَّى تَْستَِويَ ث مَّ اْرفَْع    َراِكعًاتَْطَمئِنَّ  ث مَّ  قَاِئًما 

ْد َحتَّى  ْد َحتَّى    تَْطَمئِنَّ اِجًدا ث مَّ اْرفَْع َحتَّى  سَ   تَْطَمئِنَّ اْسج  َساِجًدا ث مَّ اْرفَْع َحتَّى    تَْطَمئِنَّ َجاِلًسا ث مَّ اْسج 
 )2("ثُمَّ اْفعَْل ذَِلَك فِي َصاَلتَِك ُكلَِّها َجاِلًساتَْطَمئِنَّ 

    )3("تطمئن قائما"حتى . وفي لفظ  )صحيح( -1244

   )4(حتى ترجع العظام"فأقم صلبك  وفي لفظ ".   )صحيح( -1245

 كما أمره هللا  حتى يسبغ الوضوءإنها لم تتم صالة أحدكم    وفي لفظ ".    )صحيح( -1246
ثم يقول سمع للا لمن حمده ثم يستوي قائما   حتى تطمئن مفاصله وتسترخيويركع    ثم يكبر...

  جبهته حتى تطمئن مفاصلهثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول    حتى يقيم صلبه
ثم يكبر فيسجد حتى يمكن    ويقيم صلبه ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته    وتسترخي
 )5("ويسترخي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صالته وجهه 

ْد  "رضي للا عنها    عائشة  عن  وفي مسلم -1247 لَْم َيْسج  ك وعِ  َوَكاَن إِذَا َرفََع َرأَْسه  ِمْن الرُّ
ْد   َحتَّى يَْستَِوَي قَائًِما  )6(" َحتَّى يَْستَِوَي َجاِلًساَوَكاَن إِذَا َرفََع َرأَْسه  ِمْن السَّْجَدةِ لَْم َيْسج 

َوإِذَا َرَكَع أَْمَكَن َيَدْيِه ِمْن    " عن النبي    ُحَمْيٍد الساعدي  عن أبي    وفي البخاري -1248
ْكَبتَْيِه ث مَّ َهَصَر َظْهَره  فَإِذَا َرفََع َرأَْسه  اْستََوى   )7("َحتَّى يَعُوَد ُكل  فَقَاٍر َمَكانَهُ ر 

قَاَم َحتَّى نَقُوَل قَْد  إِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده       النبي  َوَكانَ "عن أنس  وفي مسلم -1249
د   أَْوَهَم   )8("َحتَّى نَقُوَل قَْد أَْوَهمَ  ويَْقعُُد بَْيَن السَّْجَدتَْينِ ث مَّ َيْسج 

تجزىء    ال" :قال    عن النبي    اْلنصاري ] البدري [    عن أبي مسعودو.    )صحيح( -1250
 )9("ظهره في الركوع والسجودحتى يقيم   صالة الرجل

 
( ) كتاب األذان ، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة  631( برقم: )128/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . وكذلك بعرفة وجمع ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بمثله.(397( برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه" )
( ) أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب إتمام الصالة ( )بهذا 1060( برقم: )169/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )3(

تطمئن حتى  والبن ماجه بإسناد مسلم: »"...(: 133ألحكام ت الفحل« )ص»بلوغ المرام من أدلة ا. قال ابن حجر في    اللفظ(
 .  "إسناده صحيح. "(:170/ 2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في قائما«

اللفظ(1787( برقم: )88/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4( ( برقم:  4356/    8وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا 
وأما الطمأنينة في االعتدال فثابت في صحيح "(:462/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(19300)

".  وقال العظام إلى مفاصلها«ترجع  حتى  صلبك  فأقم  حبان ومسند أحمد من حديث رفاعة بن رافع ولفظه: »فإذا رفعت رأسك    ابن
وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج    -سناده قوي. ابن عجالن"إ(:89/  5»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  

المتابعات، وق  الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال له مسلم غير ما حديث في  د تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق 
 . 401برقم  (:239/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . صححه األلباني في الصحيح.

( ) كتاب  856( )321/    1)، وأبو داود    ( )بهذا اللفظ(1/    1135( برقم: )244/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )5(
/ 2األرنؤوط« )»سنن أبي داود ت  . قال األرنؤوط في    (بمثلهالصالة ، باب صالة من ال يقيم صلبه في الركوع والسجود ( )

 . 536برقم  (:351/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه األلباني في إسناده صحيح."(:144
( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ( 800( برقم: ) 159/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  ––  )7(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب اعتدال أركان الصالة وتخفيفها ِفي تمام (  473( برقم: )45/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 .  )بهذا اللفظ(
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . .  وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(855( برقم: )318/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )9(
إسناده صحيح على  " 801برقم  (:3/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  " . وقالإسناده صحيح."(: 142/ 2)

شرط البخاري، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه أيًضا ابن حبان والدارقطني والبيهقي. وأخرجه أبو عوانة في 
 . "صحيحه
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أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من    قال"    النبي  أن    أبي قتادةعن  و.    )صحيح( -1251
صالته قالوا يا رسول للا وكيف يسرق من صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها أو قال ال  

 )1("يقيم صلبه في الركوع والسجود

قال فصلينا   النبي  نه خرج وافدا إلىأ:علي بن شيبانعن  في لفظ ". و   )صحيح( -1252
 فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل ال يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف    النبي  خلف
 )2("ال صالة لمن ال يقيم صلبه في الركوع والسجوديا معشر المسلمين انه  :"قال النبي

قال ما صليت ولو مت    رأى حذيفة رجال ال يتم الركوع وال السجود"وفي البخاري -1253
 )3("التي فطر للا محمدا صلى للا عليه وسلم . مت على غير الفطرة 

ن الرجل ليصلي الصالة ولعله قال :"إ  النبي  عن  عن عمار بن ياسرو .  )حسن( -1254
 )4("ال يكون له منها إال عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها ( حتى أتى على العدد

اْليََسِر  و.    (صحيح) -1255 أَبِي  عمرعن  بن  ي َصل ِي    :"قَالَ   النبي   أَنَّ كعب  َمْن  ِمْنك ْم 
ب َع َحتَّى َبلََغ اْلع ْشَر  اَلةَ َكاِملَةً َوِمْنك ْم َمْن ي َصل ِي الن ِْصَف َوالثُّل َث َوالرُّ  )5("الصَّ

  

 
( 229/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  663( برقم: )674/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

 ( )بهذا اللفظ( 23083( برقم: )5346/    10وأحمد في "مسنده" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله مختصرا.( 841برقم: )
»صحيح ". وصححه األلباني في   إسناده صحيح على شرط مسلم."ط الرسالة(:  319/  37»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في  

 . 986برقم (:229/ 1الجامع الصغير وزيادته« )
  ط الرسالة(:   224/  26)، وأحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ(872( برقم: ) 97/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"  )  –  )2(

" . صححه األلباني في سناده صحيح، رجاله ثقات."إط الرسالة(:  225/  26»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في    16297برقم  
 .  411برقم   (:244/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

 . ( ) كتاب األذان ، باب إذا لم يتم الركوع ( )بهذا اللفظ(791( برقم: )158/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
/  5»صحيح ابن حبان« ). وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1889( برقم: )210/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

 " حسن صحيح" 430برقم    (:253/  1لى زوائد ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إ" . وقال األلباني في  سناده حسن."إ(:211
)5(  –  ( "الكبرى"  في  النسائي  )316/    1أخرجه  برقم:   )616( اللفظ (  )،  (  بهذا  "مسنده"  في  برقم: 3297/    6وأحمد   )
»مسند " . قال األرنؤوط في   رواه النسائي بإسناد صحيح."(:477/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    (مثله( )15762)

الحكم: وهو ابن رافع األنصاري من رجاله، وصحابيه  ط الرسالة(:»إسناده صحيح على شرط مسلم، عمر بن    280/  24أحمد« )
لم يرو له سوى مسلم والبخاري في "األدب المفرد" وأصحاب السنن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج: وهو ابن 

  538م  برق   (:352/  1»صحيح الترغيب والترهيب« ). وقال األلباني في    النعمان الجوهري فمن رجال البخاري، وقد توبع.«
حديث حسن. وأخرجه    ،وقال :"   761برقم    (:384/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"حسن لغيره" وبحثه مفصال في  
كذا قال! وعمر   "إسناده صحيح"!  (:154/  1وقال الحافظ العراقي في "تخريج اإلحياء" )   ...  أحمد بإسناد صححه الحافظ العراقي

 .  ..."، لكن روى عنه جمع، ثم هو مضطرب كما ترى.بن أبي بكر هذا لم يوثقه غير ابن حبان
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 .   اوالنهي عن جميع ما يشغل عنه  الحث على الخشوع في الصالة •

  )1("الجرس مزامير الشيطان :"قال  : أن "أبي هريرةعن  في مسلم -1256

 )2("ال تصحب المالئكة رفقة فيها كلب وال جرس  " وفي لفظ لمسلم عنه -1257

  النبي  سمعت"رضي للا عنها  أم سلمةعن  و .    (صحيحفالشطر الثاني  دون  )ضعيف   -1258
 )3("ال تدخل المالئكة بيتا فيه جلجل وال جرس وال تصحب المالئكة رفقة فيها جرس  :"يقول
َصلَّى فِي َخِميَصٍة لََها أَْعاَلٌم فَنََظَر    أَنَّ النبي   رضي للا عنها  عن عائشة  وفيهما -1259

ا اْنَصَرَف قَاَل اْذَهب وا ِبَخِميَصتِي َهِذِه إِلَى أَبِي َجْهٍم َوأْت ونِي ِبأَْنِبَجانِ  يَِّة أَِبي  إِلَى أَْعاَلِمَها نَْظَرةً فَلَمَّ
   )4("َجْهٍم فَإِنََّها أَْلَهْتِني آِنفًا عن َصاَلتِي

اَلةِ   "للبخاري وفي لفظ -1260     )5("فَأََخاُف أَْن تَْفتِنَنِيك ْنت  أَْنظ ر  إِلَى َعلَِمَها َوأََنا فِي الصَّ

 :كساء غليظ ال علم له   :كساء مربع من صوف، واألنبجانية والخميصة  •

َكاَن قَِراٌم ِلعائشة َستََرْت ِبِه َجاِنَب َبْيِتَها قال :"   عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفي البخاري  -1261
ه  تَْعِرض  فِي َصاَلتِي  فَقَاَل النبي  . ] القرام : )6("أَِميِطي عنا قَِراَمِك َهذَا فَإِنَّه  اَل تََزال  تََصاِوير 

 ثوب رقيق ذو ألوان[)يدل على كراهية الصور أيا كانت( 

، َوَكاَن  تِْمثَاُل َطائِرٍ َكاَن لَنَا ِستٌْر فِيِه قَالَْت:  رضي للا عنها ، َعْن َعاِئَشةَ وفي مسلم  -1262
ِلي َهذَا ، فَإِن ِي  الدَّاِخل  إِذَا َدَخَل اْستَْقَبلَه  ، فَقَاَل ِلي َرس ول  للِا   ِ ذََكْرُت : َحو  ُكلََّما َدَخْلُت فََرأَْيتُهُ 

ْنيَا َها َحِريٌر ، فَك نَّا َن الد    )7("ْلَبس َها .. قَالَْت: َوَكاَنْت لََنا قَِطيفَةٌ ك نَّا َنق ول  َعلَم 

إني ْلجهز جيشي وأنا في   أنه قال " مرع تعليقا مجزوما به عن وأخرج البخاري -1263
 )8("الصالة

قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصالة  النبي  عن أبي هريرةعن  وفي مسلم -1264
فإذا سمع اْلقامة ذهب حتى ال    فإذا سكت رجع فوسوسأحال له ضراط حتى ال يسمع صوته  

 )9("فإذا سكت رجع فوسوسيسمع صوته 

ْم أَنَّ  هريرة    عن أبي  وفيهما -1265 اٌط قَاَل إِذَا ن وِدَي ِباْْلَذَاِن أَْدبََر الشَّْيَطان  لَه  ض رَ   َحدَّثَه 
َب بَِها أَْدبََر فَإِذَا ق ِضَي التَّْثِويب    ِ ْقبََل يَْخُطُر أَحتَّى اَل َيْسَمَع اْْلَذَاَن فَإِذَا ق ِضَي اْْلَذَان  أَْقبََل فَإِذَا ث و 

 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب كراهة الكلب والجرس ِفي السفر 2114( برقم: )163/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب كراهة الكلب والجرس ِفي السفر 2113( برقم: )162/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
. وضعفه   ( ) كتاب الزينة ، باب الجالجل ( )بهذا اللفظ(4/    5237( برقم: )1004/    1في "المجتبى" )  أخرجه النسائي  –  )3(

يه جهالة، فإنه أخرجه من طريق حجاج عن وقال :"...وف   1818برقم    (:286/  2»ضعيف الترغيب والترهيب« )األلباني في  
نعم الشطر الثاني   ...ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن بابيه مولى آل نوفل عنها. و )سليمان( هذا ال يعرف إال بهذه الرواية،

واهد تراها في "الصحيح" في الباب هنا. والمنفي فيه غير المنفي في الشطر األول منه وفي من حديث أم سلمة صحيح له ش
   حديث )بنانة( كما هو ظاهر، فتأمل. 

( ) كتاب الصالة ، باب إذا صلى في ثوب له أعالم ونظر إلى علمها  373( برقم: )84/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهة الصالة ِفي ثوب 556( برقم: ) 77/    2( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  له أعالم ( )بمثله مختصرا.(
( ) كتاب الصالة ، باب إذا صلى في ثوب له أعالم ونظر إلى علمها  373( برقم: )84/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 ز  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل  374( برقم: )84  /  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .  تفسد صالته وما ينهى عن ذلك ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال  2107( برقم: ) 158/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(

 . صورة ( )بهذا اللفظ(
 . ) كتاب العمل في الصالة ، باب يفكر الرجل الشيء في الصالة ( )بهذا اللفظ(  ( 67/  2البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )8(
 ()كتاب الصالة ، باب فضل اأْلذان وهرب الشيطان عند سماعه()بهذا اللفظ( 389( برقم:)5/    2أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )9(
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  يَْدِري َكْم َصلَّى  ال ُجلُ َحتَّى يََظلَّ الرَّ َيق ول  اْذك ْر َكذَا اْذك ْر َكذَا ِلَما لَْم يَك ْن َيْذك ر    بَْيَن اْلَمْرِء َونَْفِسهِ 
ْد َسْجَدتَْيِن َوه َو َجاِلسٌ   )1( "فَإِذَا لَْم َيْدِر أََحد ك ْم َكْم َصلَّى فَْلَيْسج 

 ؟أين ينظر في أثناء الصالة •

مسلم -1266 سمرة    في  ْبِن  جابر  قَالَ   عن  للا   قَاَل  يَْرفَع وَن      رسول  أَْقَواٌم  لََيْنتَِهَينَّ 

اَلةِ أَْبَصاَره ْم   ، )2("أَْو اَل تَْرِجع  إِلَْيِهمْ  إِلَى السََّماِء فِي الصَّ

لََيْنتَِهَينَّ أَْقَواٌم عن َرْفِعِهْم أَْبَصاَره ْم   :"قَالَ   النبي  أَنَّ   أَبِي هريرةعن     مسلموفي    -1267
اَلةِ إِلَى السََّماِء أَْو  عنَد الد َعاءِ  ه مْ فِي الصَّ  )3(" لَت ْخَطفَنَّ أَْبَصار 

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء " قال:عن النبي  عن أنس  في البخاريو -1268
 )4("  في صالتهم؟.فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال: لينتهن عن ذلك ، أو لتخطفن أبصارهم. 

كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء     النبي    أن  عن أبي هريرة. و   )ضعيف( -1269
 )5(" فطأطأ رأسه الذين هم في صالتهم خاشعونفنزلت 

عجبا للمرء المسلم إذا دخل    :"كانت تقول  رضي للا عنها  عائشةعن  و .    )ضعيف( -1270
الكعبة ما خلف   النبي الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجالال هلل وإعظاما دخل

 )6("بصره موضع سجوده حتى خرج منها
يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده ألنه أقرب للخشوع وورد في ذلك "فتح الباري  قال في    •

حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصوال  
( الذين هم في صالتهم خاشعون )وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى ـ وقال المرسل هو المحفوظ 

وكذا للمأموم إال  ـ  مأموم فيستحب لألمام النظر إلى موضع السجود  ويمكن أن يفرق بين اإلمام وال
 .وأما المنفرد فحكمه حكم اإلمام، حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه 

َيْقَرأ  فِي الظُّْهِر َواْلعَْصِر    قَاَل َسأَْلَنا َخبابا أََكاَن النبي   عن أَبِي َمْعَمرٍ   وفي البخاري -1271
ِ َشْيٍء ك ْنت ْم تَْعِرف وَن قَاَل ِباْضِطَراِب ِلْحَيِتهِ   )7("قَاَل نَعَْم ق ْلَنا ِبأَي 

رضي    عائشة    " ثم ذكر حديثباب رفع البصر إلى اْلمام في الصالة  :"   قال البخاري -1272
حين رأيتموني  قال في صالة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا    للا عنها أن النبي  

 )8("تأخرت

: قَْد َدنَْت ِمنِّي اْلَجنَّةُ َحتَّى لَِو اْجتََرأُْت َعلَْيَها لَِجئْتُُكْم بِِقَطاٍف ِمْن  وفي لفظ للبخاري" -1273
 )9("َوأَنَا َمعَُهْم؟قَِطافَِها ، َوَدنَْت ِمنِّي النَّاُر َحتَّى قُْلُت: أَْي َرّبِ ،  

 
( ) كتاب العمل في الصالة ، باب يفكر الرجل الشيء في الصالة  1222( برقم: )67/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود  389( برقم: )83/    2مسلم في "صحيحه" )، و  (  بنحوه( )
 . له ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن رفع البصر إلى السماء ِفي الصالة 428( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن رفع البصر إلى السماء ِفي الصالة 429( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

 ()كتاب األذان ، باب رفع البصر إلى السماء في الصالة ( )بهذا اللفظ( 750(برقم:)150/    1البخاري في"صحيحه")أخرجه  –  )4(
والبيهقي  وصححه وعلق الذهبي :"الصحيح مرسل"،    ( )بلفظه.(3504( برقم: )393/    2الحاكم في "مستدركه" )أخرجه  –  )5(

ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسال ، وهذا هو المحفوظ وقال :"  ( )بهذا اللفظ(3597( برقم: )283/    2الكبير" )في "سننه  
 " .(73/ 2»إرواء الغليل « )أللباني اإلرسال في " وصحح ا.
( برقم: 479/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ظ(  ( )بهذا اللف3012( برقم: )560/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )6(
»صحيح ابن  . قال األعظمي في    ( )بلفظه مختصرا.(9830( برقم: )158/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بمثله.(1767)

 " ال الدارقطني: ليس بقوي وكذبه ابن طاهرإسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له مناكير وق "(:332/ 4خزيمة«)
 ( ) كتاب األذان ، باب رفع البصر إلى اإلمام في الصالة ( )بهذا اللفظ( 746(برقم:)150/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )7(
 ( ) كتاب األذان ، باب رفع البصر إلى اإلمام في الصالة ( )بهذا اللفظ( 746(برقم:)150/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )8(
 .  ( ) كتاب األذان ، باب حدثنا ابن أبي مريم ( )بهذا اللفظ(745( برقم: )149/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )9(
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فشاذ"(حسن.  ) -1274  " يحركها  "وال  قوله  دون  لغيره  الزبيرو   .صحيح   كان" عن 
 )1("بصره إشارته  يشير بالسبابة واليحركها واليجاوز النبي

 ركن التشهد    •

كنا إذا كنا مع النبي صلى للا عليه وسلم في الصالة ،   "فيهما عن ابن مسعود -1275
قلنا: السالم على للا من عباده ، السالم على فالن وفالن ، فقال النبي صلى للا عليه وسلم: ال  
تقولوا السالم على للا ، فإن للا هو السالم ، ولكن قولوا: التحيات هلل ، والصلوات والطيبات ،  

ي ورحمة للا وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد للا الصالحين ، فإنكم إذا  السالم عليك أيها النب 
قلتم ، أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء واْلرض ، أشهد أن ال إله إال للا ، وأشهد أن  

  )2(وهذا لفظ البخاري  "، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو .  عبده ورسولهمحمدا 

   )3("يتخير من المسألة ما شاء"ثم  ولفظ مسلم  -1276

لفظ    -1277 ِمْن   النبي    َعلََّمِني " فيهماوفي  السُّوَرةَ  نِي  ي عَل ِم  َكَما  َد  التََّشهُّ َكفَّْيِه  َبْيَن  َوَكف ِي 
 )4("اْلق ْرآِن 

َنا  النبي  أَنَّه  قَاَل َكانَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباس  وفي مسلم -1278 َد َكَما  ي عَل ِم  التََّشهُّ
 ِ لََوات  الطَّي َِبات  ّلِِلَّ َباَرَكات  الصَّ َنا السُّوَرةَ ِمْن اْلق ْرآِن فََكاَن َيق ول  التَِّحيَّات  اْلم  السَّاَلم  َعلَْيَك أَيَُّها  ي عَل ِم 

 ِ ِ َوبََرَكات ه  السَّاَلم  َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد َّللاَّ اِلِحيَن أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوأَْشَهد  النَّبِيُّ َوَرْحَمة  َّللاَّ  الصَّ
ًدا َرُسوُل َّللاَِّ   )5("أَنَّ ُمَحمَّ

اأْلَْشعَِرّيِ عن    وفي مسلم -1279 َوَعلََّمَنا    النبي  إِنَّ   أبي موسى  س نَّتََنا  لََنا  فََبيََّن  َخَطَبَنا 
ِ    "  َصاَلتََنا فَقَاَل   لََوات  ّلِِلَّ ِل قَْوِل أََحِدك ْم التَِّحيَّات  الطَّي َِبات  الصَّ َوإِذَا َكاَن عنَد اْلقَْعَدةِ فَْليَك ْن ِمْن أَوَّ

ِ َوبَ  اِلِحيَن أَْشَهد  أَْن اَل السَّاَلم  َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمة  َّللاَّ ِ الصَّ َرَكات ه  السَّاَلم  َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد َّللاَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ    )6("َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

علمتني عائشة قالت هذا تشهد   :"القاسم قال  وأخرج البيهقي عن  .    )حسن موقوف( -1280
التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النبي ورحمة للا وبركاته السالم    النبي

  )7("علينا وعلى عباد للا الصالحين أشهد أن ال إله إال للا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 بلفظ تشهدنا"قال النووي فيه فائدة حسنة وهي أنه تشهده    •

ِ أَنَّه  َسِمَع ع َمَر ْبَن الخطاب َوه َو  .    )صحيح موقوف( -1281 ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلقَاِري  عن َعْبِد الرَّ
َد َيق ول   اِكَي   :"َعلَى اْلِمْنَبِر ي عَل ِم  النَّاَس التََّشهُّ ِ الزَّ ِ السَّاَلم  ق ول وا التَِّحيَّات  ّلِِلَّ لََوات  ّلِِلَّ ِ الطَّي َِبات  الصَّ ات  ّلِِلَّ

اِلِحيَن أَشْ  ِ الصَّ ِ َوبََرَكات ه  السَّاَلم  َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد َّللاَّ َهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َعلَْيَك أَيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمة  َّللاَّ
ًدا َعْبد ه   َحمَّ  )8("َوَرس ول ه  َّللاَّ  َوأَْشَهد  أَنَّ م 

 
 2821حديث رقم  سبق تخريجه – )1(
( ) كتاب األذان ، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس  835( برقم: )166/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  بواجب ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( )بهذا اللفظ( 402( برقم: )13 / 2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب االستئذان ، باب األخذ باليدين وصافح حماد بن زيد ابن 6265( برقم: )59/  8"صحيحه")أخرجه البخاري في  – )4(

 ( مثله( ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( )402( برقم: )14/    2ومسلم في "صحيحه" ، )،    فظ(المبارك بيديه ()بهذا الل
 ( ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( )بهذا اللفظ( 403( برقم: )14/  2ي "صحيحه" )أخرجه مسلم ف  – )5(
 ( ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( )بهذا اللفظ( 404( برقم: )14/  2) أخرجه مسلم في "صحيحه" – )6(
/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(2888( برقم: )144/    2الكبير" )أخرجه البيهقي في "سننه    –  )7(

" مسنده "، والبيهقي بإسناد جيد، وفيه بيان فائدة حسنة، وهي أن تشهده صلى هللا عليه  رواه الحسن بن سفيان في    "(:433
ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم "...(:639/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . قال ابن حجر في  وسلم بلفظ تشهدنا.

 "ورجح الدارقطني في العلل وقفه
( )بهذا  987( برقم: )266/    1والحاكم في "مستدركه" )  )مثله(،(  300( برقم: )124/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )8(

" واه مالك في " الموطأ " بإسناده الصحيح."ر(:432/  1»خالصة األحكام« )وصححه ووافقه الذهبي . وقال النووي في    اللفظ(
وقد روى عن عمر ...وقد ذكره في ))الموطأ(( موقوفا على عمر"...(: 334/  7رجب« )»فتح الباري البن  . قال ابن رجب في  

  ( 163األلباني« )ص  -»صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم  " . وصححه األلباني في  مرفوعا من وجوه ال تثبت، وهللا أعلم.
 عند ذكره الصيغة الخامسة من صيغ التشهد.  
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ال • في  حجر  ابن  التشهد:"تلخيصقال  في  مسعود  بن  وثبوته  حديث  على صحته  وأكثر    ،    متفق 
وقال البزار أصح حديث في التشهد عندي حديث بن  ...    الروايات فيه بتعريف السالم في الموضعين

وال  ،  في التشهد أثبت منه     روي عنه من نيف وعشرين طريقا وال نعلم روى عن النبي،  مسعود  
إنما اجتمع    وقال مسلم :.    وال أشد تظافرا بكثرة األسانيد والطرق  ،    وال أشهر رجاال،  أصح أسانيد  

 " الناس على تشهد بن مسعود ألن أصحابه ال يخالف بعضهم بعضا وغيره قد اختلف أصحابه  

 صفة الصالة على النبي   •
فقال أال أهدي لك   ليلى قال لقيني كعب بن عجرةعبد الرحمن بن أبي    عن:"  هماوفي -1282

فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول للا صلى للا عليه وسلم فقلنا    هدية سمعتها من النبي  
يا رسول للا كيف الصالة عليكم أهل البيت فإن للا قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم 

    )1(آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد  على محمد وعلى    بارك

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل    "  وفي لفظ عنه فيهما -1283 َحمَّ ٍد َوَعلَى آِل م  َحمَّ مَّ َصل ِ َعلَى م  اللَّه 
حَ  ٍد َوَعلَى آِل م  َحمَّ مَّ َباِرْك َعلَى م  ٍد َكَما َباَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك  إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد اللَّه  مَّ

 )2(" َحِميٌد َمِجيدٌ 

َوَنْحن  فِي َمْجِلِس    النبي  قَاَل أَتَاَنا  أَبِي َمْسعُوٍد األنصاريعن    وفي لفظ لمسلم -1284
ِ فَ  َكْيَف ن َصل ِي  َسْعِد ْبِن ع َباَدةَ فَقَاَل لَه  بشير ْبن  َسْعٍد أََمَرَنا َّللاَّ  تَعَالَى أَنَّ ن َصل َِي َعلَْيَك َيا َرس وَل َّللاَّ

ٍد      النبي  َحتَّى تََمنَّْيَنا أَنَّه  لَْم َيْسأَْله  ث مَّ قَالَ   النبي   َعلَْيَك قَاَل فََسَكتَ  َحمَّ مَّ َصل ِ َعلَى م  ق ول وا اللَّه 
ٍد َكَما َباَرْكَت   َحمَّ ٍد َوَعلَى آِل م  َحمَّ ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم َوَباِرْك َعلَى م  َحمَّ َعلَى  َوَعلَى آِل م 

   )3("ي اْلعَالَِميَن إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد َوالسَّاَلم  َكَما قَْد َعِلْمت مْ آِل إِْبَراِهيَم فِ 

ِ َكْيَف ن َصل ِي َعلَْيَك فَقَالَ   الساعدي  ُحَمْيدٍ   فيهما عن أبي  -1285 ْم قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ   أَنَّه 
َوَباِرْك َعلَى   يَِّتِه َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم  ٍد َوأَْزَواِجِه َوذ ر ِ َحمَّ مَّ َصل ِ َعلَى م  ٍد  ق ول وا اللَّه  َحمَّ م 

يَِّتِه َكَما َباَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   )4("َوأَْزَواِجِه َوذ ر ِ

قال: قلنا: يا رسول للا ، هذا السالم عليك    سعيد الخدريأبي  عن    وفي البخاري -1286
إبراهيم ،   اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على  قال: قولوا:  فكيف نصلي؟ 

 .)5(" وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، كما صليت على عنه :"  ظ للبخاريوفي لف -1287
 )6("آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم 

  

 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل ( 3370( برقم: )146/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد  406( برقم: )16/  2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . التشهد ( )بنحوه.(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل ( 3369( برقم: )146/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الصالة ، باب الصالة على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد  407برقم: )( 16/  2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . التشهد ( )بمثله.(
َوَسلََّم بعد  ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  405( برقم: )16/    2خرجه مسلم في "صحيحه" )أ–  )3(

 .  التشهد ( )بهذا اللفظ(
ء ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل ( ( ) كتاب أحاديث األنبيا3369( برقم: )146/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد   ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة407( برقم: )16/  2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . التشهد ( )بمثله.(

( ) كتاب الدعوات ، باب الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم 6358( برقم: )77/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله إن هللا ومالئكته يصلون على  4798( برقم: ) 121/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 .  النبي ( )بهذا اللفظ(
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 في التشهد األول ؟ مسالة :هل يصلي على النبي  •
كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه  رضي للا عنها قالت :"     عن عائشة في مسلم   -1288

ال يجلس فيها إال في  ،    فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعاتللا ما شاء أن يبعثه من الليل  
، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد    ثم ينهض وال يسلمفيذكر للا ويحمده ويدعوه .    الثامنة

   ، )1("فيذكر للا ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعنا

:... َربَّه ،  - بعد قوله: ثم يدعو -وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" وزاد  .    )صحيح(  -1289
ويصلي على  ، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه  ويصلي على نبيِّه، ثم ينهض وال يسلم 

   )2("َصلَّى َّللاَّ  َعلَيِه َوَسلََّم، ويدعو، ثم يسلم ... نبيه

1290-   . البيهقي")صحيح(  ،  ولفظ  الثامنة  فيهن إال عند  يجلس  تسع ركعات ال  ثم يصلي 
وال يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ، ثم يحمد ربه    ثم ينهض،    فيدعو ربه ويصلي على نبيه

 )3("نا ويصلي على نبيه ، ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمع 

 :    الصالة على النبيفضل   •
قَاَل َمْن َصلَّى َعلَيَّ َواِحَدةً َصلَّى َّللاَّ    النبي  أَنَّ  أَبِي هريرةفي صحيح مسلم عن  -1291

   )4("َعلَْيِه َعْشًرا

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما  رضي للا عنهما " وفي لفظ لمسلم  عن ابن عمرو -1292
  )5("   صلى علي صالة صلى للا عليه بها عشرايقول ، ثم صلوا علي ؛ فإنه من 

َوأَب و َبْكٍر َوع َمر  َمعَه   قَاَل ك ْنت  أ َصل ِي َوالنبي     بن مسعود  عن َعْبِد َّللاَِّ .    )حسن( -1293
ا َجلَْست    اَلةِ فَلَمَّ ِ ثُمَّ الصَّ َسْل    فَقَاَل النبي   ِلنَْفِسيثُمَّ َدَعْوُت    َعلَى النبي   بََدأُْت بِالثَّنَاِء َعلَى َّللاَّ

 )6("ت ْعَطْه َسْل ت ْعَطهْ 

اًل َيْدع و فِي َصاَلِتِه فَلَْم   َسِمَع النبي  :"َيق ول    فََضالَةَ ْبَن ُعبَْيدٍ   عنو.    )صحيح( -1294 َرج 
النبي  َعلَى  النبي  ي َصل ِ  أََحد ك مْ   فَقَاَل  َصلَّى  إِذَا  ِلغَْيِرِه  أَْو  لَه   فَقَاَل  َدَعاه   ث مَّ  َهذَا  فَْلَيْبَدأْ   َعِجَل 

ِ َوالثَّنَاِء َعلَْيِه ثُمَّ ْليَُصّلِ َعلَى النبي بِتَْحِميدِ   )7("ث مَّ ْلَيْدع  َبْعد  بَِما َشاَء   َّللاَّ

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن 746برقم: )(  168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . نام عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( 
»صحيح موارد ( )بهذا اللفط( . قال األلباني في  2295برقم )  (:56/  2»مستخرج أبي عوانة« )أخرجه أبو عوانه في    –  )2(

نبيه ... وهذه فائدة مهمة في شرعية على  ويصلي  ة في "صحيحه":  زاد أبو عوان  (:306/  1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) 
 ". (.109والدعاء في التشهد األول. انظر "صالة التراويح" )ص  -صلى هللا عليه وسلم  -الصالة على النبي 

ي بن عفان لفظ حديث الحسن بن عل  ( ) بهذا اللفط( وقال :" 4712( برقم) 2/499أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )   –  )3(
 .  "رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة .

كتاب الصالة ، باب الصالة على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد  ( )  408( برقم: )17/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 التشهد ( )بهذا اللفظ( 

 ( ) كتاب الصالة ، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ( )بهذا اللفظ( 384( برقم: )4/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
»سلسلة  وقال :"حسن صحيح" . وحسنه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(593قم: )( بر587/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(

 . (620/ 7األحاديث الصحيحة« )
( برقم:  290/    5( )بنحوه.( ، وابن حبان في "صحيحه" )709( برقم: )702/    1خزيمة في "صحيحه" )  أخرجه ابن  –  )7(
( برقم: 273/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،( )بنحوه.(  846( برقم: )230/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1960)
والترمذي ،  ( ) كتاب الصالة ، باب الدعاء ( )بمثله.(  1481( برقم: )551/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  1/    1283)

( برقم: 5783/    11وأحمد في "مسنده" ). وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(3477( برقم: )464/    5في "جامعه" )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو  "(:290/  5»صحيح ابن حبان« )ؤوط في  . قال األرن  ( )بمثله.(24568)

 .  418برقم  (:247/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في بن مالك الجنبي، وهو ثقة

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12645)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12571)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(97241)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(25756)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(34009)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52175)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(65804)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(65804)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(91028)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(102160)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(175983)


292    | 

 292  الصفحة
 

َبِخيل  الَِّذي َمْن ذ ِكْرت       رسول للا  قَالَ ْبِن أَبِي طالبَ   عن علي و .     )صحيح(  -1295
 )1("عنَده  فَلَْم ي َصل ِ َعلَيَّ 

ٍل ذ ِكْرت  عنَده      رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أَبِي هريرة.    )صحيح( -1296 َرِغَم أَْنف  َرج 
 )2(" فَلَْم ي َصل ِ َعلَيَّ 

إن هلل مالئكة سياحين في اْلرض  ": قال رسول للا   عن ابن مسعودو.    )صحيح( -1297
 )3("يبلغوني عن أمتي السالم 

اَل تَْجعَل وا ب ي وتَك ْم ق ب وًرا َواَل تَْجعَل وا      رسول للا   قَالَ   عن أَبِي هريرةو .    )صحيح( -1298
   )4("قَْبِري ِعيًدا َوَصلُّوا َعلَيَّ فَإِنَّ َصاَلتَك ْم تَْبل غ ِني َحْيث  ك ْنت مْ 

دَّ    وفي لفظ عنه:".    )حسن( -1299 أَر  وِحي َحتَّى  ي َسل ِم  َعلَيَّ إاِلَّ َردَّ َّللاَّ  َعلَيَّ ر  َما ِمْن أََحٍد 
 )5("َعلَْيِه السَّاَلمَ 

إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها    النبي   قال : كان  بي بن كعبعن أو.    )حسن( -1300
الناس أذكروا للا اذكروا للا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما  
فيه قال أبي قلت يا رسول للا إني أكثر الصالة عليك فكم أجعل لك من صالتي ؟ فقال ما شئت  

قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير  قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك  
لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صالتي كلها قال إذا 

    )6(" تكفى همك ويغفر لك ذنبك

 
 

/   2والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(  909( برقم: )189/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
وصححه،   ( )بمثله.(2022( برقم: )549/    1والحاكم في "مستدركه" )  وقال :"إسناده حسن" ،( )بمثله.(422( برقم: )45

( )بهذا اللفظ( 3546( برقم: )513/    5)بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )  8046( برقم: )291/    7والنسائي في "الكبرى" )
»صحيح  . وقال األرنؤوط في  ( )بمثله مطوال.(1760( برقم: )438/  1أحمد في "مسنده" )ووقال :"حسن صحيح غريب" ، 

" ، رجاله ثقات رجال مسلم ما عدا عبد هللا بن علي، وقد روى عنه جمع، ووثقه المؤلف.إسناده قوي "(: 190/ 3ابن حبان« )
 .  1683برقم  (:301/ 2والترهيب« ) »صحيح الترغيب. وصححه األلباني في 

( برقم:  342/    3وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  908( برقم: )189/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
وأخرجه   وقال :"حسن غريب" ،  ( )بمثله.(3545( برقم: )513/    5الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بنحوه مطوال.(  1888)

إسناده صحيح، "(:189/  3»صحيح ابن حبان« ). وقال األرنؤوط في    ( )بمثله.(7568( برقم: )1569/    3أحمد في "مسنده" )
 .  "حسن صحيح" 1679برقم  (:299/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" وقال األلباني في رجاله رجال الصحيح

( برقم: 421/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  914( برقم: )195/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
وأحمد في   ،( )بمثله.(  1/    1281( برقم: )273/    1والنسائي في "المجتبى" ) وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بلفظه.(  3597)

إسناده صحيح، رجاله   "(:195/  3»صحيح ابن حبان« ). وقال األرنؤوط في    ( )بمثله.(3740( برقم: )854/    2"مسنده" )
 .  2031برقم  (:440/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" وصححه األلباني في رجال الصحيح

(  8926( برقم: )1848/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  2042( برقم: )169/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
" رواه أبو داود بإسناد صحيح."(:440/  1»خالصة األحكام« ).  قال النووي في  ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بمثله.(  

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  " . وقال األرنؤوط في  سنده صحيح"(:488/  6»فتح الباري البن حجر« ). وقال ابن حجر في   
" ، وصحح صدوق حسن الحديث.    -وهو الصائغ المخزومي    -عبد هللا بن نافع    صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن."(: 385/  3)

م وهذا إسناد صحيح، رجاله كله...  . وقال :" 1780برقم    (:282/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني إسناده في  
؛ لكنه هنا قد حدث من كتابه، وقد قال ابن حبان -وهو الصائغ-ثقات رجال "الصحيح"؛ على ضعف في حفظ عبد هللا بن نافع  

"سنده صحيح".   (:379/  6"كان صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ". ولذلك قال الحافظ في "الفتح" )  وغيره:
 "إسناده حسن؛ رواته كلهم ثقات مشاهير".   "  (:191/ 1وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" )

)5(  –  ( في "سننه"  داود  أبو  برقم: )169/    2أخرجه  اللفظ(  2041(  )بهذا   )  ،( "مسنده"  في  برقم:  2229/    2وأحمد   )
" . وقال ابن اود في »سننه« بإسناد جيد واه أبو د:"ر(:299/  6»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بمثله.(10969)

في   )حجر  حجر«  البن  الباري  ثقات"(: 488/  6»فتح  في  رواته  األرنؤوط  قال   .  "( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 3»سنن 
 .   5679برقم  (:991/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" ،  وحسنه األلباني في:إسناده حسن."(:384

المقدسي ف  –  )6( اللفظ(1188( برقم: )390/    3ي "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء  وقال :"إسناده حسن" ،   ( )بهذا 
/   4والترمذي في "جامعه" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله مطوال.(3599رقم: )( ب421/    2والحاكم في "مستدركه" ) 

صحيح "ط الرسالة(:   168/  35»مسند أحمد« )وقال :" حسن صحيح" . قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(2462( برقم: )245
إسناد الشواهد  لغيره، وهذا  في  في  حسن  األلباني   . وقال   "( والترهيب«  الترغيب  "حسن   1670برقم    (294/  2»صحيح 

ار الروايتين على عبد هللا بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث. وله شاهد مرسل عند القاضي  مد..  صحيح" ... وعلق قائال :" 

 . " بتحقيقي(، فيه صح الحديث والحمد هلل. - 13إسماعيل )رقم 
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 يوم الجمعة   في   اإلكثار من الصالة عليه •

عَِة  إِنَّ ِمْن  "  النبي    قَالَ :    عن أَْوِس ْبِن أَْوٍس و.     )صحيح( -1301 م  أَْفَضِل أَيَّاِمك ْم َيْوَم اْلج 
ِلَق آَدم  َوفِيِه ق ِبَض َوفِيهِ  ْعقَة     فِيِه خ  اَلِة فِيهِ   فَأَْكثُِرواالنَّْفَخة  َوفِيِه الصَّ َصاَلتَك ْم    فَإِنَّ   َعلَيَّ ِمْن الصَّ

وَضةٌ َعلَيَّ  ِ َوَكْيَف ت ْعَرض     قَاَل قَال وا  َمْعر    َيق ول وَن َبِليتَ ؟    َوقَْد أَِرْمتَ   َعلَْيكَ   َصاَلت َناَياَرس وَل َّللاَّ
َ  فَقَالَ  مَ  إِنَّ َّللاَّ َوَجلَّ َحرَّ  )1("َعلَى اْْلَْرِض أَْجَساَد اْْلَْنِبَياءِ  َعزَّ

 من أدعية التشهد •

ِ ِمْن أَْرَبعٍ َيق ول     قَاَل قَاَل    أَبِي هريرة  عن  وفي مسلم -1302 َد أََحد ك ْم فَْلَيْستَِعْذ ِباّلِلَّ إِذَا تََشهَّ
مَّ إِن ِي أَع وذ  ِبَك ِمْن َعذَاِب َجَهنََّم َوِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر َوِمْن فِْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمنْ  َشر ِ فِْتَنِة    اللَّه 

الِ  الدَّجَّ من    فليتعوذ باهلل من أربع  التشهد اْلخرفرغ أحدكم من    » إذاوفي لفظ عنه"  اْلَمِسيحِ 
 .)2(« عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال

أن رسول للا صلى للا عليه وسلم كان   رضي للا عنهما  عن ابن عباسوفي  مسلم   -1303
. يقول : قولوا : اللهم ، إنا نعوذ بك من عذاب    كما يعلمهم السورة من القرآنيعلمهم هذا الدعاء  

جهنم . وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة  
طاوسا قال البنه : أدعوت بها في صالتك ؟    المحيا والممات . قال مسلم بن الحجاج : بلغني أن 

 .  )3("ْلن طاوسا رواه عن ثالثة أو أربعة ، أو كما قال قال : أعد صالتكفقال : ال . 

مَّ إِن ِي أَع وذ   " رضي للا عنها أن النبي    عائشة  عن وفيهما َ -1304 اَلةِ اللَّه  َكاَن َيْدع و فِي الصَّ
اِل َوأَع وذ  ِبَك ِمْن فِْتَنِة اْلَمْحَيا َوفِتْ  َنِة اْلَمَماِت  ِبَك ِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر َوأَع وذ  ِبَك ِمْن فِْتَنِة اْلَمِسيحِ الدَّجَّ

مَّ إِن ِي أَع وذ  ِبَك ِمْن اْلَمأْثَِم َواْلَمْغرَ  َل اللَّه  ج  ِم فَقَاَل لَه  قَائٌِل َما أَْكثََر َما تَْستَِعيذ  ِمْن اْلَمْغَرِم فَقَاَل إِنَّ الرَّ
 )4("إِذَا َغِرَم َحدََّث فََكذََب َوَوَعَد فَأَْخلََف 

ِ   رضي للا عنها  َعْن َعائَِشةَ فيهما   -1305 مَّ    أَنَّ َرس وَل َّللاَّ الدََّعَواِت»اللَّه  الَِء  ِبَهؤ  َيْدع و  َكاَن 
 اْلِغَنى َوِمْن  فَإِن ِى أَع وذ  ِبَك ِمْن فِْتَنِة النَّاِر َوَعذَاِب النَّاِر َوفِْتَنِة اْلقَْبِر َوَعذَاِب اْلقَْبِر َوِمْن َشر ِ فِْتَنةِ 

مَّ اْغِسلْ َشر ِ فِْتَنِة اْلفَْقِرَوأَع وذ  ِبَك ِمْن َشر ِ فِْتَنِة الْ  اِل اللَّه  ْلجِ َواْلبََرِد )     َمِسيحِ الدَّجَّ
َخَطاَياَى بَِماِء الثَّ
ِ قَْلبِى ِمَن اْلَخَطاَيا َكَما َنقَّْيَت الثَّْوَب اْلَْبيََض ِمَن الدَّنَِس َوَباِعْد َبْينِى َوَبْيَن َخَطاَياَى كَ  َما َباَعْدَت  َوَنق 

َواْلَمْغِرِب   اْلَمْشِرِق  مسلم "  َبْيَن  َواْلَمأْثَِم  "  وزاد  َواْلَهَرِم  اْلَكَسِل  ِمَن  ِبَك  أَع وذ   فَإِن ِى  مَّ  اللَّه 
 )5(َواْلَمْغَرِم«

  

 
( 190/    3( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )1733( برقم: ) 217/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

، والنسائي في وصححه ووافقه الذهبي( )بمثله.( 1034( برقم: )278/  1والحاكم في "مستدركه" )، ( )بمثله.( 910برقم: )
( )بمثله.( ،  وابن  1047( برقم: )405/    1وأبو داود في "سننه" )  ، ( )بمثله.(  1/    1373( برقم: )293/    1"المجتبى" )

. قال ( )بمثله.(  16413( برقم: )3511/    7( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )1085( برقم: )186/    2ماجه في "سننه" )
ط   84/  26)»مسند أحمد«  " . قال األرنؤوط في   رواه أبو داود بإسناد صحيح."(: 441/  1»خالصة األحكام« )النووي في  
»صحيح الجامع أصحاب السنن".وصححه األلباني في     إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير صحابيه فمن رجال"الرسالة(: 

 .   2212برقم  (:440/ 1الصغير وزيادته« )
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يستعاذ منه ِفي الصالة 588( برقم: )93/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يستعاذ منه ِفي الصالة 590( برقم: )94  /  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب الدعاء قبل السالم ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم 832( برقم: )166/    1البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(

 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ما يستعاذ منه ِفي الصالة ( )بمثله.(589( برقم: )93/  2" ) في "صحيحه
( ) كتاب الدعوات ، باب التعوذ من المأثم والمغرم ( )بهذا اللفظ(  6368( برقم: ) 79/    8ري في "صحيحه" )أخرجه البخا  –  )5(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التعوذ من شر الفتن وغيرها  589( برقم: )75/  8حه" )، ومسلم في "صحي
 . ( )بمثله.(
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ِ بن مسعودو .  )صحيح( -1306 َد  عن َعْبِد َّللاَّ  )1("قَاَل ِمْن السُّنَِّة أَْن ي ْخِفَي التََّشهُّ

وال تجهر بصالتك وال    "رضي للا عنها قالت: نزلت هذه اْلية   عن عائشة وفيهما  -1307
وال تجهر  " نزلت هذه اْلية في التشهد  ، وفي لفظ عن ابن خزيمة ")2("ء . في الدعا تخافت بها   

)دليل على وجوب التلفظ في جميع مواضع الصالة ، فال يجزئ حديث     )3(" بصالتك وال تخافت بها

 الكالم(القلب إذا كان قادرا على 

علمني الدعاء أدعو به في صالتي    لنبيل  : أنه قال  عن أبي بكر الصديقفيهما  و -1308
. قال ) قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من  

 )4("عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 

ٍل َكْيَف    قَاَل النبي عنهم :"رضي للا  عن َبْعِض أَْصَحاِب النبي . و   )صحيح( -1309 ِلَرج 
مَّ إِن ِي أَْسأَل َك اْلَجنَّةَ َوأَع وذ  ِبَك ِمْن النَّاِر أََما د  َوأَق ول  اللَّه  اَلةِ قَاَل أَتََشهَّ إِن ِي اَل أ حسن    تَق ول  فِي الصَّ

 )5("َحْولََها ن َدْنِدن  فَقَاَل النبي  َدْنَدَنتََك َواَل َدْنَدَنةَ معاذ

  

 
( برقم: 230/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  706( برقم: ) 701/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
)بنحوه.(844) الذهبي  (   ووافقه  )  وصححه  في "سننه"  داود  وأبو  برقم: )374/    1،  )بنحوه.(  986(  في ،  (  والترمذي 

اللفظ(  ( )بهذ291( برقم: ) 323/    1"جامعه" ) ،    ا  الكبير" )وقال "حسن غريب"  ( برقم: 146/    2والبيهقي في "سننه 
وإن كان    - حديث صحيح، محمد بن إسحاق  " (:230/  2أبي داود ت األرنؤوط« )  »سنن  . قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(  2890)

من طريق الحسن بن عبيد هللا النخعي،  -  146/ 2وعنه البيهقي  - 230/ 1وأخرجه الحاكم   ...قد توبع  -مدلساً ورواه بالعنعنة 
برقم   (:141/  4أبي داود ط غراس« )  »صحيح سنن" . وصححه األلباني في    عن عبد الرحمن بن األسود، به. وإسناده صحيح.

البخاري؛ فلم أقف اآلن على المتوكل  بن  سهل  أخرجه البيهقي. وإسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون؛ غير  ، وقال:"...    906
( فقال: سهل بن المتوكل بن حجر أبو عصمة  294ص    8ترجمه ابن حبان رحمه هللا في " الثقات " )ج  " قلت :"  ترجمته!

ري، يروي عن أبي الوليد الطيالسي وأهل العراق، روى عنه أهل بلده وهو من بني شيبان، إذا حدث عن إسماعيل بن أبي البخا
المتوكل بن  سهل  أبو عصمة  "  (:969/  3»اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي« )وقال أبو يعلى الخليل في    أويس أغرب.

ضي، والربيع بن يحيى، وسهل بن بكار، وأبا الوليد، وعلي بن الجعد، وإسماعيل بن البخاري ثقة مرضي سمع القعنبي، والحو
 ". أبي أويس، وأقرانهم، روى عنه محمود بن إسحاق، وعصمة بن محمود البيكندي، وأقرانهما

( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء في الصالة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 6327( برقم: )72/    8أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب الصالة ، باب التوسط ِفي القراءة ِفي الصالة الجهرية بين الجهر واإلسرار إذا  447( برقم: )34/    2في "صحيحه" )

 . خاف من الجهر مفسدة ( )بمثله مرفوعا مطوال.(
/ 1»صحيح ابن خزيمة« )، وقال األعظمي في    ( )بهذا اللفظ(707( برقم: )701/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(

 . "إسناده صحيح"(:350
ذا اللفظ( ، ومسلم في  () كتاب األذان ، باب الدعاء قبل السالم ( )به834(برقم:)166/  1أخرجه البخاري في"صحيحه") – )4(

 وت بالذكر ( )بمثله.(( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب استحباب خفض الص2705( برقم: )74/    8"صحيحه")
( برقم: 149/    3"صحيحه" )وابن حبان في  ،  ( )بمثله.(  725( برقم: ) 714/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
( برقم:  75/    2ننه" )وابن ماجه في "س،    792برقم    (:95/  2» ت األرنؤوط« )، وأبو داود في سننه( )بهذا اللفظ(  868)
)بمثله.(  910) مسنده    (  في  وأحمد  الرسالة(:  234/  25)،  في    15898برقم    ط  النووي  قال  األ.  )»خالصة  /  1حكام« 

إسناده صحيح على شرط "ط الرسالة(:  234/  25»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح" (:443
 :"إسناده صحيح" .   757برقم  (:377/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني فيالشيخين.
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 ركن التسليم   •

 )1(رضي للا عنها قالت " وكان يختم الصالة بالتسليم" في مسلم عن عائشة -1310

علي.    )حسن( -1311 التَّْكِبير   :"     النبي  قَالَ   عن  َها  َوتَْحِريم  الطُّه ور   اَلةِ  الصَّ ِمْفتَاح  
 )2("َوتَْحِليل َها التَّْسِليم  

    )3("فسلمنا حين سلمالنبي  : صلينا مع" ن عتبان وفي البخاري ع -1312

باب يسلم حين  ه" وبوب عليه "أي معه بحيث كان ابتداء سالمهم بعد ابتداء سالمه وقبل فراغه من •
 ه" وكان ابن عمر يستحب إذا سلم اإلمام أن يسلم من خلف، اإلماميسلم 

 ة التسليم صف •

 القول األول : تسليمتان  •

إِنََّما َيْكِفي أََحَدك ْم أَْن َيَضَع َيَده   "  قال:  عن النبي    في مسلم"عن جابر بن سمرة -1313
  )4(”َمْن َعلَى يَِمينِِه َوِشَماِلهِ َعلَى فَِخِذِه ث مَّ ي َسل ِم  َعلَى أَِخيِه  

)هذا     )5(" وال يومئ بيده  فليلتفت إلى صاحبهإذا سلم أحدكم  "وفي لفظ لمسلم عنه -1314
 فيه دليل وجوب االلتفات في السالم ( 

أَنَّى    -ابن مسعودفَقَاَل    يَُسلُِّم تَْسِليَمتَْينِ أَنَّ أَِميًرا َكاَن ِبَمكَّةَ    عن أَبِي َمْعَمرٍ وفي مسلم   -1315
قوله علقها بفتح العين وكسر الالم ، أي من أين     )6("    َكاَن َيْفعَل ه  النبي  َعِلقََها قَاَل اْلَحَكم  إِنَّ 

 ؟ حصلت له هذه السنة 

قال : كنا إذا صلينا مع رسول للا صلى للا عليه      جابر بن سمرةعن  وفي مسلم   -1316
، وأشار بيده إلى الجانبين ،    السالم عليكم ورحمة هللا ، السالم عليكم ورحمة هللاوسلم قلنا :  

فقال رسول للا صلى للا عليه وسلم : عالم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ ! إنما 
 )7(".  من على يمينه وشماله ده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه  يكفي أحدكم أن يضع ي 

عن يَِمينِِه  ي َسل ِم     النبي   قَاَل ك ْنت  أََرى  "  بن أبي وقاص  َسْعٍد    وفي مسلم عن -1317
هِ   )8("َوعن يََساِرِه َحتَّى أََرى بَيَاَض َخّدِ

السَّاَلم     شمالهَكاَن ي َسل ِم  عن يَِميِنِه َوعن    أَنَّ النبيابن مسعود  عنو.    )صحيح( -1318
هِ  ِ َحتَّى ي َرى َبَياض  َخد ِ ِ السَّاَلم  َعلَْيك ْم َوَرْحَمة  َّللاَّ   )9("َعلَْيك ْم َوَرْحَمة  َّللاَّ

 
( ) كتاب الصالة ، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
، وأبو    وقال :"إسناده حسن"    ( )بهذا اللفظ( 718( برقم: )341/    2"األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء المقدسي في    –  )2(

هذا الحديث وقال :"  ( )بلفظه.(3( برقم: )54/    1( )بلفظه.( ، )والترمذي في "جامعه" )61)  ( برقم:22/    1داود في "سننه" )
/  1وأحمد في "مسنده" ) ،( )بلفظه.( 275( برقم: )183/  1وابن ماجه في "سننه" )" ، أصح شيء في هذا الباب وأحسن .

»التلخيص  " .  وقال ابن حجر في  حديث حسن"(:348/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بلفظه.( 1021( برقم: )274
"   قال لشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إال النسائي وصححه الحاكم وابن السكنرواه "ا  (:534/  1)  الحبير ط العلمية«

إسناده حسن، عبد هللا بن محمد بن عقيل صدوق حسن الحديث، وباقي "ط الرسالة(:  322/  2»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 " . ..إسناده حسن صحيح""(:102/ 1اود ط غراس« )»صحيح سنن أبي د. وقال األلباني في رجاله ثقات رجال الشيخين

 ، باب يسلم حين يسلم اإلمام ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب األذان 838( برقم: )167/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الصالة ، باب اأْلمر بالسكون ِفي الصالة والنهي َعْن اإلشارة  431( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  باليد ورفعها عند السالم ( )بهذا اللفظ(
رة  ( ) كتاب الصالة ، باب اأْلمر بالسكون ِفي الصالة والنهي َعْن اإلشا431( برقم: )30/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  باليد ورفعها عند السالم ( )بهذا اللفظ(
اضع الصالة ، باب السالم للتحليل من الصالة ( ) كتاب المساجد ومو581( برقم: )91/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . عند فراغها وكيفيته ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب اأْلمر بالسكون ِفي الصالة والنهي َعْن اإلشارة  431( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 باليد ورفعها عند السالم ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السالم للتحليل من الصالة  582( برقم: )91/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )8(

 . راغها وكيفيته ( )بهذا اللفظ(عند ف 
/ 5»صحيح ابن حبان« )وط في  . قال األرنؤ  ( )بهذا اللفظ(1991( برقم: )331/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )9(

 . "إسناده صحيح على شرط مسلم."(:331
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لفظ.    )صحيح( -1319 بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها "  عنه  وفي  حتى يرى 
 )1("هنا

رأيت رسول للا    "ابن حبانأحمد و عند    ()ابن مسعودعنه   وفي لفظ    )صحيح( -1320
    اْليمن، وعن يساره بمثل  خده  بياض  يبدو  " يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورحمة للا، حتى
 )2(" ذلك

كان يسلم عن يمينه " السالم عليكم ورحمة للا "  للنسائي:" عنه  وفي لفظ.  )صحيح( -1321
يساره " السالم عليكم ورحمة للا " حتى يرى بياض خده  حتى يرى بياض خده اْليمن ، وعن  

 )3(" اْليسر

 ل يزيد :"وبركاته" في التسليم؟ ه •

كان رسول للا صلى للا عليه    "  عند ابن خزيمة  وفي لفظ عنه.    .    )صحيح لغيره( -1322
، وعن شماله    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوسلم " يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ،  

 . )4(" السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهحتى يبدو بياض خده ، 

يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يرى بياض  ابن حبان:" عنه    لفظ  في  و .    )صحيح(   -1323
   )5("  .  السالم عليكم ورحمة هللا ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهخده ، 

لغيره( -1324 يمينه وعن  :"(ابن مسعود  )عنه  لنسائيللفظ  في  و .    )صحيح  ويسلم عن 
، حتى يرى بياض خده   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، السالم عليكم ورحمة هللاشماله ؛  

 . )6("، ورأيت أبا بكر وعمر يفعالن ذلك . 

أن رسول للا صلى للا عليه وسلم كان يسلم عن :"عنه  ولفظ ابن ماجة.    )صحيح(  -1325
  )7("يمينه وعن شماله ، حتى يرى بياض خده : السالم عليكم ورحمة للا وبركاته .

 
 ( ) صفة صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ( )بهذا اللفظ( 232( برقم: )86/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(

) بمثله( . قال األرنؤوط    4241برقم    ط الرسالة(:  276/  7)مسنده    ، وأحمد في  1324برقم    (:63/  3)   ، والنسائي في المجتبى
وهو   - سناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي األحوص  "ط الرسالة(:   276/  7»مسند أحمد« )في  

 ".فمن رجال مسلم -عوف بن مالك بن نضلة الجشمي 
(  3926( برقم: )897/  2أحمد في "مسنده" )، و (بمثله( )1990م: )( برق 329/  5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )2(

 .  "إسناده صحيح على شرط الشيخين"ط الرسالة(: 399/ 6»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في   )بهذا اللفظ(
»صفة صالة النبي صلى هللا عليه وقال األلباني في  ( )بهذا اللفظ(1249( برقم: )90/  2أخرجه النسائي في "الكبرى" ) – )3(

 . : "سنده صحيح" (187األلباني« )ص -وسلم 
  ( ) كتاب الصالة ، باب صفة السالم في الصالة ( )بهذا اللفظ( 728( برقم: )716/  1خرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )أ – )4(

 996إسناده ضعيف أبو اسحق السبيعي مختلط مدلس ورواه أبو داود  "(:359/  1»صحيح ابن خزيمة« )ألعظمي في  ، قال ا
من طريق زياد بن أيوب وآخرين دون قوله وبركاته وقد تثبت هذه الزيادة في التسليمة األولى فقط من حديث وائل بن حجر 

 .  "أخرجه أبو داود بسند صحيح
( ) كتاب الصالة ، ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من 1993( برقم: )333/    5حبان في "صحيحه" )أخرجه ابن    –  )5(

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود "(: 333/  5»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    للفظ(صالته ( )بهذا ا
"  قلت ) لكن زيادة أبي داود وبركاته جاءت في التسليمة  " في الصالة: باب في السالم، عن محمد بن كثير، بهذا اإلسناد.996"

 .  األولى أما هنا فقد جاءت في األخيرة(
.   ( ) كتاب المساجد ، كيف السالم على اليمين ( )بهذا اللفظ(1243( برقم: )88/    2النسائي في "الكبرى" )  أخرجه  –  )6(

وزاد فى التسليمة األولى:   ...  وقال :"  326برقم    (:29/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )ي في  صححه األلبان
 . "وهذه الزيادة صحيحة اإلسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختالطه. " وبركاته ".

 ( ) أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب التسليم ( )بهذا اللفظ(914( برقم: )78/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )7(
لفظة "وبركاته" ليست في )م( والمطبوع، وأثبتناها من )ذ( و  " (:78  /2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  

. وفي نسخة صحيحة مقروءة منها راجعها 271/  1)س(، وهي في نسخة الحافظ ابن حجر من "الس نن" كما في "التلخيص"  
. قال األلباني   لصحيح"الصنعاني فيما ذكر في "سبل السالم"، وكذلك هي ثابتة في رواية عمر بن عبيد عند ابن خزيمة في "ا

ن ثبتت هذه الزيادة فى ابن ماجه فهى شاذة عندى ألنها لم  "...إ(:31/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )  في
"   " . قلت وهي ثابتة أيضا عند النسائي عن ابن مسعود    ترد فى شىء من الطرق التى سبق اإلشارة إليها عن أبى إسحاق.

 لم أقف على من تعرض لها؟
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عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : صليت  :"    وعن وائل بن حجر.     )صحيح( -1326
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وعن  مع النبي صلى للا عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه : 

 )1(".  شماله : السالم عليكم ورحمة هللا

التحقيق يتبين للمنصف أن األولى اإلتيان بهذه   قال األلباني :"... • وإذا عرفت ما سبق من 
الزيادة , ولكن أحيانا ألنها لم ترد فى أحاديث السالم األخرى , فثبت من ذلك أن النبى صلى  

 ".هللا عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة

 "يعني أن ال تمده مدا"  )2("قال:حذف السالم سنةعن أبي هريرة .  )ضعيف( -1327

 دليل من قال تسليمة واحدة  •

فذكرت الحديث  بالليل      النبي  عن صالةرضي للا عنها    سئلت عائشة  ".    )صحيح(  -1328
فيتشهد ويدعو    ...:    وفيه   ثم يجلس  يقوم وال يسلم فيصلى ركعة واحدة  ثم يسلم تسليمة  ثم 
حتى قبضه    فكانت هذه صالة رسول للا  ...السالم عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا    واحدة
  )3(" للا 

 )4("يسلم تسليما يسمعنا" ولفظ مسلم عنها -1329

  

 
. قال ابن حجر في   )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصالة ، باب في السالم (997( برقم: )379/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

»صحيح سنن أبي داود ط ".  قال األلباني في  رواه أبو داود بسند صحيح "(: 152»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
" . قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي والعسقالني، وصححه ابن دقيق العيد أيًضا، وابن سيد الناس"(:154/  4غراس« )
( عن 997أما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود )"...(:31/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )  وقال في

موسى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: " صليت مع النبى صلى هللا عليه وسلم فكان 
وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال   وعن شماله عليكم ورحمة هللا ".  يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,

( والحافظ ابن حجر فى " بلوغ 3/479( والنووى فى " المجموع " )56/2وقد صححه عبد الحق فى " األحكام " )ق    الصحيح.
هو من اختالف النسخ فإن الذى فى نسختنا المرام " , لكنهما أورداه مع الزيادة فى التسليمتين , فال أدرى أذلك وهم منهما , أو 

وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة فى التسليمة الثانية , وهو الموافق لحديث ابن مسعود فى مسند الطيالسى كما  
ألنها لم ترد فى  وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن األولى اإلتيان بهذه الزيادة , ولكن أحيانا  ..تقدم , وهللا أعلم.

 ". أحاديث السالم األخرى , فثبت من ذلك أن النبى صلى هللا عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة.
( برقم:  231/    1( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )734( برقم: ) 720/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
والترمذي في "جامعه" ،  )بلفظه.(    1004( برقم: ) 383/    1، وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بلفظه.(848)
.   ( )بلفظه.(  11039( برقم: )2242/    2وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح"،  ( )بلفظه.(297( برقم: )329  /  1)

قال الدارقطني في العلل الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن " (:550/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )قال ابن حجر في  
إسناده ضعيف لضعف قرة   "ط الرسالة(:  515/  16»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  الرحمن وهو ضعيف اختلف فيهعبد  

سناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن ضعيف من قبل "إ(:362/  1»صحيح ابن خزيمة« ) " . وقال األعظمي في  بن عبد الرحمن.
 . 180برقم  (:378 /1األم« ) -»ضعيف أبي داود " . وضعفه األلباني في حفظه

/ 2ألرنؤوط« )»ت ا ، وأبو داود في سننه     ( )بهذا اللفظ(26627( برقم: )6265/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(
" . قال األلباني في  حديث صحيح" ط الرسالة(:  129/  43»مسند أحمد« )) بنحوه(. وقال األرنؤوط في    1347برقم    (:505

قلت: وهذا سند صحيح.وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: " ال يجلس فيهن إال عند الثامنة ...(:33/  2»إرواء الغليل « )
على نبيه , ثم ينهض وال يسلم , ثم يصلى التاسعة , ثم يسلم تسلمية يسمعنا ".وإسناده صحيح أيضا , وهو  , فيدعو ربه ويصلى  
( . وعنه 1/250( بلفظ " فيذكر هللا ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعناه " وكذا أخرجه النسائى )2/70فى صحيح مسلم )

 ".( لكن بلفظ " تسليمة 3/49ابن حزم فى " المحلى " )
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن 746( برقم: )168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ(  نام
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كان يسلم في الصالة    النبي  :أنرضي للا عنها    عن عائشةو .    )صحيح موقوف( -1330
 )1(ا"يميل إلى الشق اْليمن شيئ  تسليمة واحدة تلقاء وجهه

تسلم تسليمة  : أنها كانت رضي للا عنها ن القاسم عن عائشةع.  )صحيح موقوف( -1331
   )2(" السالم عليكم واحدة قبالة وجهها

  . باب األذكار في دبر الصالة •
   )3("إِذَا َصلَّى َصاَلةً أَْقبََل َعلَْيَنا ِبَوْجِههِ   قَاَل َكاَن النبي   عن سمرة ْبِن جندب  وفيهما -1332

إِذَا اْنَصَرَف ِمْن َصاَلِتِه اْستَْغفََر ثاََلثًا َوقَاَل    قَاَل َكاَن    عن ثوبان  وفي مسلم   -1333
ِلْْلَوْ  فَق ْلت   اْلَوِليد   قَاَل  ْكَراِم  َواْْلِ اْلَجاَلِل  ذَا  تََباَرْكَت  السَّاَلم   َوِمْنَك  السَّاَلم   أَْنَت  مَّ  َكْيَف  اللَّه   ِ َزاِعي 

َ أَسْ  َ ااْلْستِْغفَار  قَاَل تَق ول  أَْستَْغِفر  َّللاَّ  )4("تَْغِفر  َّللاَّ

َكاَن َيق ول  فِي د ب ِر ك ل ِ َصاَلةٍ َمْكت وَبٍة اَل    أَنَّ النبي  المغيرة بن شعبة  وفيهما عن -1334
مَّ   اللَّه  قَِديٌر  اْلَحْمد  َوه َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء  َولَه   ْلك   اْلم  لَه   لَه   َوْحَده  اَل َشِريَك  إاِلَّ َّللاَّ   ِلَما  إِلَهَ  َماِنَع  اَل 

ْعِطَي ِلَما َمنَْعَت َواَل َيْنفَع  ذَ   )5("ا اْلَجد ِ ِمْنَك اْلَجدُّ أَْعَطْيَت َواَل م 

َيق ول  فِي د ب ِر ك ل ِ َصاَلةٍ ِحيَن ي َسل ِم  اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  بن الزبير  وفي مسلم  عن عبدهللا -1335
ْلك  َولَه  اْلَحْمد  َوه َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر اَل َحْوَل َواَل   ِ اَل إِلَهَ َوْحَده  اَل َشِريَك لَه  لَه  اْلم  ةَ إاِلَّ ِباّلِلَّ ق وَّ
يَن إاِلَّ َّللاَّ  َواَل نَْعب د  إاِلَّ إِيَّاه  لَه  الن ِْعَمة  َولَه  اْلفَْضل  َولَه  الثََّناء  اْلحسن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ   ْخِلِصيَن لَه  الد ِ  م 

وَن َوقَاَل َكانَ   )6(" نَّ د ب َر ك ل ِ َصاَلةٍ ي َهل ِل  بِهِ    النبي َولَْو َكِرهَ اْلَكافِر 

  

 
( برقم: 334/    5"صحيحه" )  وابن حبان في،  ( )بهذا اللفظ(  729( برقم: )717/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
)بنحوه.(  1995)  )  ،( في "مستدركه"  برقم: )230/    1والحاكم  )بمثله.(847(  الذهبي،    (  في وصححه ووافقه  والترمذي 

قال محمد بن   وحديث عائشة ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه .  وقال :"    ( )بمثله.(296( برقم: ) 327/    1"جامعه" )
وأصح الروايات عن النبي صلى هللا ...ق أشبه .إسماعيل : زهير بن محمد ، أهل الشام يروون عنه مناكير ، ورواية أهل العرا

وابن ماجه في "،  عليه وسلم تسليمتان ، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم .
خرجه "أ(: 159/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ).  قال ابن حجر في    ( )بمثله مختصرا.(  919( برقم: )81/    2"سننه" )

عدي عن   وأخرج ابن  ،    وغفل الحاكم فصححه،  الترمذي وابن ماجة واستنكره أبو حاتم والطحاوي وغيرهما وصوبوا وقفه  
وعن ،  وأخرج ابن ماجة عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة ال يزيد عليها  ،  سمرة نحوه  

وروي البيهقي في المعرفة من طريق حميد عن أنس أن النبي صلى هللا عليه  .  سلمة بن ألكوع نحوه وإسنادهما عنده ضعيفان  
" إسناده ضعيف  "(:82/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في  ورجاله ثقات   وسلم كان يسلم تسليمة واحدة

»إرواء الغليل " . وصححه األلباني  في إسناده ضعيف لكن له شواهد  "(:360/  1»صحيح ابن خزيمة« ). وقال األعظمي في  
وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة  ثم قال ...  لشاهد حديث أنس الذي ذكره ابن حجر وقال "هو صحيح اإلسناد"    (: 34/  2« )

 . "من الصحابة منهم أنس وابن عمر , رواه عنهما ابن أبى شيبة. 
( ) كتاب الصالة ، باب إباحة االقتصار على تسليمة واحدة من  730( برقم: )717/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الصالة ، باب جواز االقتصار على 3035( برقم: )179  /  2الصالة ( )بهذا اللفظ( ، والبيهقي في "سننه الكبير" )
( ) كتاب الصالة ، من كان يسلم تسليمة واحدة 3090( برقم: )62  /  3تسليمة واحدة ( )بنحوه.( وابن أبي شيبة في "مصنفه" )

»صحيح ابن " . وقال األرنؤوط في  إسناده صحيح"(:360/  1« )»صحيح ابن خزيمة . قال األعظمي في    ( )بلفظه مختصرا.(
تسلم من طرق عن عبيد هللا بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها كانت   2/179البيهقي أخرج " (:335/ 5حبان« )
 . "،ووافقه الذهبي.1/231قبالة وجهها. وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم  واحدة تسليمة  

 ( ) كتاب األذان ، باب يستقبل اإلمام الناس إذا سلم ( )بهذا اللفظ( 845( برقم: )168/    1بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال–  )3(
 ( ) كتاب الرؤيا ، باب رؤيا النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بنحوه مطوال.( 2275( برقم: )58/  7ومسلم في "صحيحه" )، 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة  591( برقم: )94/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . فته ( )بهذا اللفظ(وبيان ص

ومسلم ،    )بهذا اللفظ(( ) كتاب األذان ، باب الذكر بعد الصالة (844( برقم: ) 168/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته (  593( برقم: )95/    2في "صحيحه" )

 . .(مثله)
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة  594( برقم: )96/  2ه" )أخرجه مسلم في "صحيح – )6(

 . وبيان صفته ( )بهذا اللفظ(
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قَاَل َمْن قَاَل فِي د ب ِر َصاَلةِ اْلفَْجِر َوه َو ثَاٍن  النبي   أَنَّ   عن أبي ذرو.  )حسن لغيره( -1336
ْلك  َولَه  اْلَحْمد   َوه َو َعلَى    يُْحيِي َويُِميتُ ِرْجلَْيِه قَْبَل أَْن َيتََكلََّم اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوْحَده  اَل َشِريَك لَه  لَه  اْلم 

لَ  اٍت ك ِتَبْت  قَِديٌر َعْشَر َمرَّ لَه  َعْشر  ك ل ِ َشْيٍء  فَِع  ِحَيْت عنه  َعْشر  َسي ِئَاٍت َور  ه  َعْشر  حسناٍت َوم 
ِرَس ِمْن الشَّْيَطاِن َولَْم َيْنَبغِ ِلذَْنبٍ  وٍه َوح  ه  فِي ِحْرٍز ِمْن ك ل ِ َمْكر 

أَْن    َدَرَجاٍت َوَكاَن َيْوَمه  ذَِلَك ك لَّ
ْرَك ِبا ِ ي ْدِرَكه  فِي ذَِلَك اْلَيْوِم إاِلَّ الش ِ  )1("ّلِلَّ

 ؟ مباشرة هل يشرع الدعاء بعد السالم •

أَْحَبْبَنا أَْن نَك وَن عن يَِميِنِه      النبي  قَاَل ك نَّا إِذَا َصلَّْيَنا َخْلفَ   عن البراء  في مسلم -1337
ِ قِنِي َعذَاَبَك َيْوَم تَْبعَث  أَْو تَْجَمع  ِعَباَدَك   )2("ي ْقِبل  َعلَْيَنا ِبَوْجِهِه قَاَل فََسِمْعت ه  َيق ول  َرب 

طالب  وفي مسلم عن علي -1338 أَبِي  دِ   "...ْبِن  التََّشهُّ َبْيَن  َيق ول   َما  آِخِر  ِمْن  َيك ون     ث مَّ 
ْرت  َوَما أَْسَرْرت  َوَما أَْعلَْنت  َوَما أَْسَرْفت  َوَما أَْنَت أَْعلَم   َوالتَّْسِليمِ  مَّ اْغِفْر ِلي َما قَدَّْمت  َوَما أَخَّ  اللَّه 

ر  اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت   َؤخ ِ م  َوأَْنَت اْلم  قَد ِ قَاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر   َوإِذَا َسلَّمَ "وفي لفظ لمسلم   " ِبِه ِمن ِي أَْنَت اْلم 
ِد َوالتَّْسِليمِ  ِلي َما قَدَّْمُت إِلَى آِخرِ   )3("اْلَحِديِث َولَْم َيق ْل َبْيَن التََّشهُّ

ِ إِن ِي َْل ِحبَُّك    النبي  أَنَّ   عن معاذ بن جبلو .    )صحيح( -1339 أََخذَ ِبَيِدِه َوقَاَل َيا معاذ َوَّللاَّ
ِ إِن ِي َْل ِحبَُّك فَقَاَل أ وِصيَك َيا معاذ   مَّ أَعني َعلَى ِذْكِرَك    اَل تََدعن فِي ُدبُِر ُكّلِ َصاَلةٍ َوَّللاَّ تَق ول  اللَّه 

َناِب  الصُّ معاذ  ِبذَِلَك  َوأَْوَصى  ِعَباَدِتَك  َوحسن  َعْبِد َوش ْكِرَك  أََبا  َناِبِحيُّ  الصُّ ِبِه  َوأَْوَصى  ِحيَّ 
ْحَمنِ   )4("الرَّ

أنه أسر إليه فقال " إذا    النبي  : عنمسلم بن الحارث التميمي  عن.    )ضعيف( -1340
انصرفت من صالة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في 
ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار 

    )5(واننا .فنحن نخص بها إخ  منها " أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا 
  

 
( 3474( برقم: )461/  5والترمذي في "جامعه" )، ( )بمثله.( 9878( برقم: ) 55/  9أخرجه النسائي في "الكبرى" ) – )1(

 لت: كذاق»" بقوله :"(: 321/  1صحيح الترغيب والترهيب« )وقال :"حسن صحيح غريب" . فعقب عليه األلباني في  )بنحوه.( 
قال! وفيه شهر بن حوشب، وقد اضطرب في إسناده كثيراً، فمرة جعله: عن أبي ذر كما هنا،. وأخرى عن )معاذ( كما يأتي بعد 

/   9والبزار في "مسنده" )" ،  حديثين، وثالثة، عن عبد الحمن بن غنم كما في آخر الباب، لكنه حسن شواهده كما قال الحافظ.
 . "حسن لغيره "(:321/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« ). وقال األلباني في  ( )بهذا اللفظ(4050( برقم: )438

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب يمين اإلمام (  709)( برقم:  153/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 771( برقم: )185/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )3(
 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(

( برقم: 364/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  751( برقم: )732/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
، والنسائي في   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(1015( برقم: )273/    1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )2020)

وأحمد ،  ( )بمثله.(  1522( برقم: )561/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله مطوال.(  9857( برقم: )47/    9"الكبرى" )
واه أبو "ر(: 468/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في   ( )بمثله مطوال.(  22546( برقم: )5194/    10في "مسنده" )

رواه أحمد وأبو   "(:154»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص" .  وقال ابن حجر في  داود، والنسائي بإسناد صحيح. 
رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح "(: 172/  10»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )في  ". وقال الهيثميداود والنسائي بسند قوي

إسناده صحيح، رجاله   "ط الرسالة(:   430/  36»مسند أحمد« )".  وقال األرنؤوط في  غير عمرو بن عبد هللا األودي، وهو ثقة.
" . " وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة.ثقات رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم، فقد روى له البخاري في "األدب المفرد

 .  "إسناده صحيح"1362برقم  (:253/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في 
( برقم:  48/    9والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بهذا اللفظ(  2022( برقم: )366/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
 8( )بنحوه مختصرا.( ، وأحمد في "مسنده" )5079( برقم: )481/    4وأبو داود في "سننه" ) ،  ( )بنحوه مختصرا.(  9859)
سناده ضعيف، "إط الرسالة(:   593/  29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    له مختصرا.(  ( )بمث18339( برقم: )4092  /

»ضعيف الترغيب والترهيب« " . وضعفه األلباني في  مسلم بن الحارث جهله الدارقطني، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.
 .  250برقم  (:136/ 1)
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أن أقرأ بالمعوذات ] في     النبي  : أمرني "قال  عن عقبة بن عامرو.    )صحيح( -1341
 )1("[ دبر كل صالة

أ َماَمةَ  .  ( )حسن صحيح • أَِبي  آَيةَ    َعْن  قََرأَ  َوَسلََّم : َمْن  َعلَْيِه  قَاَل َرس ول  للِا َصلَّى للا   قَاَل : 
وَت  وِل اْلَجنَِّة إاِلَّ أَْن يَم  ِ فِي د ب ِر ك ل ِ َصاَلةٍ َمْكت وَبٍة لَْم يَْمَنْعه  ِمْن د خ   .)2("اْلك ْرِسي 

 مشروعية رفع الصوت بالذكر في أدبار الصلوات  •

َما أَْخبََره     وفيهما أنا -1342 أََبا َمْعَبٍد ، َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس أَْخبََره  : أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي للا  َعْنه 
ْكِر ِحيَن يَْنَصِرُف النَّاُس ِمَن اْلَمْكتُوبَةِ :   ْوِت بِالذِّ ِ َصلَّى للا     أَنَّ َرْفَع الصَّ ، َكاَن َعلَى َعْهِد النَّبِي 

 . )3(" ُكْنُت أَْعلَُم إِذَا اْنَصَرفُوا بِذَِلَك إِذَا َسِمْعتُهُ َوقَاَل اْبن  َعبَّاٍس:  َعلَْيِه َوَسلََّم.

 عدد التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في أدبار الصلوات  •

البخاري -1343 عباسعن    وفي  عنهما    ابن  للا  تعالى  رضي  قوله  تفسير  وأدبار    في 
 )4("أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها  السجود

َهاِجِريَن أَتَْوا  عن أَبِي هريرةفيهما   -1344 فَقَال وا ذََهَب أَْهل  الدُّث وِر     النبي  أَنَّ ف قََراَء اْلم 
وَن َكَما َنص   ن َصل ِي َوَيص وم  ي َصلُّوَن َكَما  قَال وا  فَقَاَل َوَما ذَاَك  ِقيِم  اْلم  َوالنَِّعيِم  اْلع لَى  وم   ِبالدََّرَجاِت 

ك ْم َشْيئًا ت ْدِرك وَن ِبِه َمْن َسَبقَك ْم  أَفَاَل أ عَ     النبي  َوَيتََصدَّق وَن َواَل َنتََصدَّق  َوي ْعِتق وَن َواَل ن ْعتِق  فَقَالَ  ل ِم 
لَى َيا َرس وَل  َوتَْسِبق وَن ِبِه َمْن َبْعَدك ْم َواَل َيك ون  أََحٌد أَْفَضَل ِمْنك ْم إاِلَّ َمْن َصَنَع ِمْثَل َما َصَنْعت ْم قَال وا َب 

ِ قَاَل   ةً تَُسبُِّحوَن َوتَُكبُِّروَن َوتَْحَمُدوَن ُدبَُر  َّللاَّ َهاِجِريَن    ُكّلِ َصاَلٍة ثاََلثًا َوثاََلثِيَن َمرَّ فََرَجَع ف قََراء  اْلم 
ِ      رسول للا   فَقَال وا َسِمَع إِْخَوان َنا أَْهل  اْْلَْمَواِل ِبَما فَعَْلَنا فَفَعَل وا ِمْثلَه  فَقَالَ إِلَى   ذَِلَك فَْضل  َّللاَّ

 )5("  ي ْؤِتِه َمْن َيَشاء  

َنا  "لبخاريلوفي لفظ   -1345 نَُسبُِّح ثاََلثًا َوثاََلثِيَن َونَْحَمُد ثاََلثًا َوثاََلثِيَن  فَاْختَلَْفَنا َبْيَنَنا فَقَاَل َبْعض 
ِ َوَّللاَّ  أَْكبَر  َحتَّ   فََرَجْعُت إِلَْيِه فَقَاَل تَقُولُ   َونَُكبُِّر أَْربَعًا َوثاََلثِينَ  ِ َواْلَحْمد  ّلِِلَّ ى يَك وَن ِمْنه نَّ  س ْبَحاَن َّللاَّ
 )6(""ك ل ِِهنَّ ثاََلثًا َوثاََلِثينَ 

 
( برقم: 284/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بنحوه.(  755) ( برقم:  734/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
( 27/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1523( برقم: )561/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله.(  1/    1335)

. قال األرنؤوط   (  )بمثله.(  17689( برقم: )3879/    7وأحمد في "مسنده" )ل " حسن غريب"،  وقا  ( )بمثله.(  2908برقم: )
. حنين ابن 275  -  274/  2حديث صحيح كما قال الحافظ في "نتائج األفكار"  " (:631/  2« )»سنن أبي داود ت األرنؤوطفي  

قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة " (:254/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وقال األلباني في  أبي حكيم متابع.
 . "ر حنين، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غي  " ...وابن حبان، وحسنه الترمذي 

( ) كتاب عمل اليوم والليلة ، ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل 9848( برقم: )44/    9أخرجه النسائي في "الكبرى" )    –  )2(
( 92/    8"األوسط" )( )بمثله مطوال.( والطبراني في  7532( برقم: )114/    8صالة ( )بهذا اللفظ( والطبراني في "الكبير" )

َحهُ اْبُن   (:154»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صقال ابن حجر في    .  ( )بمثله.(8068برقم: )  ، َوَصحَّ »َرَواهُ النََّسائِي 
اْلُكْرِسّيِ فَْضِل آيَِة  »وروى الطبري ِفي ُمْعَجِمِه أََحاِديَث ِفي    (:486/  3»المجموع شرح المهذب« ). وقال النووي في    "ِحبَّاَن«

اَلِة اْلَمْكتُوبَِة لَِكنََّها ُكلََّها َضِعيفَةٌ«  «6464»برقم    (:1103/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )صححه األلباني في  و  .    ُدبَُر الصَّ
»سلسلة ،وقال في    »رواه ابن السني بسند حسن«  (:341/  1»صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة« )وقال في  

والحديث صحيح فإنه جاء من طريق أو طرق ..."  :  972برقم    (661/  2األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
الكبرى " أو في " عمل اليوم والليلة   ( ولعله في " سننه110/    1كما في"زاد المعاد")  -حمير، فقد رواه النسائي    أخرى عن ابن

حمير، والحسين هذا ثقة وقد تابعه هارون بن داود النجار الطرسوسي، ومحمد   بن بشر عن محمد بن  من طريق الحسين  -" له  
( ، وصرح أن النسائي 331/    2)  زبريق الحمصي، وعلي بن صدقة وغيرهم كما قال الحافظ في " التهذيب "العالء بن«  بن

" رواه   ( فقال:261/    2يحه كما في " الترغيب " )أيضا وابن حبان في صح  أخرجه في " اليوم والليلة ". ورواه الطبراني
( بعد أن ساقه بالروايتين: " رواه الطبراني في الكبير 102/    10)  وقال الهيثمي   ...  النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح

»قلت: وقد تكلم بعضهم   (:662/ 2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) بأسانيد وأحدها جيد " واألوسط
 . فأخطأ خطأ فاحشا، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر وغيره« في الحديث حتى أن ابن الجوزي أورده في " الموضوعات "

ومسلم  ، ( ) كتاب األذان ، باب الذكر بعد الصالة ( )بهذا اللفظ( 841( برقم: )168/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )3(
 . ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الذكر بعد الصالة ( )بمثله.( 583( برقم: )91/  2في "صحيحه" ) 

باب قوله وسبح بحمد ربك قبل   -سورة ق   -كتاب تفسير القرآن ( )4852برقم)  (139/ 6)أخرجه البخاري في صحيحه  – )4(
 . ( ) بهذا اللفظ(طلوع الشمس وقبل الغروب

( ) كتاب األذان ، باب الذكر بعد الصالة ( )بنحوه.( ، ومسلم في  843( برقم: )168/    1أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )5(
 () كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته( )بهذا اللفظ( 595( برقم:)97/    2"صحيحه")

 . ( ) كتاب األذان ، باب الذكر بعد الصالة ( )بهذا اللفظ(843( برقم: )168/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
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 )1("إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثالثة وثالثون" وفي لفظ لمسلم عنه -1346

وَن    "  وفي لفظ للبخاري عنه -1347 وَن فِي د ب ِر ك ل ِ َصاَلةٍ َعْشًرا َوتَْحَمد وَن َعْشًرا َوت َكب ِر  ت َسب ِح 
 )2("َعْشًرا 

أَبِي هريرةوفي مسلم   -1348 ثاََلثًا      النبي   عن  عن  َصاَلةٍ  د ب ِر ك ل ِ  فِي   َ َسبََّح َّللاَّ َمْن 
َ ثاََلثًا َوثاََلِثيَن فَْتِلَك ِتْسعَةٌ َوِتْسع وَن   َ ثاََلثًا َوثاََلِثيَن َوَكبََّر َّللاَّ َوقَاَل تََماَم اْلِمائَِة اَل  َوثاََلِثيَن َوَحِمَد َّللاَّ

ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ  ُغِفَرْت َخَطايَاهُ َوإِْن   لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ  إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ
 )3(" َكانَْت ِمثَْل َزبَِد اْلبَْحرِ 

ُعْجَرةَ وفي مسلم   -1349 ْبِن  َكْعِب  أَْو      النبي  عن  عن  قَاِئل ه نَّ  َيِخيب   اَل  عَق َِباٌت  م  قَاَل 
َوثاََلٌث َوثاََلث وَن تَْحِميَدةً   َوأَْربٌَع َوثاََلثُوَن  فَاِعل ه نَّ د ب َر ك ل ِ َصاَلةٍ َمْكت وَبٍة ثاََلٌث َوثاََلث وَن تَْسِبيَحةً 

 )4("تَْكبِيَرةً 

مرنا أن نسبح دبركل  "أزيد ابن ثابتمعنى هذا الحديث عن    جاء  وقد.    )صحيح( -1350
 )5(" وثالثين ونكبره أربعا وثالثين  وثالثين ونحمده ثالثا صالة ثالثا

علي -1351 عن  النبي  وفيهما  أََخْذت َما  قال"  أن  إِذَا  َسأَْلت َماه   ا  ِممَّ َخْيٍر  َعلَى  أَد لُّك َما  أاََل 
أَْربَعًا َوثاََلثِينَ فََكبَِّرا  َمَضاِجعَك َما    َ َخْيٌر    َّللاَّ ذَِلَك  فَإِنَّ  َوثاََلِثيَن  ثاََلثًا  َوَسب َِحا  َوثاََلِثيَن  ثاََلثًا  َوأحمدا 

ا َسأَْلت َماه   فََما تََرْكت َها  "قال علي  فيهماوفي لفظ  "خير لكما من خادم .:"   ولفظ مسلم،    )6("لَك َما ِممَّ
 )7(" لَْيلَةَ ِصف ِيَن قَاَل َواَل لَْيلَةَ ِصف ِينَ بَْعد  قِيَل َواَل 

تَْسأَل ه  َخاِدًما َوَشَكْت اْلعََمَل    أَنَّ فاطمة أَتَْت النبي  أَبِي هريرةوفي لفظ لمسلم عن   -1352
 ثاََلثًا َوثاََلِثيَن َوتَْحَمِديَن  ت َسب ِِحينَ  أاََل أَُدل ِك َعلَى َما ُهَو َخْيٌر لَِك ِمْن َخاِدمٍ فَقَاَل َما أَْلفَْيِتيِه عنَدَنا قَاَل  

 )8(" َوتَُكبِِّريَن أَْربَعًا َوثاََلثِيَن ِحيَن تَأُْخِذيَن َمْضَجعَكِ ثاََلثًا َوثاََلِثيَن  

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة  595( برقم: )97/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )1(

 . وبيان صفته ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء بعد الصالة ( )بهذا اللفظ( 6329( برقم: )72/  8في "صحيحه" )أخرجه البخاري   – )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة  597( برقم: )98/  2ه" )أخرجه مسلم في "صحيح – )3(

 . اللفظ(وبيان صفته ( )بهذا 
الصالة  ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد 596( برقم: )98/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(

 . وبيان صفته ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 360/    5بان في "صحيحه" )وابن ح،  ( )بهذا اللفظ(  752( برقم: )733/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
وأحمد   ،َهذَا َحِديٌث َصِحيٌح".  وقال :")بنحوه مختصرا.(  "(  3413( برقم: )415/    5والترمذي في"جامعه" )،  ()بمثله.(2017)

" إسناده صحيح "(:370/  1»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في    ( )بمثله.(22001( برقم: )5053/    9في "مسنده" )
صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن أفلح، فقد إسناده  "ط الرسالة(:  479/  35»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في 

وقال (:211/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )".وصححه األلباني فيروى له النسائي، وهو ثقة.
 . "صحيح. وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه. أخرجه النسائي بسند صحيح اإلسناد"، ووافقه الذهبي، وهو كما قاال.:"... 

( ) كتاب فرض الخمس ، باب الدليل على أن الخمس لنوائب 3113( برقم: )84/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب 2727)   ( برقم:84/    8رسول هللا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . التسبيح أول النهار وعند النوم ( )بنحوه.(
،  ومسلم في  ( ) كتاب النفقات ، باب خادم المرأة ( )بهذا اللفظ(5362( برقم: )65/  7بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال  – )7(

 ( بنحوه( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التسبيح أول النهار وعند النوم ( )2727( برقم: )84/  8)صحيحه  
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التسبيح أول  2728( برقم: )84/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 .   ند النوم ( )بهذا اللفظ( النهار وع
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 عقد التسبيح باألنامل  •

َهاِجَراِت قَالَتْ   رضي للا عنها  يَُسْيَرةَ   عن .    )حسن( -1353 رسول    قَاَل لََنا  :َوَكاَنْت ِمْن اْلم 
ْحَمةَ     للا  ْؤِمَناِت َعلَْيك نَّ ِبالتَّْهِليِل َوالتَّْسِبيحِ َوالتَّْقِديِس َواَل تَْغف ْلَن فَتَْنَسْيَن الرَّ َواْعِقْدَن    َيا ِنَساَء اْلم 

ْستَْنَطقَ  بِاأْلَنَاِملِ   )1("اتٌ فَإِنَّه نَّ َمْسئ واَلٌت م 

ِ بن عمروو.    )صحيح( -1354 يَْعِقُد التَّْسبِيَح  النبي   قَاَل َرأَْيت  رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ
 )2(بن حبان  " يعقد التسبيح بيده"ا وفي لفظ" بِيَِمينِهِ 

َخلَّتَاِن اَل  :"    النبي  قَاَل قَالَ   رضي للا عنهما  بن عمروعبد هللا  عن  و .    )صحيح( -1355
َ فِي ٌل مسلم إاِلَّ َدَخَل اْلَجنَّةَ أاََل َوه َما َيِسيٌر َوَمْن يَْعَمل  ِبِهَما قَِليٌل ي َسب ِح  َّللاَّ د ب ِر ك ل ِ    ي ْحِصيِهَما َرج 

ه  َعْشًرا قَاَل فَأََنا   قَاَل فَِتْلَك َخْمس وَن    يَْعِقُدَها بِيَِدهِ    النبي  َرأَْيتُ َصاَلةٍ َعْشًرا َوَيْحَمد ه  َعْشًرا َوي َكب ِر 
ه  َوتَحْ  ه  َوت َكب ِر  َمد ه  ِمائَةً  َوِمائَةٌ ِبالل َِساِن َوأَْلٌف َوَخْمس  ِمائٍَة فِي اْلِميَزاِن َوإِذَا أََخْذَت َمْضَجعََك ت َسب ِح 

قَال وا   .َمل  فِي اْلَيْوِم َواللَّْيلَِة أَْلفَْيِن َوَخْمَس ِمائَِة َسي ِئَةٍ فَِتْلَك ِمائَةٌ ِبالل َِساِن َوأَْلٌف فِي اْلِميَزاِن فَأَيُّك ْم يَعْ 
َيأِْتي أََحَدك ْم الشَّْيَطان  َوه َو فِي َصاَلِتِه فََيق ول  اْذك ْر َكذَا اْذك ْر َكذَا َحتَّى    : قَالَ   ؟فََكْيَف اَل ي ْحِصيَها:

ه  َحتَّى َيَنامَ َيْنفَتَِل فَلَعَلَّه  اَل َيْفعَل  َوَيأْتِ  م  ِ   وفي لفظ ْلبي داود "   " ،يِه َوه َو فِي َمْضَجِعِه فَاَل َيَزال  ي َنو 
 )3("  . قال ابن قدامة : بيمينهرأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم يعقد التسبيح ، 

  

 
( برقم: 547/    1دركه" )والحاكم في "مست،  ( )بهذا اللفظ(  842( برقم: )122/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
( برقم: 540/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  1501( برقم: )556/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  2014)
/ 1»خالصة األحكام« ). قال النووي في ( )بنحوه.( 27731( برقم: )6557/  12وأحمد في "مسنده" )، ( )بنحوه.( 3583)

إسناده محتمل "ط الرسالة(:  35/  45»مسند أحمد« )ي  " .  وقال األرنؤوط ف رواه أبو داود، والترمذي بإسناد حسن" (:472
للتحسين، ُحَمْيضة بنُت ياسر إنما روى عنها ابنها هانىُء بن عثمان الُجهني، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في 

ذهبي فى المختصر صححه ال"(:122/  3»صحيح ابن حبان« )" وقال في  "التقريب": مقبولة. قلنا: وبقية رجال اإلسناد ثقات.
سكت عنه، وحسنه النووي فى " األذكار "، والحافظ ابن حجر في "أمالي األذكار" فيما ذكره ابن عالن   1/547مع أن الحاكم  

 .  4087برقم  (:753/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وحسنه األلباني في .1/247
ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2( ، والحاكم في "مستدركه" )843( برقم: )123/    3أخرجه  ( برقم:  547/    1( )بنحوه.( 
 1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بلفظه مختصرا.( 1/  1354( برقم: )289/  1( )بمثله.( ، والنسائي في "المجتبى"  )2012)
وأحمد في "مسنده" ،  ( )بهذا اللفظ(3077( برقم: )187/    2البيهقي في "سننه الكبير" )و( )بمثله.( ،  1502( برقم: )556  /
رواه الثالثة، بإسناد صحيح، "(:473/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    نحوه مطوال.(( )ب6609( برقم: )1366/    3)

" . قال األرنؤوط في  إال أن فيه عطاء بن السائب، وفيه اختالف بسبب االختالط، وقد أشار أيوب السختياني إلى صحة حديثه هذا.
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها أللباني في  " . وقال اسناده صحيح."إ(:617/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ " ، وقال في  أخرجه أبو داود  بسند صحيح"(:48/  3السيئ في األمة« )
 . " إسناده صحيح كما قال الذهبي"(:186/ 1في األمة« )

( برقم: 413/    5الترمذي في "جامعه" )،  و  ( )بهذا اللفظ(2012برقم: )(  354/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
. وقال    (بنحوه مختصرا( )1502( برقم: )556/    1أبو داود في "سننه" )وقال :"حسن صحيح" ، و  .(  بمثله( )3410)

ة سمعا من عطاء بن السائب بعد اختالطه، لكن رواه عنه شعبة جرير وابن ُعلَي   "(: 354/  5»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  
فالحديث صحيح. االختالط،  قبل  الثوري، وهما ممن سمع منه  في    وسفيان  األلباني  . وصححه  داود ط "  أبي  »صحيح سنن 

رجاله   قلت: وهذا إسناد صحيح،  ..إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي(.  :"1346برقم:    (:237/  5غراس« )
؛ فقد ذهب الحافظ في كتابه "نتائج األفكار" إلى أن األعمش سمع منه قبل -وإن كان قد اختلط-كلهم ثقات؛ وعطاء بن السائب  

االختالط؛ وليس يحضرني اآلن كالمه في هذا ألنقله! ومع ذلك؛ فقد تابعه شعبة كما يأتي، وهو ممن نّصوا على أنه سمع منه  
 . "يح على كل حال.قبل االختالط. فالحديث صح
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 صفة الصالة  •
ك وع ه       ة النبيَكاَنْت َصاَل "عازب  ْبنِ   البراء  عن  فيهما -1356 ِمْن   َرفََع َرأَْسه    َوإِذَاَور 

ود ه  َوَما ك وعِ َوس ج    )1( "ِمْن السََّواءِ  َبْيَن السَّْجَدتَْيِن قَِريًبا الرُّ

ك وع  النبي   "  وفي لفظ للبخاري -1357 ود ه  َوَبْيَن السَّْجَدتَْيِن َوإِذَاَكاَن ر  َرفََع َرأَْسه  ِمْن   َوس ج 
ك وعِ    )2("ِمْن السََّواءِ  قَِريًبا اْلِقيَاَم َواْلقُعُودَ  َخالَ  َماالرُّ

دٍ   َرَمْقت    قَالَ   "  وفي لفظ لمسلم عنه -1358 َحمَّ اَلةَ َمَع م  فََوَجْدت  قَِياَمه  فََرْكعَتَه  فَاْعِتَدالَه     الصَّ
ك وِعِه فََسْجَدتَه    ِمْن    فََجْلَستَه  َبْيَن السَّْجَدتَْيِن فََسْجَدتَه  فََجْلَستَه  َما َبْيَن التَّْسِليِم َوااِلْنِصَراِف قَِريًبابَْعَد ر 

 .أي:االنصراف إلى المأمومين بعد السالم     ")3("السََّواءِ 
الرواية محمولة على بعض األحوال، • النووي"هذه  المعروف في    قال  البخاري هي  غالب  ورواية 

 أحواله

 متى يواجه المأمومين؟  •
 "كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصاله دليل على أنه   قال النووي "فيه •

يعني أنه لم يكن يثبت ساعة ما يسلم بل كان يجلس بعد السالم جلسة قريبة  قال في عمدة القاري " •
اإلمام السالم قبل قيام اإلمام  من السجود وقال الشافعي في ) األم ( وللمأموم أن ينصرف إذا قضى  

 " وإن أخر ذلك حتى ينصرف بعد اإلمام أو معه كان ذلك أحب إلي

الباري:" • فتح  ابن رجب في  أو  قال  قدر ركوعه  من  قريباً  تسليمه  بعد  كان يجلس  أنه  صريٌح في 
 سجوده أو جلوسه بين السجدتين ، ثم ينصرف بعد ذلك . 

  مقدار  إال  سلم لم يقعد  إذا النبي    كان"قالت:    رضي للا عنها  عن عائشةفي مسلم  و -1359
 )4("الجالل واْلكرام مايقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا

  أحدكم للشيطان شيئا من صالته يرى أن حقا   يجعل  "الفيهما عن ابن مسعودو -1360
  ال " ولفظ مسلم"عن يساره  ينصرف  كثيرا  النبي  عن يمينه لقد رأيت  ينصرف إال  ال   عليه أن

 )5("ينصرف عن شماله مارأيت  أكثر يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا

 )6("ينصرف عن يمينه   النبي أكثر ما رأيت" قال :   وفي مسلم عن أنس -1361
يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن  قال في فتح الباري:" •

نظر إلى هيئته في حال الصالة ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة يساره  
استقباله القوم بعد سالمه من الصالة فعلى هذا ال يختص االنصراف بجهة معينة ومن ثم قال العلماء 
فاليمين أفضل لعمو الجهتان في حقه  إذا استوت  م يستحب االنصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا 

 ".األحاديث المصرحة بفضل التيامن

ي َصل ِي  إِن ِي اَل آل و أَْن أ َصل َِي بِك ْم َكَما َرأَْيت  النبي  :"قَالَ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفيهما   -1362
ك وعِ قَاَم ِبَنا قَاَل ثابت َكاَن أنس ْبن  َماِلٍك َيْصَنع  َشْيئًا لَْم أََرك ْم تَْصنَع وَنه  َكاَن إِذَا َرفََع   َرأَْسه  ِمْن الرُّ

  )7("َحتَّى َيق وَل اْلقَائِل  قَْد َنِسَي َوَبْيَن السَّْجَدتَْيِن َحتَّى َيق وَل اْلقَائِل  قَْد َنِسيَ 

 
( ) كتاب األذان ، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (  801( برقم: )159/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب اعتدال أركان الصالة وتخفيفها ِفي 471( برقم: ) 45/    2)بمثله مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 (. تمام ( )بهذا اللفظ

 ()كتاب األذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ( 792(برقم:)581/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )2(
 ()كتاب الصالة ، باب اعتدال أركان الصالة وتخفيفها ِفي تمام()بهذا اللفظ( 471(برقم:) 44/    2أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة  592: )( برقم94/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 . وبيان صفته ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب االنفتال واالنصراف عن اليمين والشمال ( 852( برقم: )170/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز االنصراف من  707( برقم: )153/    2ومسلم في "صحيحه" )،  ا اللفظ(  )بهذ
 . ْن اليمين والشمال ( )بنحوه.( الصالة عَ 

باب جواز االنصراف من الصالة ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ،  708( برقم: )153/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 . َعْن اليمين والشمال ( )بهذا اللفظ(

، ( ) كتاب األذان ، باب المكث بين السجدتين ( )بهذا اللفظ(  821( برقم: )164/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(
 . ة ، باب اعتدال أركان الصالة وتخفيفها ِفي تمام ( )بمثله.(( ) كتاب الصال472( برقم: ) 45/  2ومسلم في "صحيحه" )
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ك وعِ قَاَم َحتَّى    "     أنس  وفي لفظ للبخاري عن  -1363 َسه  ِمْن الرُّ
َوإِذَا َرفََع َرأْ ي َصل ِي  فََكاَن 

 )1("َنق وَل قَْد َنِسيَ 

فِي تََماٍم    َما َصلَّْيت  َخْلَف أََحٍد أَْوَجَز َصاَلةً ِمْن َصاَلةِ    "وفي لفظ عند مسلم عنه -1364
َصاَلة    تَ ُمتَقَاِربَةً    َكاَنْت  م  بَْكٍر  أَبِي  َصاَلة   فِي  َوَكاَنْت  َمدَّ  الخطاب  ْبن   ع َمر   َكاَن  ا  فَلَمَّ قَاِرَبةً 

د  َوَيْقع د       النبي   َصاَلةِ اْلفَْجِر َوَكانَ  إِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  قَاَم َحتَّى َنق وَل قَْد أَْوَهَم ث مَّ َيْسج 
 )2("َبْيَن السَّْجَدتَْيِن َحتَّى َنق وَل قَْد أَْوَهمَ 

النبي    عن رفاعة بن رافع الزرقيو.    )صحيح( -1365 القبلة    قال:"  أن  إذا استقبلت 
  )3("فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت

 )4(أبي داود " وبما شاء للا أن تقرأ" ظولف.   )حسن( -1366

أنا كنت أحفظكم لصالة رسول للا صلى    "ُحَمْيٍد الساعدي  وفي البخاري عن أبي   -1367
للا عليه وسلم ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم  

غير  هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى ، حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه  
، فإذا جلس في الركعتين جلس    القبلةواستقبل بأطراف أصابع رجليه  ،    مفترش وال قابضهما

اليسرى ،   الركعة اْلخرة ، قدم رجله  اليمنى ، وإذا جلس في  اليسرى ، ونصب  على رجله 
 )5("  ونصب اْلخرى ، وقعد على مقعدته .

غير مفترش ( بأن يضع كفيه على األرض ويرفع ساعديه وال يضعهما على األرض . ) وال قابضهما  •
 يه وال يلصق عضديه وساعديه ببطنه وفخذيه [ ( يباعد مرفقيه عن جنب

  

 
كتاب األذان ، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (    ( )800( برقم: )159/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  )بهذا اللفظ(
 ()كتاب الصالة ، باب اعتدال أركان الصالة وتخفيفها ِفي تمام()بهذا اللفظ( 347(برقم:) 45/    2أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )2(
 2911حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
 3011حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
 ( ) كتاب األذان ، باب سنة الجلوس في التشهد ( )بهذا اللفظ( 828( برقم: ) 165/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
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سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي    :" قَالَ   ه عن  وفي لفظ الترمذي".    )صحيح(  -1368
صلى للا عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي ، يقول: أنا أعلمكم بصالة رسول للا صلى للا  
عليه وسلم ، قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة وال أكثرنا له إتيانا ، قال: بلى ، قالوا: فاعرض ، 

قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ،    إذا قام إلى الصالة اعتدل  فقال: كان رسول للا  
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم قال: للا أكبر ، وركع ، ثم اعتدل فلم 
يصوب رأسه ولم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه ، ثم قال: سمع للا لمن حمده ، ورفع يديه  

ثم قال: هللا  ،    م هوى إلى األرض ساجداث،    حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدالواعتدل  
، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ،    وفتخ أصابع رجليه، ثم جافى عضديه عن إبطيه ،    أكبر

، ثم ثنى    ثم هوى ساجدا ، ثم قال: هللا أكبر،    ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدال
رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ، ثم نهض ، ثم صنع في الركعة الثانية  

كما صنع حين   حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه مثل ذلك ، 
افتتح الصالة ، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صالته أخر رجله اليسرى 

  )  ")1، ثم سلم . قالوا: صدقت ، هكذا صلى النبي   على شقه متوركاوقعد 
 أي لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة: وفتخ أصابع رجليه  •

ثم يقرأ ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع  "  عنه   وفي لفظ.    )صحيح(  -1369
 )2("ال يصوب رأسه وال يقنع به ،  ويضع راحتيه على ركبتيه معتدال 

 )3(" إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه"لفظ  عنه وفي .   )حسن( -1370

كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد       أن النبي"وعن وائل بن حجر.    )صحيح( -1371
 )4("ضم أصابعه

الذي قاله   يعني إذا قام من الركعتين" قال النووي وهذا  ،  وقوله"إذا قام من السجدتين رفع يديه •
 .اتفق عليه العلماء الترمذي مشهورو

  

 
 وقال :"حسن صحيح" ،  ()بهذا اللفظ(305( برقم: )336/  1) ،( 304( برقم: )335/  1أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )1(

الرسالة(:   9/  39»مسند أحمد« )  وأحمد في األرنؤوط في    «23599»برقم    ط  قال   . ط   10/  39»مسند أحمد« ))بمثله( 
وصححه  حيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم.«الرسالة(:»إسناده ص

 .  305برقم  (:13/ 2»إرواء الغليل « )األلباني في 
( برقم:  265/    1أبو داود في "سننه" )، و  ( )بهذا اللفظ( 1867( برقم: )182/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )   –  )2(
ورواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم كرواية الترمذي، وزاد بعد  "(:346/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    (730)

ركبتيه، وقال: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي  ى  علراحتيه  ويضع  يركع  ثم  تكبيرة اإلحرام " ثم يقرأ، وقال:  
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير  "(:184/  5»صحيح ابن حبان« )وقال األرنؤوط في    بهما منكبيه ".

 .  "عبد الحميد بن جعفر، فإنه من رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن خلد.
»سنن أبي داود ت . قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(  (731برقم)  (:52/  2» ت األرنؤوط« )أخرجه أبو داود في سننه     –  )3(

" وصححه األلباني قوية، وباقي رجاله ثقات.  -واسمه عبد هللا    -إسناده حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة    "(:52/  2األرنؤوط« )
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن وقال :" ...  721برقم    (:321/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  

لهيعة وهو سيئ الحفط ، لكنه قد وافق الثقات في هذا الحديث؛ إال في قوله: وال صافح بَِخِدّه! فإني لم أجد له فيه متابعًا؛ فكان 
 . "صحيًحا.  -بغير هذه الزيادة -حديثه هذا 

 . 7311 حديث رقم سبق تخريجه – )4(
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 جلسة الشروق  •

ه  أَنَّ النبي  عن جابر ْبِن سمرة  في مسلم   -1372 َصالَّ َكاَن إِذَا َصلَّى اْلفَْجَر َجلََس فِي م 
قَاَل نَعَْم َكِثيًرا َكاَن اَل    النبي   أَك ْنَت ت َجاِلس    "  عنه  وفي لفظ لمسلم"  َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس حسنا

َيتََحدَّ  َوَكان وا  قَاَم  َطلَعَْت  فَإِذَا  الشَّْمس   تَْطل َع  َحتَّى  ْبَح  الصُّ فِيِه  ي َصل ِي  الَِّذي  ه   َصالَّ م  ِمْن  ث وَن  َيق وم  
ذ وَن فِي أَْمِر اْلَجاِهِليَِّة فََيْضَحك وَن َوَيتََبسَّم    )  ")1فََيأْخ 

َمْن َصلَّى اْلغََداةَ فِي َجَماَعٍة ث مَّ قَعََد     النبي  قَاَل قَالَ   أنس ْبِن َماِلكٍ   عن  .    )حسن( -1373
ٍة َوع ْمَرةٍ قَاَل   َ َحتَّى تَْطل َع الشَّْمس  ث مَّ َصلَّى َرْكعَتَْيِن َكاَنْت لَه  َكأَْجِر َحجَّ     رسول للا َيْذك ر  َّللاَّ

ٍة  ٍة تَامَّ ٍة تَامَّ  )2("  تَامَّ

من قعد في مصاله حين ينصرف    "قال :    أن النبيحديث أنس  و .    )ضعيف( -1374
من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى ال يقول إال خيرا غفر له خطاياه , وإن كانت أكثر من  

 )3("زبد البحر  

  

 
مصاله  ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل الجلوس ِفي  670( برقم: )132/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  بعد الصبح ( )بهذا اللفظ(
) بهذا اللفظ( وقال:"حسن غريب" . قال    586برقم    (:727/  1»سنن الترمذي ت بشار« )أخرجه الترمذي في جامعه    –  )2(

حسنه الترمذي مع أن في سنده أبا ظالل وهو ضعيف، وقال البخاري "...ط الرسالة(:   643/  36»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 (: 1195/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة« )"  حسنه األلباني في  الحديث، وروى له تعليقا، فهو يصلح للمتابعة.عنه: مقارب  

»صحيح "، وفي  وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على الخالف المعروف في القاسم صاحب أبي أمامة.وقال:"...   3403برقم  
 .   464برقم  (:318/ 1الترغيب والترهيب« )

( برقم:  49/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1287( برقم: )496/    1و داود في "سننه" )أخرجه أب–  )3(
»سنن أبي داود ت  . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.( 15863( برقم: )3328/    6وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  4985)

 .  242برقم  (:133/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . وضعفه األلباني في إسناده ضعيف. "(:461/ 2األرنؤوط« )
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 سجود التالوة في باب  •
 آَدَم السَّْجَدةَ فََسَجدَ إِذَا قََرأَ اْبن      رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أَبِي هريرةوفي مسلم    -1375

وِد    يقول    اْعتََزَل الشَّْيَطان  َيْبِكي   وِد فََسَجَد فَلَه  اْلَجنَّة  َوأ ِمْرت  ِبالسُّج  َيا َوْيِلي أ ِمَر اْبن  آَدَم ِبالسُّج 
  )1("فَعََصْيت  فَِلي النَّار   "وفي لفظ "فَأََبْيت  فَِلي النَّار  

فََيْقَرأ  س وَرةً   أَنَّ النبي  رضي للا عنهما  عن ابن عمر  وفيهما" -1376 اْلق ْرآَن  َيْقَرأ   َكاَن 
َنا َمْوِضعًا ِلَمَكاِن َجْبَهِتهِ  د  َمعَه  َحتَّى َما َيِجد  بَْعض  د  َوَنْسج   )2("فِيَها َسْجَدةٌ فََيْسج 

عَةِ َيْوَم   َقََرأ    ْبِن الخطاب في البخاري عن عمر -1377 م  َحتَّى    بُِسوَرِة النَّْحلِ   َعلَى اْلِمْنبَرِ   اْلج 
قََرأَ  اْلقَاِبلَة   عَة   م  اْلج  َكاَنْت  إِذَا  َحتَّى  النَّاس   َوَسَجَد  فََسَجَد  نََزَل  السَّْجَدةَ  َجاَء  إِذَا  إِذَا  َحتَّى  َجاَء   بَِها 

َولَْم   وِد فََمْن َسَجَد فَقَْد أََصاَب َوَمْن لَْم يَْسُجْد فَاَل إِثَْم َعلَْيهِ إِنَّا نَُمر  بِالس جُ السَّْجَدةَ قَاَل َيا أَيَُّها النَّاس   
ْد ع َمر   َ لَْم يَْفِرْض الس ُجوَد إِالَّ أَْن نََشاءَ أ َوَزاَد َنافٌِع عن ابن عمر " َيْسج   )3("َما إِنَّ َّللاَّ

َسَجَد ِبالنَّْجِم َوَسَجَد َمعَه     أَنَّ النبي  رضي للا عنهما  عن ابن عباسوفي البخاري   -1378
ْشِرك وَن َواْلِجنُّ َواْْلنس   )4("المسلموَن َواْلم 

 )5("فَلَْم يَْسُجْد فِيَهاَوالنَّْجِم  قَاَل قََرأْت  َعلَى النبي   عن زيد بن ثابت "وفيهما -1379

النَّْجَم ِبَمكَّةَ فََسَجَد فِيَها َوَسَجَد َمْن َمعَه  َغْيَر    قَاَل قََرأَ النبي   عن َعْبِد َّللاَِّ وفيهما   -1380
 )6("ق ِتَل َكافًِراَشْيخٍ أََخذَ َكفًّا ِمْن َحًصى أَْو ت َراٍب فََرفَعَه  إِلَى َجْبَهِتِه َوقَاَل يَْكِفيِني َهذَا فََرأَْيت ه  َبْعَد ذَِلَك  

واختار شيخ   ،المسألة األولى هل هو صالة أوال ؟ ، فالمذهب وهو قول األئمة الثالثة أنه صالة   •
  ، ليس بصالة  أنه  اللجنةواإلسالم  الخالف   الدائمة  الذي رجحته  الطهارة خروجا من  األولى  بأن 

7/262 
  لك والشافعي المسألة الثانية هل هو واجب أو مستحب؟ فالمذهب على أنه مستحب وقال ياستحبابه ما •

 . 170-23/165وقال أبو حنيفة أنه واجب وهو اختيار شيخ اإلسالم ، 

  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة (  81( برقم: )61/    1"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )1(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) أبواب سجود القرآن ، باب من سجد لسجود القارئ ( )بنحوه.(  1075( برقم: )41/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب سجود التالوة ( )بهذا اللفظ(575( برقم: )88/  2لم في "صحيحه" )، ومس
( ) أبواب سجود القرآن ، باب من رأى أن هللا عز وجل لم يوجب  1077( برقم: )41/    2البخاري في "صحيحه" )  أخرجه  –  )3(

 . اللفظ( السجود ( )بهذا
( ) أبواب سجود القرآن ، باب سجود المسلمين مع المشركين  1071( برقم: )41/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  والمشرك نجس ( )بهذا اللفظ(
 ()أبواب سجود القرآن ، باب من قرأ السجدة ولم يسجد()بهذا اللفظ( 1072(برقم:)41/    2ه")أخرجه البخاري في"صحيح   –  )5(
( ) أبواب سجود القرآن ، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها 1067( برقم: )40/  2) أخرجه البخاري في "صحيحه" – )6(

 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب سجود التالوة ( )بمثله.( 576( برقم: ) 88/    2)( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  
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 عدد السجدات •

  أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن   النبي  أن  عن عمرو بن العاص. و   )ضعيف( -1381
     )1("الحج سجدتين وفيثالث في المفصل  منها 

: قلت يا رسول للا فضلت سورة الحج بأن فيها    عن عقبة بن عامر.    )ضعيف( -1382
 )2("  سجدتين ؟ قال نعم ومن لم يسحدها فال يقرأهما

امِ وفي البخاري   -1383 َجاِهًدا ، َعْن َسْجَدةِ } ص { فَقَاَل: َسأَْلت  اْبَن    َعِن اْلعَوَّ قَاَل : َسأَْلت  م 
َد َوس لَْيَماَن { ... } أ ولَِئَك الَِّذيَن َهَدى  َعبَّاٍس : ِمْن أَْيَن َسَجْدَت؟ فَقَاَل: أََوَما تَْقَرأ :   يَِّتِه َداو  } َوِمْن ذ ر ِ

ْن أ ِمَر َنِبيُّك ْم   د  ِممَّ َداه م  اْقتَِدِه { ، فََكاَن َداو   )")3أَْن َيْقتَِدَي ِبِه ، فََسَجَدَها َرس ول  للِا  للا  فَِبه 

وِد   :"قَالَ رضي للا عنهما   ابن عباس وفي البخاري  عن -1384 ص لَْيَس ِمْن َعَزاِئِم السُّج 
د  فِيَها  َوقَْد َرأَْيت  النبي  )4("َيْسج 

  ( ص) َوه َو َعلَى اْلِمْنبَِر    النبي  أَنَّه  قَاَل قََرأَ   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ و.    )صحيح( -1385
ا َبلََغ ال ا َكاَن َيْوٌم آَخر  قََرأََها فَلَمَّ نََزَل فََسَجَد َوَسَجَد النَّاس  َمعَه  فَلَمَّ ا َبلََغ السَّْجَدةَ  َن فَلَمَّ سَّْجَدةَ تََشزَّ

النبي فَقَاَل  وِد  ِللسُّج  نَبِّيٍ   النَّاس   تَْوبَةُ  ِهَي  ِللسُّ   إِنََّما  ْنت ْم  تََشزَّ َرأَْيت ك ْم  فََسَجَد  َولَِكن ِي  فَنََزَل  وِد  ج 
 : تهيأ ""تشزن   )5("َوَسَجد وا

إِذَا السََّماء  اْنَشقَّْت   :قَالَ   ْن أَبِي َرافِعٍ وفيهما عَ  -1386 َصلَّْيت  َمَع أَبِي هريرة اْلعَتََمةَ فَقََرأَ 
د  بَِها َحتَّى أَْلقَاه   فََسَجَد فَق ْلت  لَه  قَاَل َسَجْدت  َخْلَف أَبِي اْلقَاِسمِ   )6("فَاَل أََزال  أَْسج 

فِي إِذَا السََّماء  اْنَشقَّْت َواْقَرأْ     قَاَل َسَجْدَنا َمَع النبي    أَبِي هريرة  وفي مسلم عن -1387
 )7("ِباْسِم َرب ِكَ 

  

 
(  1401( برقم: )530/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  816( برقم: )223/    1"مستدركه" )أخرجه الحاكم في    –  )1(

رواه "(:620/  2»خالصة األحكام« ). ال النووي في  ( )بمثله.(1057( برقم: )168/    2وابن ماجه في "سننه" )  ،    )بهذا اللفظ( 
، حسنه المنذري والنووي  " (:27/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . قال ابن حجر في   أبو داود، وابن ماجه بإسناد حسن.

وهو ال يعرف ،  والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي  ،  وفيه عبد هللا بن منين وهو مجهول  ،  طان  وضعفه عبد الحق وابن الق
قال األرنؤوط في  وقال ابن ماكوال ليس له غير هذا الحديث.  .  أيضا إسناده "(: 547/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . 

 . 248برقم  (:72/ 2األم« )  -»ضعيف أبي داود " وضعفه األلباني في ضعيف. لجهالة الحارث بن سعيد وعبد هللا بن ُمنَين.
(  1402( برقم: )530/    1( )بهذا اللفظ( ،  وأبو داود في "سننه" )810( برقم: )221/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه")  –  )2(

 هذا حديث ليس إسناده بذاك القويوقال:"  ( )بمثله مطوال.(578قم: ) ( بر576/    1)بنحوه مطوال.( والترمذي في "جامعه" )
رواه "(: 168/  1»خالصة البدر المنير«).قال ابن الملقن في()بمثله مطوال.(17638( برقم: )3869/    7وأحمد في"مسنده")"،  

»التلخيص ".قال ابن حجر في  ومال إلى صحته ابن الجوزي،  أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وضعفه مع الترمذي  
وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه    ،  وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به،  فيه ابن لهيعة وهو ضعيف  "(:26/  2الحبير ط العلمية« )

وأكده البيهقي بما رواه    ،  عود،وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عنهممن قول عمر وابنه وابن مس
 .  401برقم  (:64»ضعيف سنن الترمذي« )ص." . وضعفه األلباني في في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسال

 آن ، باب حدثنا محمد بن بشار ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب تفسير القر4807( برقم: ) 124/    6أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
 . رآن ، باب سجدة ص ( )بهذا اللفظ(( ) أبواب سجود الق1069( برقم: )40/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( برقم:  470/  6( )بنحوه.( ،  وابن حبان في "صحيحه" )1455( برقم: )563/  2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )5(
،  وأبو داود في   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(3636( برقم: )431/    2( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )2765)

»خالصة األحكام«  . قال النووي في    ( ) كتاب الصالة ، باب السجود في ص ( )بهذا اللفظ(1410( برقم: ) 532/    1"سننه" )
  " (:553/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". وقال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري." (:622/  2)

حديث صحيح، رجاله وقال:"   1271برقم    (:154/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" وصححه األلباني في  إسناده صحيح.
 ".(، والحاكم والبيهقي وابن حزم والذهبي2754رجال "الصحيح"، وصححه ابن خزيمة وابن حبان )

( ) كتاب األذان ، باب الجهر في العشاء ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  766( برقم: )153/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 .  ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب سجود التالوة ( )بنحوه.(578( برقم: )88/  2في "صحيحه" ) 

 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب سجود التالوة ( )بهذا اللفظ( 578( برقم: )89/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
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 أذكار سجود التالوة •

مَّ لََك َسَجْدت  َوِبَك آَمْنت  َولََك أَْسلَْمت  َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخلَقَه     :" علي  في مسلم -1388 اللَّه 
َره  َوَشقَّ َسْمعَه  َوَبَصَره  تََباَرَك َّللاَّ  أَحسن اْلَخاِلِقينَ   )1("َوَصوَّ

وِد    النبي    قَالَْت َكانَ رضي للا عنها    عن عائشةو.    (لغيره  )صحيح -1389 َيق ول  فِي س ج 
ِتهِ  " فتبارك  وزاد الحاكم  " "  اْلق ْرآِن ِباللَّْيِل َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخلَقَه  َوَشقَّ َسْمعَه  َوَبَصَره  ِبَحْوِلِه َوق وَّ

 )2(للا أحسن الخالقين" 

ٌل إِلَى النبي رضي للا عنهما  عن ابن عباسو. )حسن لغيره( -1390 فَقَاَل َيا قَاَل َجاَء َرج 
ِ إِن ِي َرأَْيت ِني اللَّْيلَةَ َوأََنا َناِئٌم َكأَن ِي أ َصل ِي َخْلَف َشَجَرةٍ فََسَجْدت  فََسَجَدْت الشَّجَ  وِدي  َرس وَل َّللاَّ َرة  ِلس ج 

مَّ اْكت ْب ِلي ِبَها عنَدَك أَْجًرا َوَضْع عني ِبَها ِوْزًرا َواجْ  عَْلَها ِلي عنَدَك ذ ْخًرا فََسِمْعت َها َوِهَي تَق ول  اللَّه 
قرأ السجدة ، ثم    قال ابن عباس : فرأيت رسول للا    َوتَقَبَّْلَها ِمن ِي َكَما تَقَبَّْلتََها ِمْن َعْبِدَك داود

 )3("يقول مثل ما قال الرجل عن كالم الشجرة . -وهو ساجد  -سجد ، فسمعته  
ولكن مالدليل على التكبير لسجود التالوة خارج ،  يشرع التكبير لسجود التالوة في الصالة للعموم   •

 الصالة سوى القياس؟

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل  771( برقم: )185/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 220/    1( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )564( برقم: )603/    1يحه" )أخرجه ابن خزيمة في "صح–  )2(
( برقم:  242/    1، والنسائي في "المجتبى" )  وزاد :"فتبارك هللا أحسن الخالقين" وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(802)
/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مطوال.(  1414( برقم: ) 532/    1وأبو داود في "سننه" )   ،( )بلفظه.(  1/    1128)

( 24656( برقم: )5813/    11، وأحمد في "مسنده" )   وقال :"حسن صحيح"    ( ) أبواب السفر ، )بمثله.(580( برقم: )578
وصححه ابن السكن وقال في آخره ثالثا زاد الحاكم في  "...(:29/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في  )بمثله.(

صحيح لغيره، وهذا إسناد "(:556/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).  وقال األرنؤوط في  آخره "فتبارك هللا أحسن الخالقين"
برقم (: 157/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه األلباني في  م الرجل بين خالد وبين أبي العالية.ضعيف إلبها

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير الرجل  "...حديث صحيح، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وقال :  1273
 .. دون سائر أصحاب الحذاء كما يأتي.  -وهو ابن ُعلَيَّةَ -؛ تفرد به إسماعيل  الذي لم يَُسّم، فهو مجهول. غير أن ذكره في السند شاذ

هشيم، وعبد الوهاب الثقفي، ووهيب -فهؤالء ثالثة من الثقات    وتابعه أيًضا ُوَهْيُب بن خالد عن الحذاء ... به: أخرجه الحاكم.،  
"فتبارك    وزاد الحاكم:" ...ةَ؛ فروايتهم أرجح. وهللا أعلم.اتفقوا على أنه ليس في السند: )عن رجل( كما قال ابن ُعلَيَّ   -بن خالد 

وهي زيادة شاذة عندي؛ لتفرد الحاكم بها في هذه الطريق دون اآلخرين، ولعدم ورودها في شيء من   هللا أحسن الخالقين".
 .  "  الطرق األخرى عن الحذاء، وإنما وردت في سجود الصالة، كما تقدم في حديث علي

( برقم: 473/    6( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )562( برقم: )602/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
والحاكم في "مستدركه" ،  ( )بنحوه.(  157( برقم: )170/    11والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  ،  ( )بمثله.(2768)
وقال   ( )بنحوه.(579( برقم: )577/    1والترمذي في "جامعه" )  وصححه ووافقه الذهبي ،   ( )بمثله.(804( برقم: )219/    1)

»صحيح " قال األرنؤوط في  واه الترمذي وآخرون بإسناد حسن"ر(:623/  2»خالصة األحكام« ):"غريب". قال النووي في  
الترغيب والترهيب« )" . وقال األلباني في  يفإسناده ضع"(:474/  6ابن حبان« ) "حسن 1441برقم    (:170/  2»صحيح 

في    لغيره". )وقال  وفوائدها«  فقهها  من  الصحيحة وشيء  األحاديث  فحديث  :"  2710برقم    (:475/  6»سلسلة  وبالجملة، 
ره كما تقدم، بل وذكر الحافظ والشاهد، السيما وقد صحح شاهده الحاكم وغي  الترجمة حسن على أقل الدرجات بالطريق األخرى

   برقم   ( :64/    4النووي في " المجموع " )  التهذيب " عن الخليلي أنه قال فيه: " حديث غريب صحيح ". ولعله لذلك قال  في "
 . " رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن "«
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 في الصالة السرية للتالوة السجود •

سجد في الركعة اْلولى من    النبي  : أن  رضي للا عنهما  عن بن عمر .    )ضعيف( -1391
وفي لفظ    "  صالة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة قال ولم أسمعه من أبي مجلز  

 )1(" سجد في صالة الظهر ثم قام فركع"ْلبي داود

 سجود الشكر •

إلى رسول    -  فأسلمت همدان جميعا فكتب علي  وفيه "    وعن البراء .    )صحيح( -1392
الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال : السالم على    بإسالمهم ، فلما قرأ رسول للا    للا  

 )2("همدان ، السالم على همدان .

َر    عن النبي   عن أبي بكرة.    )صحيح لغيره( -1393 وٍر أَْو ب ش ِ أَنَّه  َكاَن إِذَا َجاَءه  أَْمر  س ر 
 ِ  )3(" ِبِه َخرَّ َساِجًدا َشاِكًرا ّلِِلَّ

 )4(في قصة غزوة العسرة " فخررت ساجدا" عن كعب بن مالك وفيهما -1394

قال إني لقيت جبرائيل عليه  النبي  أن عوفعن عبد الرحمن )حسن لغيره( .و  -1395
ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه  السالم فبشرني وقال إن  

 )5("فسجدت هلل شكرا

  

 
( برقم:  296/    1( )بنحوه مختصرا.( وأبو داود في "سننه" )811( برقم: ) 221/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
( 1202/    3( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )3827( برقم: )322/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بنحوه.(  807)

رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن سليمان "ط الرسالة(:  391/  9»مسند أحمد« ) . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(5656برقم: ) 
" ، وضعفه األلباني في  بن طرخان التيمي قد صرح في آخر الحديث بأنه لم يسمعه من أبي مجلز: الحق بن حميد، فهو منقطع.

 .  129برقم  (:313/  1األم« ) -»ضعيف أبي داود 
( ) كتاب المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 4349( برقم: )163/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

الكبير" ) اليمن ( )بمعناه مختصرا.( والبيهقي في "سننه  إلى  اللفظ(4001( برقم: ) 369/    2الوليد  أخرج وقال :"  ( )بهذا 
ح بن مسلمة ، عن إبراهيم بن يوسف ، فلم يسقه بتمامه ، وسجود البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان ، عن شري

»صحيح . وقال األلباني في  فهذا الحديث روي من طريق أبو إسحاق عن البراء." الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه .
 " جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح" (:126/  8سنن أبي داود ط غراس« )

الحاكم في "مستدركه" )  –  )3( الذهبي،    ( )بنحوه مطوال.(1030( برقم: )276/    1أخرجه  في وصححه ووافقه  وأبو داود 
وقال :"حسن  ( )بنحوه.(1578( برقم: )234/  3والترمذي في "جامعه" )، ( )بهذا اللفظ( 2774( برقم: )44 / 3"سننه" )
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  1394( برقم: )402/    2وابن ماجه في "سننه" )  غريب" ،  

العزيز.صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف بكار بن ع"(:404/  4) »صحيح سنن أبي داود ط " . وقال األلباني في  بد 
، وصححه الحاكم والذهبي." 2479برقم    (:125/ 8غراس« )  -وهذا إسناد حسن    " ...حديث صحيح، وَحسَّن إسناَده الترمذي 

صحيح قطعًا؛ ألن له أما حديث الباب؛ ف   ...  ، رجاله ثقات؛ غير بكار بن عبد العزيز، فإنه قد اختلف فيه-أو محتمل للتحسين  
 ". (474شواهد كثيرة، قد خرجت جملة طيبة منها في "اإلرواء" )

( ) كتاب المغازي ، باب حديث كعب بن مالك وقول هللا عز وجل 4418( برقم: )3/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب التوبة ، باب حديث توبة 2769( برقم: )105/    8مسلم في "صحيحه" )، و  وعلى الثالثة الذين خلفوا ( )بهذا اللفظ(

 . (مثله كعب بن مالك وصاحبيه ( )
والحاكم  وقال :"إسناده حسن" ،    ( )بهذا اللفظ(926( برقم: ) 125/    3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )5(

( برقم: )222/    1في "مستدركه"   )815). )بنحوه  الذهبي  (  )  وصححه ووافقه  في "مسنده"  )وأحمد  برقم: 413/    1،   )
" . قال األرنؤوط  رواه أحمد، ورجاله ثقات."(:287/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ).  قال الهيثمي في    ( )بنحوه .(1684)

إسناد   ...وقال :"   (229/  2»إرواء الغليل « )" . وحسنه األلباني في  حسن لغيره " ط الرسالة(:  200/  3»مسند أحمد« )في  

بسند ضعيف ,   (2/123/1ثم وجدت له طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن عوف , عند ابن أبى شيبة )...  ضعيف , وفيه علتان:
( فالحديث بالطريقين 2/278ب " )فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف , ومن طريقه رواه ابن أبى الدنيا وأبو يعلى كما فى " الترغي 

  ". حسن.
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، إذارأى ما يحب    قالت : كان رسول للا    رضي للا عنها  عن عائشة( .ضعيف) -1396
   )1("قال " الحمدللا الذى بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأىما يكره قال " الحمدهلل على كل حال 

ِمْن َمكَّةَ ن ِريد       النبي  قَاَل َخَرْجَنا َمعَ   "  بن أبي وقاص  َسْعٍد    وعن.    )ضعيف(  -1397
َ َساَعةً ث مَّ َخرَّ َساِجدً  ا ك نَّا قَِريًبا ِمْن َعْزَوَرا نََزَل ث مَّ َرفََع َيَدْيِه فََدَعا َّللاَّ ا فََمَكَث َطِوياًل ث مَّ  اْلَمِديَنةَ فَلَمَّ

َ َساَعةً ث مَّ َخرَّ َساِجًدا فََمَكَث َطِوي  اًل ث مَّ قَاَم فََرفََع َيَدْيِه َساَعةً ث مَّ َخرَّ َساِجًدا  قَاَم فََرفََع َيَدْيِه فََدَعا َّللاَّ
تِي فََخَرْرت  َساِجًدا ش   تِي فَأَْعَطانِي ث ل َث أ مَّ ْكًرا  ذََكَره  أحمد ثاََلثًا قَاَل إِن ِي َسأَْلت  َرب ِي َوَشفَْعت  ِْل مَّ

ِتي فَ  َرأِْسي فََسأَْلت  َرب ِي ِْل مَّ ث مَّ َرفَْعت   ث مَّ  ِلَرب ِي  ِلَرب ِي ش ْكًرا  ِتي فََخَرْرت  َساِجًدا  أ مَّ ث ل َث  أَْعَطانِي 
ِتي فَأَْعَطانِي الثُّل َث اْْلِخَر فََخَرْرت  َساِجًدا ِلَرب ِي    )2("َرفَْعت  َرأِْسي فََسأَْلت  َرب ِي ِْل مَّ

ْؤِمِنيَن َرِضَي للا  َعْنَها قَالَْت:َكاَن النَّبِيُّ  .    )حسن لغيره( -1398 إِذَا أَتَاه    َعْن َعاِئَشةَ أ م ِ اْلم 
"، َوإِذَا أَتَاه  اْْلَْمر  يَْكَره ه    اِلَحات  ه  قَاَل: اْلَحْمد  ّلِِلِ الَِّذي ِبنِْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ قَاَل:"اْلَحْمد  ّلِِلِ  اْْلَْمر  َيس رُّ

 )3(" َحاٍل . َعلَى ك ل ِ 

  

 
( 713/    4( )بهذا اللفظ( وصححه ، وابن ماجه في "سننه" )1846( برقم: )499/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )    –  )1(

األلباني في  (:"حسن لغيره" . وضعفه  713/  4( )بنحوه.(  . قال األرنؤوط في »سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )3803برقم: )
وقال:" ...ومن ذلك تعلم خطأ تصحيح  الحاكم إياه ومثله قول البوصيري   265(: برقم  530/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة « )

في " الزوائد ":" إسناده صحيح ورجاله ثقات "! ومثله قول النووي في " األذكار " وإن أقره شارحه ابن عالن ... ويخيل إلي 
 ريقا آخر ولكن لم يحضرني الساعة، فنظرة إلى ميسرة. ".أن للحديث شاهدا أو ط

(  45/    3( )بمثله.( وأبو داود في "سننه" )972( برقم: )176/    3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
»سلسلة  . وضعفه األلباني في    (405/  4األرنؤوط« )»سنن أبي داود ت  ضعفه األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(  2775برقم: )

 .  3230برقم  (:217/ 7األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
(  713/    4، وابن ماجه في "سننه" )  وصححه  ( )بهذا اللفظ(1846( برقم: )499/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

د: هو . ز  حسن لغيره  "(:713/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  3803برقم: ) هير بن محمَّ
م في رواية أهل الشام عنه، وهذا الحديث من روايتهم عنه، فإن الوليد التميمي أبو المنذر الخراساني، وهو ال بأس به إال أنه تكلَّ 
برقم   (:530/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة« )" . وضعفه األلباني في  بن مسلم دمشقي. لكن للحديث شاهدان يتقوى بهما.  

" إسناده صحيح ورجاله ثقات ومن ذلك تعلم خطأ تصحيح  الحاكم إياه ومثله قول البوصيري في " الزوائد ":وقال:" ...  265
 ويخيل إلي أن للحديث شاهدا أو طريقا آخر ولكن لم يحضرني ...  شارحه ابن عالن  "! ومثله قول النووي في " األذكار " وإن أقره

 . "الساعة، فنظرة إلى ميسرة.
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 باب سجود السهو •
ْم أَنَّ   هريرة  فيهما عن أبي -1399 قَاَل إِذَا ن وِدَي ِباْْلَذَاِن أَْدبََر الشَّْيَطان  لَه    النبي  َحدَّثَه 

َب بَِها أَْدبََر فَإِذَا ق ِضَي التَّ  ِ َراٌط َحتَّى اَل َيْسَمَع اْْلَذَاَن فَإِذَا ق ِضَي اْْلَذَان  أَْقبََل فَإِذَا ث و  ْثِويب  أَْقبََل  ض 
ل  َيْخط ر  َبْيَن اْلَمْرِء َوَنْفِسِه َيق ول  اْذك ْر   ج  َيْدِري َكْم    ال   َكذَا اْذك ْر َكذَا ِلَما لَْم يَك ْن َيْذك ر  َحتَّى َيَظلَّ الرَّ

ْد َسْجَدتَْيِن َوه َو َجاِلسٌ   )1(" َصلَّى فَإِذَا لَْم َيْدِر أََحد ك ْم َكْم َصلَّى فَْلَيْسج 

 السجود بعد السالم حاالت  •

 إذا سلم عن نقص  -1 •

ِ َرْكعَتَْيِن ث مَّ َسلََّم ث مَّ    قَاَل َصلَّى النبيعن أَبِي هريرةفيهما   -1400 إِْحَدى َصاَلتَْي اْلعَِشي 
قَدَِّم اْلَمْسِجِد فََوَضَع َيَده  َعلَْيَها َوفِيِهْم أَب و بَْكٍر َوع َمر  فََهاَبا أَْن ي َكل ِ  َماه  َوَخَرَج  قَاَم إِلَى َخَشَبٍة فِي م 

ٌل َيْدع وه  النبي َسَرَعان  النَّاِس فَقَال وا أَقَ  اَلة  َوَرج  فَقَاَل أنسيَت أَْم قَص َرْت    ذ و اْلَيَدْينِ   ص َرْت الصَّ
وِدِه أَْو    ثُمَّ َكبََّر فََسَجدَ   فََصلَّى َرْكعَتَْيِن ثُمَّ َسلَّمَ فَقَاَل لَْم أنس َولَْم ت ْقَصْر قَاَل َبلَى قَْد َنِسيَت   ِمثَْل س ج 

وِدِه أَْو أَْطَوَل ث مَّ َرفََع َرأَْسه  َوَكبَّرَ أَْطَوَل ث مَّ َرفََع َرأْسَ   )2("ه  فََكبََّر ث مَّ َوَضَع َرأَْسه  فََكبََّر فََسَجَد ِمثَْل س ج 

َصلَّى اْلعَْصَر فََسلََّم فِي ثاََلِث َرَكعَاٍت      النبي  أَنَّ "  وفيهما عن عمران بن حصين -1401
 ِ ٌل ي قَال  لَه  اْلِخْرَباق  َوَكاَن فِي َيَدْيِه ط وٌل فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ  فَذََكَر لَه  ث مَّ َدَخَل َمْنِزلَه  فَقَاَم إِلَْيِه َرج 

رُّ ِرَداَءه  َحتَّى اْنتََهى     فََصلَّى َرْكعَةً إِلَى النَّاِس فَقَاَل أََصَدَق َهذَا قَال وا نَعَْم  َصِنيعَه  َوَخَرَج َغْضَباَن َيج 
   )3("ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َسَجَد َسْجَدتَْيِن ثُمَّ َسلَّمَ 

 .  بعد السالم يكون وفي حال السهو بالزيادة إذا عرف -. ب إذا بنى على غالب ظنه  -أ -2 •

ا َسلََّم   َصلَّى النبي بن مسعود  فيهما"عن -1402 قَاَل إِْبَراِهيم  اَل أَْدِري َزاَد أَْو َنقََص فَلَمَّ
َشْيٌء قَاَل َوَما ذَاَك قَال وا َصلَّْيَت َكذَا َوَكذَا   اَلةِ  ِ أََحَدَث فِي الصَّ فَثَنَى ِرْجلَْيِه قِيَل لَه  َيا َرس وَل َّللاَّ

اَلةِ َشْيٌء    مَ َواْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ َوَسَجَد َسْجَدتَْيِن ثُمَّ َسلَّ  ا أَْقبََل َعلَْيَنا ِبَوْجِهِه قَاَل إِنَّه  لَْو َحَدَث فِي الصَّ فَلَمَّ
وِني َوإِذَا شَ  ر  كَّ أََحد ك ْم فِي لََنبَّأْت ك ْم ِبِه َولَِكْن إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمْثل ك ْم أنسى َكَما تَْنَسْوَن فَإِذَا َنِسيت  فَذَك ِ

َوابَ فَْليَتََحرَّ   َصاَلِتهِ  "ليتحر الذي يرى    ولفظ مسلم"ْسُجُد َسْجَدتَْينِ يَ فَْليُتِمَّ َعلَْيِه ثُمَّ ِليَُسلِّْم ثُمَّ     الصَّ
   )4(أنه الصواب"

 )5("فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين "وفي لفظ لمسلم عنه -1403

َصلَّى الظُّْهَر َخْمًسا فَِقيَل لَه  أَزيد   النبي أَنَّ   "  بن مسعودعن وفي لفظ فيهما"  -1404
اَلةِ فَقَاَل َوَما ذَاَك قَاَل َصلَّْيَت َخْمًسا   "  لمسلم  وفي لفظ  ،    "  فََسَجَد َسْجَدتَْيِن بَْعَد َما َسلَّمَ فِي الصَّ

خمسا ، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول   صلى بنا رسول للا  
ثم سجد سجدتين  ، هل زيد في الصالة ؟ قال : ال . قالوا : فإنك قد صليت خمسا ، فانفتل  للا 

 
( ) كتاب العمل في الصالة ، باب يفكر الرجل الشيء في الصالة  1222( برقم: )67/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود 389( برقم: )83/    2( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . له ( )بهذا اللفظ(

  ( ) كتاب السهو ، باب من يكبر في سجدتي السهو ( )بهذا اللفظ( 1229( برقم: )68/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود له ( 573( برقم: )86/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 .  )بنحوه.(
البخاري في "صحيحه" )–  )3( )  ( ) كتاب الصالة ، باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره  482( برقم: )103/    1أخرجه 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود  574( برقم: ) 87/    2لم في "صحيحه" )مسبنحوه( ، و
 . (له ( )بهذا اللفظ 

ظ(  ( ) كتاب الصالة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ( )بهذا اللف 401( برقم: )89/   1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود له (  572( برقم: )84/    2،  ومسلم في "صحيحه" )

 . مثله.()ب
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود 572( برقم: )85/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(

 . له ( )بهذا اللفظ(
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. ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي   ثم سلم
 .)1("أحدكم فليسجد سجدتين

فإذا سها أحدكم فليسجد سجدتين ثم    عند ابن خزيمة:"  عنه  وفي لفظ    .    )صحيح( -1405
 )2("فسجد سجدتين  تحول  

" من شك  رضي للا عنهما عن النبي   بدهللا بن جعفرععن    وفي لفظ .   )ضعيف( -1406
 )3(في صالته فليسجد سجدتين بعدما يسلم"

 والباقي قبل السالم  •

َصاَلِتِه فَلَْم َيْدِرَكْم َصلَّى  أََحد ك ْم فِي    َشكَّ   إِذَا  النبي    قَالَ عن أبي سعيد في مسلم" -1407
فَإِْن َكاَن    أَْن يَُسلِّمَ   َسْجَدتَْيِن قَْبلَ   يَْسُجدُ   ثُمَّ   اْستَْيقَنَ   َوْليَْبِن َعلَى َمافَْليَْطَرْح الشَّكَّ    أَْرَبعًا  ثاََلثًا أَمْ 

 )4("َكاَنتَا تَْرِغيًما ِللشَّْيَطانِ إِتَْماًما ِْلَْرَبعٍ  َشفَعن لَه  َصاَلتَه  َوإِْن َكاَن َصلَّى َصلَّى َخْمًسا

للترمذي    )حسن لغيره( -1408 لفظ  ْحَمِن  .وفي  الرَّ َعْبِد  النبي  عوفعن  َسِمْعت     قَاَل 
ْدِر إِذَا َسَها أََحد ك ْم فِي َصاَلِتِه فَلَْم َيْدِر َواِحَدةً َصلَّى أَْو ِثْنتَْيِن فَْلَيْبِن َعلَى َواِحَدةٍ فَإِْن لَْم َي   :"َيق ول  

ْد  ِثْنتَْيِن َصلَّى أَْو ثاََلثًا فَْلَيْبِن َعلَى ِثْنتَْيِن فَإِْن لَْم َيْدِر ثاََلثًا َصلَّى أَْو أَْرَبعًا فَْلَيْبِن َعلَ  ى ثاََلٍث َوْلَيْسج 
 )5("َسْجَدتَْيِن قَْبَل أَْن ي َسل َِم 

ِ اْبِن بَُحْينَةَ وفيهما  -1409 ا   َوَعلَْيِه ُجلُوسٌ قَاَم فِي َصاَلةِ الظُّْهِر    النبي أَنَّ  عن َعْبِد َّللاَّ فَلَمَّ
َمَكاَن   َمعَه   أَتَمَّ َصاَلتَه  َسَجَد َسْجَدتَْيِن ي َكب ِر  فِي ك ل ِ َسْجَدةٍ َوه َو َجاِلٌس قَْبَل أَْن ي َسل َِم َوَسَجَده َما النَّاس  

  )6("اْلُجلُوِس  َما نَِسَي ِمنْ 

ا قََضى َصاَلتَه     لَْم يَْجِلْس بَْينَُهَماقَاَم ِمْن اْثَنتَْيِن ِمْن الظُّْهِر    "   وفي لفظ  للبخاري -1410 فَلَمَّ
 )7("َسَجَد َسْجَدتَْيِن ث مَّ َسلََّم بَْعَد ذَِلكَ 

  

 
( ) كتاب السهو ، باب إذا صلى خمسا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  1226( برقم: )68/    2" )أخرجه البخاري في "صحيحه–  )1(

 . ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود له ( )بمثله.(572( برقم: )85/  2"صحيحه" ) 
 . ( ) بهذا اللفظ(1055برقم) (:311/ 2)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  – )2(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بنحوه.(  1033( برقم: ) 223/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
وأبو داود في ،  ( )بمثله.(  9/    1247( برقم: )266/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،( )بهذا اللفظ(  164( برقم: )183/    9)

"  إسناده ضعيف  "(:268/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في      ( )بمثله.(1033( برقم: ) 397/    1"سننه" )
الحديث ضعيف اإلسناد، وإن قواه ...»وقال:"  199برقم  (:190/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وضعفه األلباني في  

 ".جماعة
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود 571( برقم: )84/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . له ( )بهذا اللفظ(
وقال :"حسن غريب صحيح"  . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(398( برقم: )423/    1ه" )أخرجه الترمذي في "جامع   –  )5(

 حسن لغيره "ط الرسالة(:  195/  3»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط فيوهو معلول":(10/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء وقال في    622برقم    (:168/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" .وصححه األلباني في  
صحيح ". كذا قال، ومكحول وابن إسحاق  حسن غريب    واللفظ للترمذي وقال: " حديث...  "(:342/  3من فقهها وفوائدها« )

من طريق جعفر: أنبأنا سعيد يعني ابن  ثم أخرج له البيهقي شاهدا قويا  الحسن فضال عن الصحة؟ مدلسان وقد عنعناه! فأنى له
 ثا، هللا عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صالته فلم يدر اثنتين صلى أو ثال  أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى

قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذا من فوقه، فالسند   فليلق الشك وليبن على اليقين ". وقال: " جعفر هذا هو ابن عون ".
 . "صحيح.

( ) كتاب السهو ، باب من يكبر في سجدتي السهو ( )بهذا اللفظ( 1230( برقم: )68/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب السهو ِفي الصالة والسجود له ( 570( برقم: )83/    2، ومسلم في "صحيحه" )

 . )بمثله.(
البخاري في "صحيحه" )–  )7( ( ) كتاب السهو ، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 1225( برقم: )67/    2أخرجه 

 .  الفريضة ( )بهذا اللفظ(
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َنا  عن المغيرة بن شعبة.    )صحيح بطرقه( -1411 فِي الظُّْهِر أَْو اْلعَْصِر   النبي    قَاَل أَمَّ
ا فََرَغ ِمْن َصاَلِت فَقَاَم   وا فَق ْمَنا فَلَمَّ ِ َوأََشاَر ِبَيِدِه يَعني ق وم  ِ فَقَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ ِه َسَجَد  فَق ْلَنا س ْبَحاَن َّللاَّ

ويسجد    ا فَاَل َيْجِلسْ أََحد ك ْم قَْبَل أَْن َيْستَِتمَّ قَائًِما فَْلَيْجِلْس َوإِذَا اْستَتَمَّ قَائِمً   َسْجَدتَْيِن ث مَّ قَاَل إِذَا ذََكرَ 
 )1("سجدتي السهو 

 ؟ بعد سجود السهوهل يشرع التشهد  •

َسْجَدتَْيِن ث مَّ    فََسَجدَ  َصلَّى ِبِهْم فََسَهاأَنَّ النبي  عن عمران ْبِن حصين. و  )ضعيف( -1412
دَ     )2("ث مَّ َسلَّمَ  تََشهَّ

تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي     أن النبي   المغيرة بن شعبةوعن  .    )ضعيف( -1413
 )3("السهو 

 

  

 
(  365( برقم: )392/    1( )بنحوه.( ،  والترمذي في "جامعه"  )1036( برقم: )398/    1داود في "سننه" )  أخرجه أبو  –  )1(

وأحمد في "مسنده"   ،  ( )بمثله.(  1208( برقم: )272/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن صحيح" ،  )بنحوه مطوال.(
واه أبو داود، وابن ماجة، "ر (:643/  2»خالصة األحكام« ).  قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(18510( برقم: )4140/    8)

رواه أبو   "(:159ت الفحل« )ص  »»بلوغ المرام من أدلة األحكام" .  وقال ابن حجر في وهو ضعيف من رواية جابر الجعفي.
األرنؤوط في  داود وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف حديث " ط الرسالة(:  162/  30»مسند أحمد« ) ".  وقال 

 . 408برقم  (:133/ 2»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني  لوجود متابعات في صحيح بطرقه
وابن خزيمة في "صحيحه" ،    ( ) باب السهو ، ( )بهذا اللفظ(273( برقم: )101/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
وصححه،    ( )بمثله مختصرا.(1211( برقم: )323/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مطوال.(  1062( برقم: )247/    2)

.) بنحوه( 395برقم  (:509/ 1)  ، والترمذي في جامعه  ( )بمثله مختصرا.(1160( برقم: )50/   2والنسائي في "الكبرى" )
: ذكر التشهد فيه غير  وضعفه آخرون، وقالوا"...(: 433/  9»فتح الباري البن رجب« )وقال :"حسن غريب" . قال ابن رجب في

محفوظ، منهم: محمد بن يحيى الذهلي والبيهقي، ونسبا الوهم إلى أشعث.وأشعث، هو: ابن عبد الملك الحمراني، ثقة.وعندى؛ 
إسناده "ط الرسالة(:  159/  7»مسند أحمد« )".  وقال األرنؤوط في  أن نسبة الوهم إلى األنصاري فيِه أقرب، وليس هَو بذاك 

 .  " ضعيف شاذ"403برقم  (:128/ 2»إرواء الغليل « ). وقال األلباني في "ضعيف النقطاعه
( ) كتاب الصالة ، باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو ثم 3971( برقم: )355/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )3(

 2)" وقال في   الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي وال يفرح بما يتفرد بهوهذا يتفرد به محمد بن عبد    وقال :"  يسلم ( )بهذا اللفظ(
»صحيح سنن أبي داود " األخبار الصحيحة تدل على أنه ،وإن سجدها بعد السالم لم يتشهد لهما" . ووافقه األلباني في  (  355  /

 . "منكر -بزيادة التشهد-هو عندي وقال :" (:198/ 4ط غراس« )
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 باب صالة التطوع/  •

 الفروض والحقوق أوال  ، وبيان أهمية النوافل   •

َ قَاَل َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا :"    النبي  قَالَ   أَبِي هريرة  في صحيح البخاري عن -1414 إِنَّ َّللاَّ
ا اْفتََرْضُت َعلَْيهِ فَقَْد آذَْنت ه  ِباْلَحْرِب   َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ َوَما يََزال  َعْبِدي    َوَما تَقَرَّ

ب  إِلَيَّ ِبالنََّوافِِل َحتَّى أ ِحبَّه  فَإِذَا أَْحَبْبت ه  ك   ْنت  َسْمعَه  الَِّذي َيْسَمع  ِبِه َوَبَصَره  الَِّذي ي ْبِصر  ِبِه َوَيَده   َيتَقَرَّ
 َوَما تََردَّْدت   الَّتِي َيْبِطش  بَِها َوِرْجلَه  الَّتِي َيْمِشي بَِها َوإِْن َسأَلَنِي َْل ْعِطَينَّه  َولَِئْن اْستَعَاذَِني َْل ِعيذَنَّه  

ْؤِمنِ عن َشْيٍء أََنا فَاِعل ه  تََردُّ   )1("َيْكَره  اْلَمْوَت َوأََنا أَْكَره  َمَساَءتَه   ِدي عن َنْفِس اْلم 

َبْيَن َسْلَماَن َوأَبِي الدرداء فََزاَر    قَاَل آَخى النبي   أَبِي ُجَحْيفَةَ وفي  البخاري عن   -1415
لَ  لَْيَس  الدرداء  أَب و  وَك  قَالَْت أَخ  َشأْن ِك  لََها َما  فَقَاَل  لَةً  تََبذ ِ أ مَّ الدرداء م  فََرأَى  أََبا الدرداء  ه  َسْلَمان  

ْنَيا فََجاَء أَب و الدرداء فََصَنَع لَه  َطعَاًما فَقَاَل ك ْل قَالَ   فَإِن ِي َصاِئٌم قَاَل َما أََنا ِبآِكٍل َحتَّى  َحاَجةٌ فِي الدُّ
ا َكاَن اللَّْيل  ذََهَب أَب و الدرداء َيق وم  قَاَل َنْم فََناَم ث مَّ ذََهَب َيق وم  فَقَالَ  ا َكاَن    تَأْك َل قَاَل فَأََكَل فَلَمَّ َنْم فَلَمَّ

فَقَاَل لَه  َسْلَمان  إِنَّ ِلَرب َِك َعلَْيَك َحقًّا َوِلَنْفِسَك َعلَْيَك َحقًّا ِمْن آِخِر اللَّْيِل قَاَل َسْلَمان  ق ْم اْْلَن فََصلََّيا  
النبي فَأَتَى  َحقَّه    ٍ َحق  ِذي  ك لَّ  فَأَْعِط  َحقًّا  َعلَْيَك  النبي  َوِْلَْهِلَك  فَقَاَل  لَه   ذَِلَك  َصَدَق    فَذََكَر 

 )2("َسْلَمان  

ِ بن عمرو ْبنِ وفيهما عن   -1416     رسول للا   قَاَل ِليرضي للا عنهما:"  العاص  َعْبُد َّللاَّ
فَ  قَاَل   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ َبلَى  فَق ْلت   اللَّْيَل  َوتَق وم   النََّهاَر  تَص وم   أَنََّك  أ ْخبَْر  أَلَْم   ِ َعْبَد َّللاَّ ْم  َيا  تَْفعَْل ص  اَل 

 َعلَْيَك َحقًّا َوإِنَّ ِلَزْوِرَك  َوأَْفِطْر َوق ْم َوَنْم فَإِنَّ ِلَجَسِدَك َعلَْيَك َحقًّا َوإِنَّ ِلعَْيِنَك َعلَْيَك َحقًّا َوإِنَّ ِلَزْوِجكَ 
   قوله لزورك " أي للضيف  )3("حقا َعلَْيَك 

  )4(" " إنك التستطيع ذلك فيهما وفي لفظ  -1417

فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك نفهت نفسك وإن لنفسك حقا :"وفي لفظ للبخاري -1418
  )5("وْلهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم 

إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس ال صام من :"وفي لفظ للبخاري -1419
 )6("  صوم ثالثة أيام صوم الدهر كله صام الدهر

  

 
 . ( ) كتاب الرقاق ، باب التواضع ( )بهذا اللفظ(6502( برقم: )105/  8في "صحيحه" )أخرجه البخاري   – )1(
( ) كتاب الصوم ، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ( 1968( برقم: )38/    3"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
،    ( ) كتاب الصوم ، باب حق الجسم في الصوم ( )بهذا اللفظ(1975( برقم: )39/    3لبخاري في "صحيحه" )أخرجه ا  –  )3(

( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا ( 1159( برقم: )162/    3ومسلم في "صحيحه" )
 . مطوال.()بنحوه 

لم في  ومس،  ( ) كتاب الصوم ، باب صوم الدهر ( )بهذا اللفظ(  1976( برقم: )40/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
ه ( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا ( )بمثل1159( برقم: )162/    3"صحيحه" )

 .  مطوال.(
 هذا اللفظ( ( ) أبواب التهجد ، باب حدثنا علي بن عبد هللا ( )ب1153( برقم: )54/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 ( ) كتاب الصوم ، باب صوم داود عليه السالم ( )بهذا اللفظ( 1979( برقم: )40/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
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النبي      أَبِي هريرة  عنو)صحيح( .   -1420 َيْوَم    "  عن  اْلعَْبد   ِبِه  ي َحاَسب   َما  َل  أَوَّ إِنَّ 
اْنتَقََص  اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلت ه  فَإِْن َصل َحْت فَقَْد أَْفلََح َوأَْنَجَح َوإِْن فََسَدْت فَقَْد َخاَب َوَخِسَر فَإِْن  

وا َهْل لِ  بُّ َعزَّ َوَجلَّ اْنظ ر  َل ِبَها َما اْنتَقََص ِمْن  ِمْن فَِريَضِتِه َشْيٌء قَاَل الرَّ عٍ فَي َكمَّ عَْبِدي ِمْن تََطوُّ
أول ما يحاسب به العبد: صالته،  " ، وفي لفظ للنسائي "  اْلفَِريَضِة ث مَّ يَك ون  َسائِر  َعَمِلِه َعلَى ذَِلَك  

أكملوا فإن كان أكملها؛ وإال قال للا عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع؛ فإن وجد له تطوع قال:  
 )1("به الفريضة

، عن النبي     عن تميم الداريبعد ذكر الحديث السابق:"  قال أبو داود .    )صحيح( -1421
 .. 2("بهذا المعنى ، قال : ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ اْلعمال على حسب ذلك(  

  

 
)1(  –  ( في "مستدركه"  الحاكم  برقم: )262/    1أخرجه  )بنحوه مختصرا.(971(  الذهبي،  (  في   وصححه ووافقه  والنسائي 

أبو داود في "سننه" و( ) كتاب الصالة ، باب المحاسبة على الصالة ( )بهذا اللفظ( ،  1/    464( برقم: ) 115/    1"المجتبى" )
وأحمد وقال :"حسن غريب" ،  ( )بنحوه .(  413( برقم: )437/    1( والترمذي في "جامعه" )بنحوه( )864( برقم: )322/    1)

ط الرسالة(:حديث   279/  13»مسند أحمد« ).. وقال األرنؤوط في     ( )بنحوه .(9625( برقم: )1987/    2في "مسنده" )
بعدما أشار إلى هذا الحديث: هو حديث مضطرب، منهم   3/346وقال المزي في "تهذيب الكمال"  ...صحيح، وهذا إسناد ضعيف

من رفعه، ومنهم من شكَّ في رفعه، ومنهم من وقفه، ومنهم من قال: عن الحسن، عن رجل من بني َسليط، عن أبي هريرة، 
ديث: بعدما ذكر االضطراب الذي وقع في الح  8/248وقال الدارقطني في "العلل"    ومنهم من قال: عن الحسن عن أبي هريرة.

( والنسائي 506أشبهها بالصواب قول من قال: عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. وأخرجه إسحاق بن راهويه )
"  من طريق حماد بن سلمة، عن األزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح.   1/233-234

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  ، وقال في    2020برقم     (:405  /1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ).صححه األلباني في
( عن النَّْضر بن ُشَمْيِل قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن األزرق بن قيس  82/  1الطريق الصحيحة: أخرجه النسائي )...  (:20/  4)

 .  "قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم....عن يحيى بن يَْعُمَر عن أبي هريرة 
/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(863( )323/    1أبو داود في "سننه" )ه  أخرج  –  )2(

إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك :"  812برقم    (:20/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ) قال األلباني في    (150
 . "صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الدارمي أيًضا
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 الرواتب   السنن  •
َعْشَر َرَكعَاٍت َرْكعَتَْيِن    قَاَل َحِفْظت  ِمْن النبي   رضي للا عنهما  عن ابن عمرفيهما   -1422

َبْيِتِه َوَرْكعَتَْيِن    قَْبَل الظُّْهِر َوَرْكعَتَْيِن بَْعَدَها َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اْلَمْغِرِب فِي َبْيِتِه َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اْلِعَشاِء فِي
ْبحِ   ول للا صلى للا عليه وسلم قبل الظهر سجدتين  صليت مع رس"  ولفظ مسلم"  قَْبَل َصاَلةِ الصُّ

وبعدها سجدتين ، وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين ، وبعد الجمعة سجدتين .فأما  
  ")1("المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى للا عليه وسلم في بيته .

ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد    صليت مع رسول للا  :" عنه  وفي لفظ للبخاري -1423
  )2(" الظهر ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء . 

كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها   أن رسول للا :" عنه  وفي لفظ للبخاري -1424
وكان ال يصلي بعد الجمعة  ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ،  

 )3(".  حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين

 أَْربَعًا قَْبَل الظ ْهرِ َكاَن اَل َيَدع    أَنَّ النبي رضي للا عنها  عائشة وفي البخاري  عن -1425
     )4("َوَرْكعَتَْيِن قَْبَل اْلغََداةِ 

ج  فَي َصل ِي ِبالنَّاِس    يَُصلِّي فِي بَْيتِي قَْبَل الظ ْهِر أَْربَعًاَكاَن    "   عنهاوفي مسلم   -1426 ثُمَّ  ث مَّ َيْخر 
َرْكعَتَْينِ  فَيَُصلِّي  اْلَمْغِرَب    يَْدُخُل  ِبالنَّاِس  ي َصل ِي  َرْكعَتَْينِ َوَكاَن  فَيَُصلِّي  يَْدُخُل  ِبالنَّاِس    ثُمَّ  َوي َصل ِي 

َوَكاَن ي َصل ِي    َوَكاَن يَُصلِّي ِمْن اللَّْيِل تِْسَع َرَكعَاٍت فِيِهنَّ اْلِوتْرُ   َويَْدُخُل بَْيتِي فَيَُصلِّي َرْكعَتَْينِ اْلِعَشاَء  
َوإِذَا قََرأَ قَاِعًدا    إِذَا قََرأَ َوُهَو قَائٌِم َرَكَع َوَسَجَد َوُهَو قَائِمٌ  قَاِئًما َولَْياًل َطِوياًل قَاِعًدا َوَكاَن  لَْياًل َطِوياًل 

 )5("َصلَّى َرْكعَتَْينِ َوَكاَن إِذَا َطلََع اْلفَْجر   َرَكَع َوَسَجَد َوُهَو قَاِعدٌ 

َصلَّى   النبي   َسِمْعت    "الت:ق  رضي للا عنها  أُمَّ حبيبة  وفي مسلم عن -1427 َمْن  َيق ول  
اْلَجنَِّة   َبْيٌت فِي  لَه  بِِهنَّ  ب نَِي  َولَْيلٍَة  َيْوٍم  فِي  َرْكعَةً  قالت أم حبيبة : فما تركتهن منذ  اْثَنتَْي َعْشَرةَ 

. وقال عنبسة : فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة . وقال عمرو    سمعتهن من رسول للا 
بن أوس : ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة . وقال النعمان بن سالم : ما تركتهن منذ سمعتهن  

َسِمْعت  َرس وَل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم    عنها قالت :"  وفي لفظ لمسلم"  من عمرو بن أوس . 
ًعا َغْيَر فَِريَضٍة ، إاِلَّ َبنَى للا    َيق ول  : ْسِلٍم ي َصل ِي ّلِِلِ ك لَّ َيْوٍم ِثْنتَْي َعْشَرةَ َرْكعَةً تََطوُّ   َما ِمْن َعْبٍد م 

يِهنَّ بَْعد  . َوقَاَل  قَالَْت أ مُّ َحِبيَبةَ : فََما بَِرْحت  أ َصل ِ   - أَْو إاِلَّ ب ِنَي لَه  َبْيٌت فِي اْلَجنَِّة    - لَه  َبْيتًا فِي اْلَجنَِّة  
قَاَل َرس ول     عنها "  لمسلموفي لفظ  "  َعْمٌرو : َما بَِرْحت  أ َصل ِيِهنَّ بَْعد  . َوقَاَل النُّْعَمان  ِمثَْل ذَِلَك .

ض وَء ث مَّ َصلَّى ّلِِلِ ك لَّ َيْوٍم ، فَذََكَر بِِمْثِلِه .  للِا  أَ فَأَْسَبَغ اْلو  ْسِلٍم تََوضَّ    )6(" ": َما ِمْن َعْبٍد م 

بَْعَد وللترمذي نحوه وزاد ".    )صحيح( -1428 َوَرْكعَتَْيِن  بَْعَدَها  َوَرْكعَتَْيِن  قَْبَل الظ ْهِر  أَْربَعًا 
 )7("  َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اْلِعَشاِء َوَرْكعَتَْيِن قَْبَل َصاَلِة اْلفَْجرِ اْلَمْغِرِب 

  

 
،    ( ) أبواب التهجد ، باب الركعتين قبل الظهر ( )بهذا اللفظ(1180( برقم: )58/    2جه البخاري في "صحيحه" )أخر–  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 729( برقم: )162/    2ومسلم في "صحيحه" )
 . وبعدهن ( )بنحوه.(

 () أبواب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ( )بهذا اللفظ( 1165قم:)(بر56/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")– )2(
 .( ) كتاب الجمعة ، باب الصالة بعد الجمعة وقبلها ( )بهذا اللفظ( 937برقم: )( 13/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
 . ( ) أبواب التهجد ، باب الركعتين قبل الظهر ( )بهذا اللفظ(1182( برقم: )59/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز النافلة قائما وقاعدا  730( برقم: )162/  2خرجه مسلم في "صحيحه" )أ– )5(

 .  اللفظ( ( )بهذا
راتبة ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل السنن ال728( برقم: )162-161/    2مسلم في "صحيحه" )  اأخرجه–  )6(

 . قبل الفرائض وبعدهن ( )بهذا اللفظ(
( ) أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب ما جاء 415( برقم: )440/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )7(

وقال :"حسن صحيح" . وصححه   له فيه من الفضل ( )بهذا اللفظ(  فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ما
 .  6362برقم   (:1088/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في 
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 أربع ركعات قبل الظهر" من حافظ على    قال    عن النبي    عنها و.    )صحيح لغيره( -1429
   )1(حرمه للا على النار"  وأربع بعدها

من صلى أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها حرم للا    "  وفي لفظ عنها.    )صحيح( -1430
 )2("لحمه على النار 

َرِحَم َّللاَّ  اْمَرأً َصلَّى    :"قَالَ   عن النبيرضي للا عنهما    عن ابن عمرو.    )حسن( -1431
 )3("  قَْبَل اْلعَْصِر أَْربَعًا 

النبي      وعن علي.    )حسن( -1432 بين كل  "    أن  يفصل  أربعا  العصر  قبل  يصلي 
 .)4("" ،وفي لفظ "بالتسليم  ركعتين بتسليم

داود عن علي  وعنه في لفظ عند أبي    .    (والصواب أربع ركات  شاذقوله ركعتين  ) -1433
 )5(كان يصلي قبل العصر ركعتين"  " أن النبي 

 
( برقم:  379/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بنحوه.(  1191( برقم: )354/    2ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه  –  )1(
/   1أبو داود في "سننه" )و،  ( )بهذا اللفظ(1179( برقم: ) 312/    1الحاكم في "مستدركه" )، و( )بنحوه.(  11/    1813)

)مثله( وقال :"حسن صحيح غريب" . قال (  428( برقم: )452/    1الترمذي في "جامعه" )و)مثله( ،  (  1269( برقم: )490
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد هللا بن المهاجر الش عَْيثي "ط الرسالة(:   394/  45»مسند أحمد« )األرنؤوط في  

مد بن عبد هللا، فقد تفرد بالرواية عنه ابنه، وقال ابن حبان في "الثقات": يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه. وبقية رجال والد مح
وهو ثقة. أبو عبد الرحمن المقرىء: "  اإلسناد ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن عبد هللا الش عَْيثي، فقد روى له أصحاب السنن

" وقال إسناده ضعيف محمد بن أبي سفيان ال يعرف"(:205/  2»صحيح ابن خزيمة«)ل األلباني في  "وقاهو عبد هللا بُن يزيد.
 (: 9/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" ،وقال فيحسن صحيح:"  584برقم  (:380/  1»صحيح الترغيب والترهيب«)في  
أح:"   1152برقم عند  الترمذي:"حسن صحيح".وله  وقال  خزيمة،  ابن  وصححه  شرط حديث صحيح،  على  إسناد صحيح  مد 

وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم. لكن مكحواًل مدلس، وقد عنعنه، وجزم النسائي بأنه لم يسمعه من عنبسة، ويأتي ما   "...الشيخين
 يشهد له.

 347/  44»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(  27406( برقم: )6465/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(
الرسالة(: الصحيح.  "ط  رجال  ثقات  رجاله  في  إسناده صحيح،  األلباني  وقال   "( غراس«  ط  داود  أبي  سنن   (: 9/  5صحيح 

 . "إسناد صحيح على شرط مسلم" 1152برقم
) كتاب الصالة ، باب فضل صالة التطوع قبل صالة العصر (   )بدون ترقيم((  356/    2يمة في "صحيحه" )أخرجه ابن خز  –  )3(

( برقم: 490/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2453( برقم: )206/    6في "صحيحه" )  وابن حبان،  )بمثله.(  
وأحمد في "مسنده"   وقال :"حسن غريب" ،    ( )بلفظه.(430( برقم: )454/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بلفظه.(  1271)
الترمذي وحسنه أخرجه "(:34/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(  6088( برقم: ) 1275/    3)

لكن وثقه ابن حبان وابن مقال    ن مهران وفيهوكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد ب  ،  وابن حبان وصححه
»صحيح الترغيب " . وحسنه األلباني في  إسناده حسن  "ط الرسالة(:  188/  10»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  عدي.

 .  588برقم  (:382/ 1والترهيب« )
 1في "المجتبى" )، والنسائي    ( )بهذا اللفظ( 514( برقم: )142/    2أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(
في "مسنده" وقال :"حسن" ، واحمد  ( 598( برقم: )591/  1الترمذي في "جامعه" )و  ، (مثله( )1/  873( برقم: )194 /
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال "ط الرسالة(:   79/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(1392( برقم: )345/    1)

الشيخين غير الجراح والد وكيع فمن رجال مسلم، وغير عاصم بن ضمرة السلولي، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، 
" لء مسجدك ذهباً، أراد به تصحيَح الحديث وتقويته.وقول حبيب بن أبي ثابت في آخر الحديث ألبي إسحاق: يسوى حديثك هذا م

" .  ومال األلباني إلى تحسين الحديث في إسناده صحيح."ت أحمد شاكر(:  447/  1»مسند أحمد« ). وقال أحمد شاكر في  
ي ورو... " حديث حسن وقال الترمذي::"... 237برقم  (:475/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

 الحديث. عن عبد هللا بن المبارك أنه كان يضعف هذا
عليه وسلم إال من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة   ألنه ال يروى مثل هذا عن النبي صلى هللا  -وهللا أعلم    -وإنما ضعفه عندنا  

 بن المديني وغيره قلت: وهو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب ". وقد وثقه ا  العلم ".  عن علي، وهو ثقة عند بعض أهل
 . "وقال النسائي: " ليس به بأس "، فهو حسن الحديث.

والضياء  ،    ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة قبل العصر ( )بهذا اللفظ(1272( برقم: )491/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
كذا أخرجه أبو داود )إسناده "(:154/  2»ألحاديث المختارة )وقال:"     529  برقم  (:154/  2المقدسي في "األحاديث المختارة  )

حسن بلفظ أربع ركعات وليس ركعتين، فإنها شاذة   "(:451/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في  صحيح(
شعبة أيضاًعن أبي إسحاق   انفرد بها حفص بن عمرعن شعبة، وأصحاب شعبة يروونه: أربع ركعات على الجادة، ورواه غير

" . وقال ( وتبعه بعض الشراح.728مسلم عند الحديث )  على الجادة. ولم يتفطن لهذا اإلمام النووي، فصححه في شرحه على
في    داود  األلباني  أبي  )  -»ضعيف  شاذ، :"  235برقم    (:45/  2األم«  ركعتين  قوله:  لكن  ثقات؛  رجاله  إسناد  هذا  قلت: 

 .  "والصواب:أربع ركعات.
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  أَِبي أيوب  عن  و .   فضعيف(   تسليم"فيهن  ليس  "بمجموع طرقه دون قولهحسن  ) -1434
 )1("قَاَل أَْرَبٌع قَْبَل الظُّْهِر لَْيَس فِيِهنَّ تَْسِليٌم ت ْفتَح  لَه نَّ أَْبَواب  السََّماِء  عن النبي 

) بين كل أذانين صالة بين كل أذانين    : قال  "مغفلعن عبد هللا بن  وفيهما   -1435
  )2((صالة ( . ثم قال في الثالثة ) لمن شاء

ِ اْلُمَزنِي  في البخاري عن  و -1436 ِ   َعْبُد َّللاَّ قَاَل َصلُّوا قَْبَل َصاَلةِ اْلَمْغِرِب قَاَل  َعْن النَِّبي 
      )3("  َيتَِّخذََها النَّاس  س نَّةً فِي الثَّاِلثَِة ِلَمْن َشاَء َكَراِهَيةَ أَْن 

 .ريقة الزمة يواظبون عليها وينكرون تركها ط : يعني •

فقلت   عقبة بن عامر الجهنيقال أتيت    مرثد بن عبد هللا اليزني وفي البخاري عن   -1437
أال أعجبك من أبي تميم ؟ يركع ركعتين قبل صالة المغرب ؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد 

 )4(". قلت فما يمنعك اْلن ؟ قال الشغل  رسول للا 

ِ    أَنَِس ْبِن َماِلكٍ فيهما عن  و -1438 ن  إِذَا أَذََّن، قَاَم َناٌس ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي  ؤذ ِ قَاَل: َكاَن اْلم 
    َُّج النَِّبي وَن السََّواِرَي َحتَّى َيْخر  ْكعَتَْيِن قَْبَل اْلَمْغِرِب، َولَْم َيك ْن    َيْبتَِدر  َوه ْم َكذِلَك ي َصلُّوَن الرَّ

 لم يكن بينهما إال قليل  عثمان بن جبلة ، وأبو داود عن شعبة:  قال  .  َبْيَن اْلَذَاِن َواِْلقَاَمِة َشْيءٌ 
.")5( 

  

 
بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال : لو  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(1270( برقم: )490/  1أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )1(

/ 1»خالصة األحكام« )" . قال النووي في  بو داود : عبيدة ضعيف  حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث ، قال أ
" .  قال ضعفه يحيى القطان، وأبو داود، والحفاظ، ومداره على عبيدة بن معتب، وهو ضعيف باالتفاق، سيء الحفظ." (:538

»صحيح سنن أبي  في  وهذا إسناد ضعيف" .  وقال األلباني    حسن لغيره"(: 449/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط  
»صحيح سنن أبي داود ط . وقال في    تسليم"فيهن  ليس  حديث حسن دون قوله: ":"  1153برقم    (:11/  5داود ط غراس« )

 .  "الحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء هللا دون الزيادة"(:13/ 5غراس« )
( ) كتاب األذان ، باب بين كل أذانين صالة لمن شاء ( )بهذا اللفظ(  627( برقم: )128/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
 ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب بين كل أذانين صالة ( )بمثله.(838( برقم: )212/  2ومسلم في "صحيحه" )، 

 ( ) أبواب التهجد ، باب الصالة قبل المغرب ( )بهذا اللفظ( 1183: )( برقم59/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
 ( ) أبواب التهجد ، باب الصالة قبل المغرب ( )بهذا اللفظ( 1184( برقم: )59/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب األذان ، باب كم بين األذان واإلقامة ومن ينتظر اإلقامة 625( برقم: ) 127/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتين قبل 837( برقم: )212/    2ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  
 . صالة المغرب ( )بمعناه موقوفا.(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(90756)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1053)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13831)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1938)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1939)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1049)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13829)


320    | 

 320  الصفحة
 

 راتبة الجمعة  •

َوَكاَن اَل    "  وفيهما عنه" وركعتين بعد الجمعة"    وفي لفظ للبخاري  عن ابن عمر -1439
عَِة َحتَّى َيْنَصِرَف فَي َصل ِي َرْكعَتَْينِ  م   )1("في بيته" وزاد مسلم" ي َصل ِي َبْعَد اْلج 

عَِة فَيَ   ي َصل ِي َبْعدَ   َعَطاٌء أَنَّه  َرأَى ابن عمرعن  و .    )صحيح( -1440 م  ه     اْلج  َصالَّ عن م  ْنَماز 
عَةَ قَِلياًل   م  ِمْن ذَِلَك فَيَْرَكع     ثُمَّ يَْمِشي أَْنفَسَ َكِثيٍرقَاَل فَيَْرَكع  َرْكعَتَْيِن قَاَل    َغْيرَ الَِّذي َصلَّى فِيِه اْلج 

  )2("َيْصَنع  ذَِلَك قَاَل ِمَراًرا  أَْرَبَع َرَكعَاٍت ق ْلت  ِلعََطاٍء َكْم َرأَْيَت ابن عمر

عَةَ    قَاَل َكاَن إِذَا"  وفي لفظ عنه.    )صحيح( -1441 م  تَقَدََّم فََصلَّى َرْكعَتَْيِن َكاَن بَِمكَّةَ فََصلَّى اْلج 
عَةَ ث مَّ َرَجَع إِلَى َبْيِتِه فََصلَّى َرْكعَتَْيِن َولَْم ي َصل ِ   َوإِذَا  ثُمَّ تَقَدََّم فََصلَّى أَْربَعًا م  َكاَن ِباْلَمِديَنِة َصلَّى اْلج 

 )3("َيْفعَل  ذَِلكَ     رسول للا  انَ فَِقيَل لَه  فَقَاَل كَ  فِي اْلَمْسِجدِ 

فَْلي َصل ِ  ":  النبي  قَاَل قَالَ   أَبِي هريرةوفي مسلم عن   -1442 عَةَ  م  إِذَا َصلَّى أََحد ك ْم اْلج 

بَْعَدَها أَْرَبعًا"
)4(   

َزاَد   "أَْربَعًاإِذَا َصلَّْيتُْم بَْعَد اْلُجُمعَِة فََصل وا    "قال :    عنه أن النبي  وفي لفظ لمسلم -1443
قَاَل س َهْيٌل   إِْدِريَس  اْبن   قَاَل  ِرَواَيِتِه  اْلَمْسِجِد  "عمرو فِي  فََصل ِ َرْكعَتَْيِن فِي  ِبَك َشْيٌء  فَإِْن َعِجَل 

عَِة     " قال :  أن النبي    عنه   وفي لفظ لمسلم "  َوَرْكعَتَْيِن إِذَا َرَجْعتَ  م  ًيا َبْعَد اْلج  َصل ِ َمْن َكاَن ِمْنك ْم م 
 )5("فَْليَُصّلِ أَْربَعًا

 .من السنة أن يتحول عن مكان الفريضة أو يتكلم  •

اَلةِ    السَّائِِب اْبِن أُْخِت نَِمرٍ   وفي مسلم عن -1444 َيْسأَل ه  عن َشْيٍء َرآه  ِمْنه  معاوية فِي الصَّ
ا َدَخَل    نَعَْم َصلَّْيُت َمعَهُ اْلُجُمعَةَ فَقَاَل   َمام  ق ْمت  فِي َمقَاِمي فََصلَّْيت  فَلَمَّ ا َسلََّم اْْلِ فِي اْلَمْقص وَرةِ فَلَمَّ

عَةَ  أَْرَسَل إِلَيَّ فَقَاَل اَل تَع ْد ِلَما فَعَْلَت إِذَا َصلَّ  م    فَإِنَّ   فَاَل تَِصْلَها بَِصاَلٍة َحتَّى تََكلََّم أَْو تَْخُرجَ ْيَت اْلج 
جَ  النبي  )6("أََمَرَنا ِبذَِلَك أَْن اَل ت وَصَل َصاَلةٌ ِبَصاَلةٍ َحتَّى َنتََكلََّم أَْو َنْخر 

  عن المغيرة بن شعبةعطاء الخراساني  عن  عند أبي داود    و .    )صحيح لغيره( -1445
يتحول"النبي  قال فيه حتى  الذي صلى  الموضع  في  اْلمام  "  "اليصل  ابن ماجة  ولفظ  ال  ، 

 )7(" يصلي اْلمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه

 
 . 2214برقم   تقدم تخريجها – )1(
رواه "(:812/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(1133( برقم: )440/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(

" .  وقال األلباني في   إسناده صحيح.  "(:344/  2داود ت األرنؤوط« )  »سنن أبيوقال األرنؤوط في    أبو داود بإسناد صحيح.
 "إسناده صحيح" . 1038برقم  (:296/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

أبو داود  )مثله( وصححه ووافقه الذهبي ، و  1072برقم    (:427/  1»المستدرك على الصحيحين « )الحاكم في    أخرجه  –  )3(
رواه أبو داود بإسناد   (:812/  2»خالصة األحكام« ). قال التووي في    ( )بهذا اللفظ(1130م: )( برق 439/    1في "سننه" )

»صحيح سنن أبي " . وقال األلباني في  سناده صحيح "إ(:342/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )صحيح" .  قال األرنؤوط في 
 .  "إسناده صحيح، رجاله رجال "الصحيح :" 1035برقم  (:293/ 4داود ط غراس« )

 . ( ) كتاب الجمعة ، باب الصالة بعد الجمعة ( )بهذا اللفظ(881( برقم: )16/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
 .  (بهذه األلفاظ( ) كتاب الجمعة ، باب الصالة بعد الجمعة ( )881( برقم: )16/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب الصالة بعد الجمعة ( )بهذا اللفظ(883( برقم: )17/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
أبو داود عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة   وقال:"  ( )بهذا اللفظ(616( برقم: )237/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(

/ 2»فتح الباري البن حجر« )، قال ابن حجر في( )بنحوه.(  1428)( برقم:  427/    2وابن ماجه في "سننه" )  " ،  بن شعبة
بإسناد حسن عن علي قال من السنة أن ال يتطوع اإلمام حتى يتحول وروى بن أبي شيبة  .  رواه أبو داود وإسناده منقطع" (:335

»صحيح سنن " . قال األلباني في  إسناده ضعيف"(:461/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في    من مكانه
الحافُظ ابن حجر؛   -تقوية الحديثمن  -وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه  ... صحيح بما له من الشواهد"(:178/  3أبي داود ط غراس« )
ي؛    :-بعد أن أورد حديث الباب وشاهده األول وضعفهما-(  267/  2حيث قال في "الفتح" ) "فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنِحّ

 . "قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: "أو تخرج
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"أيعجز أحدكم"قال عن عبد  رسول للا    :قاليرةر ن أبي هع.    )صحيح لغيره( -1446
زاد في حديث حماد"في الصالة"يعني    شماله"الوارث"أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن  

 )1("في السبحة

كان سلمة يتحرى الصالة عند اْلسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا  " وفيهما -1447
رأيت  قال  اْلسطوانة  هذه  عند  الصالة  تتحرى  أراك  عندهاالنبي   مسلم  الصالة     )2("يتحرى 

  ) األسطوانة  المهاجرين  " ولسارية والدعامة"]ش)عند  بأسطوانة  المعروفة  الحافظ  ،  هي  وذكر 
وروى عن الصديقة أنها كانت تقول  ،  العسقالني أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها  

 . اوإنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصالة عنده،  لو عرفها الناس الضطربوا عليها بالسهام  

 الضطجاع بعدهما احكم و، ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما   •

 ِمْن النََّوافِِل أََشدَّ   َعلَى َشْيءٍ لَْم يَك ْن النبي"رضي للا عنها قالت:  فيهما عن عائشة -1448
 )3("ِمْنه  تَعَاه ًداَعلَى َرْكعَتَْي اْلفَْجرِ 

ْنَيا َوَمافِيَها"قال: أن النبي   ولمسلم عنها -1449  )4("َرْكعَتَا اْلفَْجِرَخْيٌرِمْن الدُّ

بأم    "كان يخفف الركعتين اللتين قبل صالة الصبح حتى إني أقول أقرأعنهاوفيهما   -1450
 )5(الكتاب" 

َكاَن َيْقَرأ  فِي َرْكعَتَْي اْلفَْجِر   "رضي للا عنهما أن النبي    ابن عباس  عن  وفي مسلم   -1451
َما ِ َوَما أ ْنِزَل إِلَْيَنا فِي اْْل ولَى ِمْنه  َما   ق ول وا آَمنَّا ِباّلِلَّ آَمنَّا  اْْلَيةَ الَّتِي فِي اْلَبقََرةِ َوفِي اْْلِخَرةِ ِمْنه 

ِ َواْشَهْد ِبأَنَّا مسلمونَ  ق ول وا آَمنَّا َيْقَرأ  فِي َرْكعَتَْي اْلفَْجِر  النبي  َكانَ   "وفي لفظ لمسلم"    ِباّلِلَّ
ِ َوَما   ) ")6تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْينَك مْ َوالَِّتي فِي آِل عمران   أ ْنِزَل إِلَْيَناِباّلِلَّ

" قرأ في ركعتي الفجر" قل ياأيها الكافرون"و"قل    قال    أبي هريرةوفي مسلم عن   -1452
 )7(هو للا أحد"

  

 
)1(  –  ( "سننه"  في  داود  أبو  )384/    1أخرجه  برقم:  اللفظ(  1006(  )بهذا  في  (  النووي  قال   .( األحكام«  /  1»خالصة 

إسناده ضعيف "(:246/  2ؤوط« )»سنن أبي داود ت األرن" . قال األرنؤوط في  رواه أبو داود، واتفقوا على ضعفه." (:474
ثم وقفت له على  . وقال:"...  922برقم    (:160/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . صححه األلباني لشواهده في  جداً.

ُ َعلَيِه َوَسلََّم:  ...(: حدثنا  368/  5طريق أخرى مختصرة، فقال أحمد ) رسول أنَّ    بن رباح عن رجل من أصحاب النبي َصلَّى َّللاَّ
ُ َعلَيِه َوَسلََّم صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس؛ فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصالت هم هللا َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم: قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وجهالة الصحابي   "أحسن ابن الخطاب".  فصل. فقال رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
 إال أنه قال: ..  ( من طريق أخرى عن محمد بن جعفر ... به.7166/  107/ 13خرجه أبو يعلى في "مسنده" )وأ  ..ال تضر.

وإسناده صحيح أيًضا: عبد هللا بن سعيد هو ابن أبي هند الفزاري، من رجال الشيخين، وذكره المزي في   "صدق ابن الخطاب".
 (.3173يحة" برقم )والحديث مخرج في "الصح شيوخ عبد الرزاق.

، )بهذا اللفظ(    ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة إلى األسطوانة (502( برقم: )106/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . )بمثله.(( ) كتاب الصالة ، باب دنو المصلي من السترة ( 509( برقم: ) 59/  2ومسلم في "صحيحه" )

ا تطوعا ( ) أبواب التهجد ، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهم1169( برقم: )57/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
سنة ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي  724( برقم: )160/    2( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )

 .  الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ( )بنحوه.(
سافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة  ( ) كتاب صالة الم725( برقم: )160/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ( )بهذا اللفظ(
( ) أبواب التهجد ، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ( )بهذا اللفظ(  1171( برقم: )57/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 724( برقم: )160/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 . عليهما وتخفيفهما ( )بنحوه.(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة  727( برقم: )161/    2حه" )أخرجه مسلم في "صحي  –  )6(

 . بهذا اللفظ(الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ( )
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب ركعتي سنة  726( برقم: )160/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ( )بهذا اللفظ(
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َيْقَرأ  َرَمْقت  النبي   :"قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عمرو.    )صحيح( -1453 َشْهًرا فََكاَن 
وَن َوق ْل ه َو َّللاَّ  أََحدٌ  ْكعَتَْيِن قَْبَل اْلفَْجِر ِبق ْل َيا أَيَُّها اْلَكافِر   )1("فِي الرَّ

نُ   النبي  َكانَ " رضي للا عنها  فيهما عن عائشةو -1454 ِباْْل ولَى ِمْن َصاَلةِ    إِذَا َسَكَت اْلُمَؤذِّ
 ثُمَّ اْضَطَجَع َعلَى ِشقِّهِ   بَْعَد أَْن َيْستَِبيَن اْلفَْجر  َصاَلةِ اْلفَْجِر    قَْبلَ اْلفَْجِر قَاَم فََرَكَع َرْكعَتَْيِن َخِفيفَتَْيِن  

قَاَمةِ   اْْلَْيَمنِ  ن  ِلْْلِ َؤذ ِ  )2("َحتَّى َيأِْتَيه  اْلم 

قَالَ   هريرةأَبِي  عن  .    )صحيح( -1455 اْلفَْجِر      النبي  قَاَل  َرْكعَتَْي  أََحد ك ْم  َصلَّى  إِذَا 
 )3("فَْليَْضَطِجْع َعلَى يَِمينِهِ 

إذا صلى ركعتي الفجر      النبي   قالت: كان  رضي للا عنها   عن عائشة وفي مسلم   -1456
 )4("حدثني وإال اضطجعفإن كنت مستيقظة 

  

 
( برقم: 217/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  2459( برقم: )211/    6جه ابن حبان في "صحيحه" )أخر  –  )1(
( 441/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  1066( برقم: ) 17/    2والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بنحوه.(  1/    991)

. قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(5803( برقم: ) 1229/    3وأحمد في "مسنده" )( ، وقال :"حسن"  ،  ( )بهذا اللفظ417برقم: ) 
»صحيح سنن أبي داود ط في    " . وصححه األلبانيإسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:  501/  9»مسند أحمد« )

 .  828برقم  (:41/ 4غراس« )
ألذان ، باب من انتظر اإلقامة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  ( ) كتاب ا626( برقم: ) 128/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

ها ، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه ( ) كتاب صالة المسافرين وقصر736( برقم: )165/    2في "صحيحه" )
 . َوَسلََّم ِفي الليل ( )بنحوه(

( 220/    6وابن حبان في "صحيحه" )،    )بهذا اللفظ(    1120( برقم: ) 298/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
( 444/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1261( برقم: )488/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  2468برقم: )
( ) أبواب 1199( برقم: )265/   2وابن ماجه في "سننه" ) ال :" حسن صحيح غريب" ، وق ( )بلفظه مختصرا.( 420برقم: )

»خالصة  . قال النووي في    إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء ِفي الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر ( )بنحوه مختصرا.(  
سناده  "إ(: 220/  6»صحيح ابن حبان« )" قال األرنؤوط في    واه أبو داود، والترمذي بأسانيد صحيحة."ر(:536/  1األحكام« )
قلت: إسناده صحيح على شرط  :"   1146برقم    (:429/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )اني في  " . وقال األلبصحيح.
(، وعبد الحق، واحتح به ابن 2459، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان أيًضا )  الشيخين

...حزم قا  "  الشيخين؛ فهو على شرطهما. وكذلك  إسناد صحيح، رجاله رجال  في "المجموع" )هذا  النووي  (، وقد 28/  4ل 
"وهذا يحتمل أن يكون المراد به اإلباحة؛ فقد رواه محمد   وأما البيهقي فأعله بقوله:  ..صححه غيره. وأُِعلَّ بما ال يقدح كما يأتي.

ُ َعلَيِه َوَسلَّمَ  ، ال خبًرا عن قوله ... "، ثم ساقه بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة ... حكايةً عن فعل النبي َصلَّى َّللاَّ
ان قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو  من طريق ابن إسحاق قال: "حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي صالح السَّمَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بَِضْجعَةٍ   على المدينة:  على شقه األيمن. وهذا أن رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
ال يساوي عندي   -أو اإلعالل-قلت: وهذا التعليل     أولى أن يكون محفوًظا؛ لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس"!

الصحيح، فمثله ال يعارض به    فإن في حفظه ضعفًا، ولذلك كان حديثه حسنًا دون  -وإن كان ثقة-شيئًا؛ وذلك ألن ابن إسحاق  
ح روايته على روايته وتقدم عليها!رواية عبد   على أنه يمكن   الواحد بن زياد المحتج به في "الصحيحين"؛ فضاًل عن أن تُرجَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم كالًّ من األمر والفعل، فحفظ ذلك عنه أب و صالح الجمع بين الروايتين، فيقال: إن أبا هريرة روى عن النبي َصلَّى َّللاَّ
وكذلك يقال في التوفيق   ا األعمُش األمَر، وابن إسحاق الفعَل، وروى كل منهما ما حفظ، والكل صحيح.السمان، ثم حفظ عن هذ

ومن تأمل في سياق    بين حفظ أبي هريرة لألمر، وحفظ عائشة للفعل اآلتي؛ فالكل صحيح، وال منافاة بينهما كما هو ظاهر.
ُ َعلَيِه َوَسلََّم( وقول أبي هريرة: فما    الحديث في الكتاب، وقول ابن عمر: أكثر أبو هريرة )يعني: من الرواية عن النبي َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم. يقطع بأن أصل الحديث مرفوع ليس بموقوف، وهذا بيِّنٌ   ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ ! يعني: حديث النبي َصلَّى َّللاَّ
 ".ال يخفى إن شاء هللا.

( ) أبواب التهجد ، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع (  1161( برقم: )55/    2)  البخاري في صحيحه    أخرجه  –  )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات 743( برقم: )168/    2ي "صحيحه" )مسلم ف ، و  (بنحوه )

 . ْيِه َوَسلََّم ِفي الليل ( )بهذا اللفظ(النبي َصلَّى هللاُ َعلَ 
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 صالة الليل  •
َياِم بَْعَد َرَمَضاَن َشْهر      رسول للا   قَالَ   عن أَبِي هريرة  وفي مسلم  -1457 أَْفَضل  الص ِ

م    َحرَّ ِ اْلم  اَلِة بَْعَد اْلفَِريَضِة َصاَلةُ اللَّْيلِ َّللاَّ  )1("َوأَْفَضُل الصَّ

َيْعِقد  الشَّْيَطان  َعلَى قَافَِيِة َرأِْس أََحِدك ْم ثاََلَث    َيْبل غ  ِبِه النبي عن أَبِي هريرة  وفيهما   -1458
َ اْنَحلَّْت ع ْقدَ  أَ ع قٍَد إِذَا َناَم ِبك ل ِ ع ْقَدةٍ َيْضِرب  َعلَْيَك لَْياًل َطِوياًل فَإِذَا اْستَْيقََظ فَذََكَر َّللاَّ َوإِذَا تََوضَّ ةٌ 

َحلَّْت اْلع قَد  فَأَْصَبَح َنِشيًطا َطي َِب النَّْفِس َوإِالَّ أَْصَبَح َخِبيَث النَّْفِس  اْنَحلَّْت عنه  ع ْقَدتَاِن فَإِذَا َصلَّى انْ 
 قافية الرأس " آخره"     )2("َكْساَلنَ 

لغيره(حسن.  ) -1459 أَبِي هريرةو.    صحيح  اًل   قَالَ   عن  َرج  اللَّْيِل    َرِحَم َّللاَّ   ِمْن  قَاَم 
َوَرِحَم َّللاَّ  اْمَرأَةً قَاَمْت ِمْن اللَّْيِل   اْمَرأَتَه  فََصلَّْت فَإِْن أََبْت َنَضَح فِي َوْجِهَها اْلَماءَ فََصلَّى ث مَّ أَْيقََظ  

 )3("فََصلَّْت ث مَّ أَْيقََظْت َزْوَجَها فََصلَّى فَإِْن أَبَى َنَضَحْت فِي َوْجِهِه اْلَماءَ 

ِ َوأَِبي هر . و   )صحيح( -1460 ْدِري    النبي   قَااَل قَالَ   رضي للا عنهما  يرةعن أبي سعيد اْلخ 
اْمَرأَتَه    َوأَْيقََظ  اللَّْيِل  ِمْن  اْستَْيقََظ  َجِميعًاَمْن  َرْكعَتَْيِن  َكِثيًرا    فََصلَّيَا   َ َّللاَّ الذَّاِكِريَن  ِمْن  ك ِتَبا 

 )4("َوالذَّاِكَراتِ 

ِ بن عمرووفيهما    -1461 اَل تَك ْن      رسول للا   قَاَل قَاَل ِلي  رضي للا عنهما   عن َعْبِد َّللاَّ
يطيقه    ) قالها تحذيرا له من أن من بالغ فيما ال   )5("ِمْثَل ف اَلٍن َكاَن َيق وم  اللَّْيَل فَتََرَك قَِياَم اللَّْيلِ 

 فسوف ينقطع كما انقطع فالن(

قال " نعم الرجل عبدللا لو كان    رضي للا عنهما عن النبي    وفيهما عن ابن عمر -1462
 )6(يصلي من الليل" 

عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق ،  :" وفي لفظ لمسلم -1463
وليس مكان أريد من الجنة إال طارت إليه ، قال: فقصصته على حفصة ، فقصته حفصة على 

 )7(" : أرى عبد للا رجال صالحا .النبي صلى للا عليه وسلم ، فقال النبي صلى للا عليه وسلم

 
 اب فضل صوم المحرم ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصيام ، ب1163( برقم: )169/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
( ) أبواب التهجد ، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم 1142( برقم: )52/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ما روي 776( برقم: )187/  2يصل بالليل ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ( )بمثله.(

( 306/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1148( برقم: ) 321/    2ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )3(
وأبو داود  وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بلفظه.(1168( برقم: )309/   1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(2567برقم: )

رواه أبو داود وغيره بإسناد "(:587/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بلفظه.(1308( برقم: ) 504/    1في "سننه" )
»صحيح سنن أبي " . وقال األلباني في إسناده قوي. "(:477/ 2ن أبي داود ت األرنؤوط« )»سن" .  قال األرنؤوط في صحيح.

قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والحافظ :"  1181برقم    (:51/  5داود ط غراس« )
يه نظر؛ وإنما هو حسن فقط؛ لما ذكرنا من وف   "صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!  وقال الحاكم:  "...العراقي والنووي
 ". قلت: وهذا إسناد صحيح...هو صحيح لغيره؛ فقد أخرجه ابن حبان نعم حال ابن عجالن. 

( برقم: 316/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(2568( برقم: )307/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
»خالصة األحكام« . قال النووي في    ( )بنحوه.(1309( برقم: )505/    1، وأبو داود في "سننه" )   وصححه  ( )بمثله.(1193)
إسناده   "(:582/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .  قال األرنؤوط في  رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.  "(: 587/  1)

 " إسناده صحيح على شرط مسلم:" 1305برقم  (:194/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في صحيح.
التهجد ، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان ( ) أبواب  1152( برقم: )54/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

تاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر ( ) ك1159( برقم: ) 164/    3يقومه ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )
 . به أو فوت به حقا ( )بمثله مختصرا.(

( ) أبواب التهجد ، باب فضل قيام الليل ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 1121( برقم: )49/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 )بنحوه(  ( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما (2479(برقم:)158/    7في "صحيحه")

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبد هللا بن عمر رضي 2478( برقم: )158/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(
 .  هللا عنهما ( )بهذا اللفظ(
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ٌل َناَم لَْيلَه  َحتَّى أَْصَبَح قَاَل ذَاَك قَاَل ذ ِكَر عنَد النبي   وفيهما عن بن مسعود  -1464 َرج 
ٌل َباَل الشَّْيَطان  فِي أ ذ َنْيِه أَْو قَاَل فِي أ ذ ِنهِ   )1("َرج 

البخاري   -1465 أم سلمةوفي  عنها    عن  النبي:قَالَتْ رضي للا  فَقَاَل   اْستَْيقََظ  لَْيلٍَة  ذَاَت 
جَ  اْلح  َصَواِحَباِت  أَْيِقظ وا  اْلَخَزاِئِن  ِمْن  ف ِتَح  َوَماذَا  اْلِفتَِن  ِمْن  اللَّْيلَةَ  أ ْنِزَل  َماذَا   ِ بَّ  س ْبَحاَن َّللاَّ فَر  ِر 

ْنَيا َعاِرَيٍة فِي اْْلِخَرةِ   )2(" َكاِسَيٍة فِي الدُّ

قال  من تعار من الليل فقال ال   عن النبي  الصامت  في البخاري هن عبادة بن -1466
إله إال للا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد هلل وسبحان للا  

فإن    ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب لهوال إله إال للا وللا أكبر وال حول وال قوة إال باهلل  
 )فيه دليل على أن النوم ناقض للوضوء.(   ه) تعار ( انتب )3("توضأ وصلى قبلت صالته

  )4(" فقال حين يستيقظ ) من تعار من الليل وفي لفظ البن حبان:" .   )صحيح( -1467

 الثلث اآلخرأفضل أوقات القيام  •

ٌل  َيق ول  إِنَّ فِي اللَّْيِل لََساَعةً اَل ي َوافِق َها  قَاَل َسِمْعت  النبي عن جابروفي مسلم   -1468 َرج 
ْنَيا َواْْلِخَرةِ إاِلَّ أَْعَطاه  إِيَّاه   مسلم َ َخْيًرا ِمْن أَْمِر الدُّ  )5("َوذَِلَك ُكلَّ لَْيلَةٍ َيْسأَل  َّللاَّ

َربَُّنا  النبي    أَنَّ أَبِي هريرة  وفيهما  عن -1469 َيْنِزل   إِلَى  قَاَل  لَْيلٍَة  ك لَّ  َوتَعَالَى  تََباَرَك 
ْنَيا ِحيَن َيْبقَى ث ل ث  اللَّْيِل اْْلِخر  َيق ول  َمْن َيْدع وِني فَأَْستَِجيَب لَه  َمْن َيْسأَل نِي فَأ   ْعِطَيه  َمْن  السََّماِء الدُّ

ِني فَأَْغِفَر لَه    " )6(َيْستَْغِفر 

ل     " وفي لفظ لمسلم عنه -1470 فَاَل يََزال  َكذَِلَك َحتَّى ي ِضيَء    ...ِحيَن يَْمِضي ث ل ث  اللَّْيِل اْْلَوَّ
عنه"اْلفَْجر   لمسلم  لفظ  ث ل ثَاه  "وفي  أَْو  اللَّْيِل  َشْطر   َمَضى  ْبح  ...إِذَا  الصُّ َيْنفَِجَر  لفظ "  َحتَّى  وفي 
 .)7(َمْن ي ْقِرض  َغْيَر َعد وٍم َوالَ َظل وٍم « » ث مَّ َيْبس ط  َيَدْيِه تََباَرَك َوتَعَالَى َيق ول  " لمسلم

 ركعتي االفتتاح لصالة الليل  •

قَاَل إِذَا قَاَم أََحد ك ْم ِمْن اللَّْيِل فَْلَيْفتَِتْح َصاَلتَه   عن النبي   أَبِي هريرة  في مسلم عن  -1471
 )8("بَِرْكعَتَْيِن َخِفيفَتَْينِ 

إِذَا قَاَم ِمْن اللَّْيِل ِلي َصل َِي   النبي   قَالَْت َكانَ   رضي للا عنها  عائشةوفي مسلم عن   -1472
 )9("اْفتَتََح َصاَلتَه  بَِرْكعَتَْيِن َخِفيفَتَْينِ 

  

 
( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(  3270( برقم: )122/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى 774( برقم: )187/    2ومسلم في "صحيحه" )
 . مثله(أصبح ( )

 . ( ) كتاب العلم ، باب العلم والعظة بالليل ( )بهذا اللفظ(115: )( برقم34/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 () أبواب التهجد ، باب فضل من تعار من الليل فصلى ( )بهذا اللفظ( 1154(برقم:)54/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
( ) كتاب الصالة ، ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند االنتباه  2596( برقم: )330  /  6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

إسناده صحيح على  "(:331/  6»صحيح ابن حبان« ) . قال األرنؤوط في    بها ( )بهذا اللفظ(  من رقدته قبلت صالة ليله إذا أعقبه
 . 6156برقم   (:1060/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"  . وصححه األلباني فيشرط البخاري.

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ِفي الليل ساعة مستجاب 757( برقم: )175/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . فيها الدعاء ( )بهذا اللفظ(

( ) أبواب التهجد ، باب الدعاء في الصالة من آخر الليل ( )بهذا 1145( برقم: )52/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي الدعاء والذكر  758( برقم: )175/    2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 ِفي آخر الليل واإلجابة فيه ( )بمثله.(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي الدعاء 758( برقم: )176-175/    2سلم في "صحيحه" )أخرجه م  –  )7(

 . (بهذه األلفاظ لليل واإلجابة فيه ( )والذكر ِفي آخر ا
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 768( برقم: )184/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 767( برقم: )184/    2"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )9(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
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 أهمية النوافل في البيوت  •

 )1("كان يصلي جميع الراواتب في بيتهأنه  رضي للا عنها حديث عائشة فيهما -1473

عمر وفيهما   -1474 ابن  عنهما    حديث  للا  فِي"رضي  َصاَلِتك ْم  ِمْن  وال     اْجعَل وا  بيوتكم 
 )2(تتخذوها قبورا"

فَإِنَّ "قال:  عن النبي      عن زيد بن ثابتوفيهما   -1475 ب ي وِتك ْم  أَيَُّها النَّاس  فِي  فََصلُّوا 
اَلةِ َصاَلة  اْلَمْرِء فِي َبْيِتِه إاِلَّ اْلَمْكت وَبةَ   )3(" أَْفَضَل الصَّ

اَلةَ فِي :"    رسول للا   قَاَل قَالَ   عن جابروفي لفظ لمسلم   -1476 إِذَا قََضى أََحد ك ْم الصَّ
َ َجاِعٌل فِي بَْيتِِه ِمْن َصاَلتِِه َخْيًراَمْسِجِدِه فَْلَيْجعَْل ِلَبْيِتِه َنِصيًبا ِمْن َصاَلِتِه   )4("فَِإنَّ َّللاَّ

النبي      عن أبي موسىوفي مسلم   -1477 فِيِه    "قال:  عن  ي ْذَكر  َّللاَّ   الَِّذي  اْلَبْيِت  َمثَل  
ِ َواْلَمي ِتِ   )5("َواْلَبْيِت الَِّذي اَل ي ْذَكر  َّللاَّ  فِيِه َمثَل  اْلَحي 

  

 
 . في السنن الرواتب قريبا تقدم – )1(
( ) كتاب الصالة ، باب كراهية الصالة في المقابر ( )بهذا اللفظ( ، 432( برقم: )94/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( في "صحيحه"  برقم: )187/    2ومسلم  بيته 777(  ِفي  النافلة  استحباب صالة  باب   ، المسافرين وقصرها  كتاب صالة   (  )
 . وجوازها ِفي المسجد ( )بمثله.( 

( ) كتاب األذان ، باب صالة الليل ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  731( برقم: )147/    1صحيحه" )أخرجه البخاري في "–  )3(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة ِفي بيته وجوازها ِفي 781( برقم: )188/    2"صحيحه" )
 . (بنحوه المسجد ( )

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة ِفي 778( برقم: ) 187/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 .  وجوازها ِفي المسجد ( )بهذا اللفظ(بيته 

ها ، باب استحباب صالة النافلة ِفي ( ) كتاب صالة المسافرين وقصر779( برقم: ) 188/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 .  بيته وجوازها ِفي المسجد ( )بهذا اللفظ(
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 باب في الوتر  •
 ون تطوعا ليك  كان قيام الليل فريضة ثم نسخ •

َو  ففي صحيح مسلم   -1478 َراَرةَ أَنَّ َسْعَد ْبَن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر أََراَد أَْن يَْغز  َعْن قَتَاَدةَ ، َعْن ز 
اَلحِ َواْلك َراعِ  . فَأََراَد أَْن َيِبيَع َعقَاًرا لَه  بَِها فََيْجعَلَه  فِي الس ِ ، َوي َجاِهَد   فِي َسِبيِل للِا فَقَِدَم اْلَمِديَنةَ 

وتَ  وَم َحتَّى َيم  وه  أَنَّ َرْهًطا    الرُّ ا قَِدَم اْلَمِديَنةَ لَِقَي أ َناًسا ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة فََنَهْوه  َعْن ذَِلَك َوأَْخبَر  فَلَمَّ
ِ للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم فَنََهاه ْم َنِبيُّ للِا   ك ْم فِيَّ ، َوقَاَل : أَلَْيَس لَ   ِستَّةً أََراد وا ذَِلَك فِي َحَياةِ َنبِي 

فَأَتَى ابْ  ِبذَِلَك َراَجَع اْمَرأَتَه  َوقَْد َكاَن َطلَّقََها َوأَْشَهَد َعلَى َرْجعَِتَها ،  ا َحدَّث وه   فَلَمَّ ؟  َن َعبَّاٍس أ ْسَوةٌ 
أَد لُّ  أاََل   : َعبَّاٍس  اْبن   فَقَاَل   . َوَسلََّم  َعلَْيِه  َصلَّى للا   للِا  َرس وِل  ِوتِْر  َعْن  أَْهِل فََسأَلَه   أَْعلَِم  َعلَى  َك 

، ث مَّ اْْلَْرِض ِبِوْتِر َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَاَل : َمْن ؟ قَاَل : َعاِئَشة  ، فَأْتَِها فَاْسأَْلَها  
َها َعلَْيَك . فَاْنَطلَْقت  إِلَْيَها فَأَتَْيت  َعلَى َحِكيِم بْ  ِن أَْفلََح فَاْستَْلَحْقت ه  إِلَْيَها ، فَقَاَل :  اْئِتِني فَأَْخِبْرِني بَِرد ِ

ِضيًّ  يعَتَْيِن َشْيئًا فَأََبْت فِيِهَما إاِلَّ م  ا . قَاَل : فَأَْقَسْمت  َما أََنا ِبقَاِرِبَها ِْلَن ِي َنَهْيت َها أَْن تَق وَل فِي َهاتَْيِن الش ِ
ْستَأْذَنَّا َعلَْيَها فَأَِذَنْت لََنا ، فََدَخْلَنا َعلَْيَها فَقَالَْت : أََحِكيٌم ؟ فَعََرفَْته   َعلَْيِه فََجاَء فَاْنَطلَْقَنا إِلَى َعاِئَشةَ ، فَا

، فَقَاَل : نَعَْم . فَقَالَْت : َمْن َمعََك ؟ قَاَل : َسْعد  ْبن  ِهَشاٍم . قَالَْت : َمْن ِهَشاٌم ؟ قَاَل : اْبن  َعاِمٍر 
َوقَالَ  َعلَْيِه ،  َمْت  َخْيًرا  فَتََرحَّ ٍد    -ْت  أ ح  َيْوَم  أ ِصيَب  َوَكاَن  قَتَاَدة  :  ْؤِمِنيَن ،    -قَاَل  اْلم  أ مَّ  َيا  فَق ْلت  : 

ل ِق َرس وِل للِا  ِ للِا   أَْنِبِئيِني َعْن خ  ل َق َنِبي  قَالَْت : أَلَْسَت تَْقَرأ  اْلق ْرآَن ؟ ق ْلت  : َبلَى . قَالَْت : فَإِنَّ خ 
  وَت ، ث مَّ َبَدا ِلي فَق ْلت  َكاَن اْلق ْرآ َن . قَاَل : فََهَمْمت  أَْن أَق وَم ، َواَل أَْسأََل أََحًدا َعْن َشْيٍء َحتَّى أَم 

ل  { ؟ ق ْلت  : َبلَى . قَالَْت   : أَْنِبِئيِني َعْن قَِياِم َرس وِل للِا   م ِ زَّ ، فَقَالَْت : أَلَْسَت تَْقَرأ  } َيا أَيَُّها اْلم 
ِل َهِذِه الس وَرِة  فَِإنَّ  َوأَْصَحابُهُ َحْواًل ،   فَقَاَم نَبِي  هللِا  ،   هللاَ َعزَّ َوَجلَّ اْفتََرَض قِيَاَم اللَّْيِل فِي أَوَّ

يَف فِ َوأَْمَسَك هللاُ َخاتَِمتََها اثْنَْي َعَشَر َشْهًرا فِي السََّماِء َحتَّى أَْنَزَل هللاُ فِي آِخِر َهِذِه الس وَرِة التَّخْ 
ًعا ْؤِمِنيَن ، أَْنِبِئيِني َعْن ِوْتِر َرس وِل    ، فََصاَر قِيَاُم اللَّْيِل تََطو  بَْعَد فَِريَضٍة . قَاَل : ق ْلت  : َيا أ مَّ اْلم 

ُك  ِمَن اللَّْيِل      ك نَّا ن ِعدُّ لَه  ِسَواَكه  َوَطه وَره  ، فََيْبعَث ه  للا  َما َشاَء أَْن َيْبعَثَه     ، فَقَالَْت :  للِا   فَيَتََسوَّ
 ُ أ ث مَّ    َويَتََوضَّ َوَيْدع وه  .  َوَيْحَمد ه   فََيْذك ر  للَا  الثَّاِمَنِة  إاِلَّ فِي  فِيَها  َيْجِلس   ِتْسَع َرَكعَاٍت ، اَل  َوي َصل ِي 

ك ر  للَا َوَيْحَمد ه  َوَيْدع وه  ، ث مَّ ي َسل ِم  تَْسِليًما  َيْنَهض  َواَل ي َسل ِم  ، ث مَّ َيق وم  فَي َصل ِي التَّاِسعَةَ ، ث مَّ َيْقع د  فََيذْ 
ا أََسنَّ ي ْسِمع َنا ، ث مَّ ي َصل ِي َرْكعَتَْيِن َبْعَد َما ي َسل ِم  َوه َو قَاِعٌد . فَِتْلَك إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً َيا ب نَيَّ   . فَلَمَّ

ِل    َنِبيُّ للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْكعَتَْيِن ِمثَْل َصِنيِعِه اْْلَوَّ ْحم  أَْوتََر ِبَسْبعٍ ، َوَصَنَع فِي الرَّ
َوأََخذَه  اللَّ

َم َعلَْيَها ،  فَِتْلَك ِتْسٌع َيا ب نَيَّ . َوَكاَن َنبِيُّ للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َصلَّى َصاَلةً أََحبَّ أَْن ي َداوِ 
َواَل أَْعلَُم نَبِيَّ هللِا َبه  َنْوٌم أَْو َوَجٌع َعْن قَِياِم اللَّْيِل َصلَّى ِمَن النََّهاِر ِثْنتَْي َعْشَرةَ َرْكعَةً .  َوَكاَن إِذَا َغلَ 

ْبحِ ، َواَل َصاَم    إِلَى الص 
فِي لَْيلٍَة ، َواَل َصلَّى لَْيلَةً اْلقُْرآَن ُكلَّهُ  َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ  ْهًرا شَ َصلَّى هللاُ 

ْثت ه  ِبَحِديِثَها ، فَقَاَل : َصَدقَْت . لَْو ك ْنت     َكاِماًل َغْيَر َرَمَضانَ  . قَاَل : فَاْنَطلَْقت  إِلَى اْبِن َعبَّاٍس فََحدَّ
ل  َعلَْيَها َْلَتَْيت َها َحتَّى ت َشافَِهنِي ِبِه . قَاَل : ق ْلت  : لَْو َعِلْمت  أَنََّك الَ  ل  َعلَْيَها َما  أَْقَرب َها أَْو أَْدخ   تَْدخ 

ْثت َك َحِديثََها .   )1("َحدَّ

ي َصل ِي ِمْن اللَّْيِل فَإِذَا أَْوتََر قَاَل ق وِمي    َكاَن  "  رضي للا عنها  في مسلم عن عائشة -1479
 ،   )2(" فَأَْوتِِري َيا عائشة

قََدَماه     "  وفي لفط للبخاري عنها -1480 تَتَفَطََّر  اللَّْيِل َحتَّى  َيق وم  ِمْن  ه   ...َكاَن  لَْحم  ا َكث َر  فَلَمَّ
 )3("َصلَّى َجاِلًسا فَِإذَا أََراَد أَْن يَْرَكَع قَاَم فَقََرأَ ثُمَّ َرَكعَ 

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن  746( برقم: )168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )1(

 . نام عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات  744برقم: )( 168/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 . الليل ( )بهذا اللفظ(النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 
هللا ما تقدم من ذنبك ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ليغفر لك  4837( برقم: )135/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب 2820( برقم: )141/   8ومسلم في "صحيحه" )،  وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ( )بهذا اللفظ(  
 . صفة القيامة والجنة والنار ، باب إكثار اأْلعمال واالجتهاد ِفي العبادة ( )بنحوه.(
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 )1(" أَْوتُِروا قَْبَل أَْن تُْصبُِحوا :"قَالَ أَنَّ النبي  أبي سعيد في مسلم عن -1481

ِ ْبِن بريدة عن أَِبيهِ . و )ضعيف( -1482 اْلِوتْر  َحقٌّ   :" َيق ول  النبي  قَاَل َسِمْعت   عن َعْبِد َّللاَّ
   )2("لَْيَس ِمنَّافََمْن لَْم ي وتِْر فَلَْيَس ِمنَّا اْلِوتْر  َحقٌّ فََمْن لَْم ي وِتْر فَلَْيَس ِمنَّا اْلِوتْر  َحقٌّ فََمْن لَْم ي وتِْر فَ 

 (. وأول الحديث له الشاهد المتقدم )

 اْلِوتُْرَحق  َعلَى ُكّلِ مسلم  رسول للا    قَالَ   عن أَِبي أيوب اْلنصاري. و   )صحيح( -1483
ِبَواِحَدةٍ   ِبثاََلٍث فَْلَيْفعَْل َوَمْن أََحبَّ أَْن ي وتِرَ   فََمْن أََحبَّ أَْن ي وتَِرِبَخْمٍس فَْلَيْفعَْل َوَمْن أََحبَّ أَْن ي وتِرَ 

 )3("ومن شق عليه ذلك فليومىء إيماء" زيادة ابن حبانوفي لفظ " فَْلَيْفعَلْ 

من حفظها  قال : هلل تسعة وتسعون اسما    عن النبي    عن أبي هريرةوفي مسلم   -1484
 " من أحصاها" وفي رواية ابن أبي عمر  وإن هللا وتر يحب الوتر،  دخل الجنة

 الوتر ليس بواجب    •

ٌل إِلَى    ْلَحةَ ْبَن ُعبَْيِد َّللاَِّ طَ عن  فيهما    -1485 ِمْن أَْهِل َنْجٍد ثَاِئَر      النبي  َيق ول  َجاَء َرج 
ْساَلِم فَقَالَ  أِْس ي ْسَمع  َدِويُّ َصْوِتِه َواَل ي ْفقَه  َما َيق ول  َحتَّى َدَنا فَإِذَا ه َو َيْسأَل  عن اْْلِ رسول للا    الرَّ

  ": ََّها قَاَل اَل إِال َع  َخْمس  َصلََواٍت فِي اْلَيْوِم َواللَّْيلَِة فَقَاَل َهْل َعلَيَّ َغْير   )4(" أَْن تََطوَّ

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل مثنى مثنى 754( برقم: ) 174/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . والوتر ركعة من آخر الليل ( )بهذا اللفظ(
وأبو المنيب العتكي مروزي وصححه وقال:"  ( )بلفظه مختصرا.(1150( برقم: )305/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

(  1419( برقم: )534/    1وأبو داود في "سننه" )  ."ي عنده مناكيرقال البخار   " فقال الذهبي :"ثقة يجمع حديثه »ولم يخرجاه« 
»سنن أبي داود ت . قال األرنؤوط في  ( )بمثله مختصرا.( 23486( برقم: )5459/   10وأحمد في "مسنده" )، )بهذا اللفظ( 
 (: 174/  1»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . وضعفه األلباني في  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف"(:559/  2األرنؤوط« )

 .  340برقم 
( برقم: 302/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  2407( برقم: )167/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
وأبو    ،( )بنحوه.(  1/    1709( برقم: )362/    1في "المجتبى" )  والنسائي  وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بمثله مختصرا.(1132)

رواه أبو داود، "(: 548/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(1422( برقم: )534/    1داود في "سننه" )
وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني "...(:36/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . وقال ابن حجر في  والنسائي بإسناد صحيح.

سناده  "إ(:561/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". وقال األرنؤوط في  في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب 
ح وقفه. " . وقال األلباني إسناده قوي على شرط مسلم."(:168/  6»صحيح ابن حبان« )" ، وقال في  صحيح، لكن النسائي صحَّ

 .  "إسناده صحيح :" 1278برقم  (:164/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  
( ) كتاب اإليمان ، باب الزكاة من اإلسالم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  46( برقم: )18/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم ( )بمثله.(11( برقم: )31/  1في "صحيحه" ) 
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لغيره(حسن.  ) -1486 ، وال كصالتكم  :"قَالَ   عن عليو.    صحيح  بحتم  ليس  الوتر  إن 
أوتر ، ثم قال : يا أهل القرآن أوتروا ؛ فإن للا وتر يحب الوتر    المكتوبة ، ولكن رسول للا  

ث مَّ قَاَل َيا أَْهَل اْلق ْرآِن    رسول للا    أَْوتَرَ . غير أن اْلشج لم يذكر : يا أهل القرآن أوتروا .  
َ َعزَّ َوَجلَّ ِوتٌْر ي ِحبُّ اْلِوتْرَ  وا فَإِنَّ َّللاَّ  )1("أَْوتِر 

الرحمن بن أبي عمرة النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن عن عبد و .   )حسن( -1487
 )2("والمسلمون من بعده وليس بواجب   الوتر قال أمر حسن جميل عمل به النبي 

اًل .    )صحيح(  -1488 اًل   أَنَّ َرج  ْخَدِجيَّ َسِمَع َرج  ي ْدَعى اْلم    ِبالشَّاِم َيق ول  اْلِوتْر    ِمْن َبنِي ِكَناَنةَ 
اِمِت فَاْعتََرْضت  لَه  َوه وَ َواِجٌب قَاَل   ْحت  إِلَى ع َباَدةَ ْبِن الصَّ ْخَدِجيُّ فَر  فَأَْخبَْرت ه     َراِئٌح إِلَى اْلَمْسِجدِ   اْلم 

د َحمَّ دٍ   فَقَاَل ع َباَدة  َكذََب أَب و  ٍِبالَِّذي قَاَل أَب وم  َحمَّ ُ َيق ول     النبي    َسِمْعت    م    َخْمُس َصلََواٍت َكتَبَُهنَّ َّللاَّ
ِ َعْهدٌ   بَِحقِِّهنَّ   اْستِْخفَافًا  بِِهنَّ لَْم يَُضيِّْع ِمْنُهنَّ َشْيئًا  َمْن َجاءَ   َعلَى اْلِعبَادِ  أَْن ي ْدِخلَه    َكاَن لَه  عنَدَّللاَّ

ِ َعْهدٌ   لَه  عندَ   اْلَجنَّةَ َوَمْن لَْم َيأِْت بِِهنَّ فَلَْيسَ  عن "  وفي لفظ  "اْلَجنَّةَ   أَْدَخلَه    َعذََّبه  َوإِْن َشاءَ   إِْن َشاءَ   َّللاَّ
رجل من    -أنه قال لعباد بن الصامت : يا أبا الوليد إن أبا محمد  -أبو رفيع    -المخدجي وهو  

"  يقول    النبي   يزعم أن الوتر حق قال : كذب أبو محمد سمعت  -اْلنصار كانت له صحبة  
شيئا    لم ينقص من حقهن  قد أكملهن من جاء بالصلوات الخمس   "  وفي لفظ ابن حبانالحديث.  

شيئا فليس له عند للا    وقد انتقص من حقهنكان له عند للا عهد أن ال يعذبه ومن جاء بهن  
 .  ) هذا اللفظ يفسر الذي قبله( )3("عهد إن شاء رحمه وإن شاء عذبه

  

 
( برقم:  300/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(1067( برقم: )253 /  2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
( )بمثله.( والترمذي في "جامعه" 1/    1674( برقم: )356/    1والنسائي في "المجتبى" ) ،  ( ) كتاب الوتر ، ( )بمثله.(  1122)
برقم: )470/    1) )بمثله.(  453(  )  وقال :"حسن"،  (  في "مسنده"  برقم: )324/    1وأحمد  والضياء  1278(  )بمثله.(   )

وأبو داود في "سننه"   وقال :"إسناده صحيح" ،  ( )بلفظه مختصرا.(508( برقم: )138/    2المقدسي في "األحاديث المختارة" )
"  وقال إسناده قوي"ط الرسالة(: 223/ 2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بلفظه مختصرا.( 1416( برقم: )533/  1)

فهو صدوق  -  وهو ابن ضمرة - صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم "(:557/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في 
حديث صحح، وصححه ابن :"  1274برقم    (:159/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني فيال بأس به.

 . "خزيمة، وحسنه الترمذي
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بهذا اللفظ(  1068( برقم: )254/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
وصححه ووافقه الذهبي.     ( )بمثله.(1121( برقم: )300/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  393( برقم: )326/    8)

 . "إسناده حسن"(:137/ 2»صحيح ابن خزيمة« )قال األعظمي في 
( برقم: 21/    5ابن حبان في "صحيحه" )، و ( )بمثله.(  123/    400( برقم: )169/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(
وقال :"إسناده صحيح"    ( )بنحوه (385( برقم: )320/    8( )بنحوه.( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )1731)
( )  1420( برقم: )534/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( )بهذا اللفظ( 1/  460( برقم: )114/  1والنسائي في "المجتبى" ) ، 

صحيح، رواه مالك في " الموطأ "(:549/  1»خالصة األحكام« ).قال النووي في    يوتر ( )بمثله.(  كتاب الصالة ، باب فيمن لم
قال األرنؤوط في  ،"َهذَا الَحِديث َصِحيح"(:389/  5»البدر المنير « ) ". وقال  ابن الملقن في  "، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.
ا إسناد ضعيف لجهالة المخدجي وهو أبو رفيع، وقيل: رفيع، فقد حديث صحيح، وهذ"(:560/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )

»صحيح سنن " . وصححه األلباني في تفرد بالرواية عنه عبد هللا بن محيريز، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وهو متابع.
 .  1276برقم  (:161/ 5أبي داود ط غراس« )
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 وقت الوتر   •
ِ بن عمرو ْبِن العاصفيهما عن   -1489 أََحب  قَاَل لَه     أَْخَبَره  أَنَّ     رضي للا عنهما  َعْبَد َّللاَّ

ِ َصاَلةُ داود اَلِة إِلَى َّللاَّ ِ ِصَيام  داود    الصَّ َياِم إِلَى َّللاَّ   َوَكاَن يَنَاُم نِْصَف اللَّْيلِ َعلَْيِه السَّاَلم َوأََحبُّ الص ِ
 )1("َوَيص وم  َيْوًما َوي ْفِطر  َيْوًما َويَنَاُم ُسُدَسهُ  َويَقُوُم ثُلُثَهُ 

ِل      النبي  ِمْن ك ل ِ اللَّْيِل قَْد أَْوتَرَ "  قالت:  رضي للا عنها  وفيهما عن عائشة -1490 ِمْن أَوَّ
   )2("فَاْنتََهى ِوتُْرهُ إِلَى السََّحرِ اللَّْيِل َوأَْوَسِطِه َوآِخِرِه 

لَهُ  ِباللَّْيِل قَالَْت َكاَن    َكاَنْت َصاَلة  النبي  "  رضي للا عنها قالت:  وفيهما عنها -1491 يَنَاُم أَوَّ
ن  َوثََب فَإِْن َكاَن ِبِه َحاَجةٌ اْغتََسَل َوإاِلَّ    َويَقُوُم آِخَرهُ فَيَُصلِّي ثُمَّ يَْرِجُع إِلَى فَِراِشهِ  َؤذ ِ فَإِذَا أَذََّن اْلم 

أَ َوَخَرجَ  ن صالة رسول للا  سألت اْلسود بن يزيد عما حدثته عائشة ع:"ولفظ مسلم،  "  تََوضَّ
. ثم إن كانت له حاجة إلى أهله   ينام أول الليل ويحيي آخرهصلى للا عليه وسلم قالت : كان  

. فإذا كان عند النداء اْلول ) قالت ( وثب ) وال وللا ما قالت : قام (    قضى حاجته ، ثم ينام
وإن لم يكن جنبا توضأ  ( ،    ) وال وللا ما قالت : اغتسل . وأنا أعلم ما تريد  فأفاض عليه الماء

 )3(" .وضوء الرجل للصالة ، ثم صلى الركعتين 

. تَْعِني النَّبِيَّ  َما أَْلفَاهُ السََّحَر ِعْنِدي إِالَّ نَائًِماَرِضَي للا  َعْنَها قَالَْت:    َعْن َعائَِشةَ هما  وفي -1492
  ،أَْلفَى َرس وَل للِا ما"  ولفظ مسلم  4("إِالَّ نَائًِما  -أَْو ِعْنِدي  -اأْلَْعلَى فِي بَْيتِي السََّحُر(  

وَنةَ ،  :" وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما -1493 فَتََحدََّث  ِبتُّ ِعْنَد َخالَتِي َمْيم 
ا َكاَن ثُلُُث اللَّْيِل اآْلِخُر  ،    َمَع أَْهِلِه َساَعةً ثُمَّ َرقَدَ   َرُسوُل هللِا   ، فََنَظَر إِلَى السََّماِء فَقَاَل:}إِنَّ   قَعَدَ فَلَمَّ

أَ وَ  اْستَنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ْلَياٍت ْل وِلي اْلَْلَباِب{ث مَّ قَاَم فَتََوضَّ

ْبَح . ، فََصلَّى إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً ، ث مَّ أَذََّن ِباَلٌل فََصلَّى رَ   )5("ْكعَتَْيِن ، ث مَّ َخَرَج فََصلَّى الصُّ

قَاَل أَب واْلَوِليِد اْلعََدِويُّ  .  )صحيح لغيره( -1494 ذَافَةَ  ْبِن ح  رسول    َخَرَج َعلَْيَناعن َخاِرَجةَ 
َ َعزَّ َوَجلَّ قَدْ  للا   ْمِرالنَّعَِم َوِهَي اْلِوتْر  لَك ْم ِمْن    أََمدَّك ْم ِبَصاَلةٍ َوِهَي َخْيرٌ   فَقَاَل إِنَّ َّللاَّ  فََجعَلََها   ح 
 )6("إِلَى ُطلُوعِ اْلفَْجر فِيَما بَْيَن اْلِعَشاءِ لَك ْم 

َمْن َخاَف أَْن اَل َيق وَم ِمْن آِخِر اللَّْيِل فَْلي وتِْر    "  رسول للا   عن جابرقَالَ   وفي مسلم -1495
لَه  َوَمْن َطِمَع أَْن َيق وَم آِخَره    وفي  "  فَْليُوتِْر آِخَر اللَّْيِل فَِإنَّ َصاَلةَ آِخِر اللَّْيِل َمْشُهوَدةٌ َوذَِلَك أَْفَضلُ أَوَّ

 
،   ( ) أبواب التهجد ، باب من نام عند السحر ( )بهذا اللفظ(1131برقم: ) (  50/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا (  1159( برقم: )165/    3)  ومسلم في صحيحه
 . )بمثله.(

ومسلم ،  ( ) كتاب الوتر ، باب ساعات الوتر ( )بمثله مختصرا.(  996( برقم: )52/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 745( برقم: )168/    2في "صحيحه" )

 . (َوَسلََّم ِفي الليل ( )بهذا اللفظ
( ) أبواب التهجد ، باب من نام أول الليل وأحيا آخره ( )بهذا  1146( برقم: )53/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات 739( برقم: )167/    2ومسلم في "صحيحه"  )،  اللفظ(  
 .  مطوال.(  النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الليل ( )بنحوه

( ) أبواب التهجد ، باب من نام عند السحر ( )بهذا اللفظ( ومسلم 1133( برقم: )51/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 742( برقم: )167/    2في "صحيحه" )

 .  َوَسلََّم ِفي الليل ( )بنحوه.(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله إن في خلق السموات 4569( برقم: )41/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )       –  )5(

 . واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 533/    1وأبو داود في "سننه" )وصححه ،  ( )بمثله.(  1152( برقم: )306/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(
اللفظ(  1418) حديث خارجة بن حذافة حديث وقال :"  ( )بنحوه.(452( برقم: )469/    1والترمذي في "جامعه" )  ،  )بهذا 

. قال   ( )بمثله.(24433( برقم: )5736/    11وأحمد في "مسنده" )،    )  "  غريب ال نعرفه إال من حديث يزيد بن أبي حبيب.
»إرواء الغليل "  . وقال األلباني في  وهذا إسناد ضعيف  صحيح لغيره " (:558/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في   

 ".ه: " هى خير لكم من حمر النعمصحيح. دون قول:"  423برقم  (:156/ 2في تخريج أحاديث منار السبيل« )

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1862)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14807)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1641)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13586)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1885)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13577)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52598)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(90945)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(97010)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(175817)


330    | 

 330  الصفحة
 

الليل فليوتر ث :" لفظ لمسلم م ليرقد ومن وثق بقيام من الليل » أيكم خاف أن ال يقوم من آخر 
 . )1(فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل «

َوأَْن "ِبثاََلٍث    أَْوَصانِي َخِليِلي :"    رسول للا   قَالَ   عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -1496
 )2(مثله في مسلم وعن أبي الدرداء" ،  أ وتَِر قَْبَل أَْن أََنامَ 

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب من خاف أن ال  755( برقم: )175-174/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  (ه األلفاظيقوم من آخر الليل فليوتر أوله ( )بهذ
 .  8115حديث رقم في صالة الضحى خريجه سبق ت – )2(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13622)


331    | 

 331  الصفحة
 

 صفات الوتر  •

 الصفة األولى مثنى مثنى ، ثم يوتر بواحدة  •

 إحدى عشرة ركعة أو ثالثة عشر؟  •
َمْثَنى َمْثنَى فَإِذَا   "صالة الليلقال:  رضي للا عنهما عن النبي    بن عمر  عن  فيهما -1497

ْبَح فَأَْوتِْر ِبَواِحَدةٍ   )1("ِخْفَت الصُّ

 )2("أَْن تَُسلَِّم فِي ُكّلِ َرْكعَتَْينِ فَِقيَل اِلبن عمر َما َمْثنَى َمْثَنى قَاَل  "    عنه   وفي لفظ لمسلم -1498

لفظ   -1499 قَْد  "  فيهما عنهوفي  َما  لَه   ت وتِر   َواِحَدةً  َرْكعَةً  َصلَّى  ْبَح  الصُّ أََحد ك ْم  َخِشَي  فَإِذَا 
 )3("َصلَّى

 )4("صالة الليل والنهار مثنى مثنى" وفي لفظ عنه.  )صحيح( -1500

  بن عبد للا  عن جابرو.  (دون لفظ: ))الوتر((، والصحيح: ))الليل((."   )حسن لغيره -1501
في رمضان ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة النبي    قال صلى بنا  رضي للا عنهما

   النبي   أصبحنا فدخلنا علىاجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى  
 )5("فقلنا له يا رسول للا رجونا أن تخرج إلينا فتصل بنا فقال كرهت أن يكتب عليكم الوتر

 
( ) أبواب التهجد ، باب كيف كان صالة النبي صلى هللا عليه 1137( برقم: )51/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل 749)  ( برقم:172/    2مسلم في "صحيحه" )، و  وسلم ( )بهذا اللفظ(
 . (مثلهمثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ( )

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل مثنى مثنى 749( برقم: ) 174/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(
 . ة من آخر الليل ( )بهذا اللفظ(والوتر ركع

ومسلم في   ،الوتر ( )بهذا اللفظ(    ( ) كتاب الوتر ، باب ما جاء في990( برقم: )24/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة  749( برقم: ) 171/    2"صحيحه" )
 . ( )بمثله.(

كتاب الصالة ، ذكر الخبر الدال على أن األمر بأربع ركعات  ( )  2482( برقم: )231/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
( 113/    1وابن الجارود في "المنتقى" )،    في عقب صالة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين ال بتسليمة واحدة ( )بهذا اللفظ(

( 1/    1665( برقم: )355/    1والنسائي في "المجتبى" )   ،  )بلفظه.(  ،  وابن خزيمة في "صحيحه"  ،  ( )بلفظه.(  307برقم: )
اختلف أصحاب وقال :"    ( )بلفظه.(597( برقم: )589/    1والترمذي في "جامعه" )  وقال :"هذا الحديث عندي خطأ" ،  )بلفظه.(  

فع ، عن ابن عمر ، عن النبي شعبة في حديث ابن عمر : فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم.وروي عن عبد هللا العمري ، عن نا
 صلى هللا عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: صالة الليل مثنى مثنى ". 

( )بلفظه.( 5217( برقم: )1137/    3وأحمد في "مسنده" )  ،( )بلفظه.(  1322( برقم: )349/   2وابن ماجه في "سننه" )  ،  
مثنى " وإسنادها صحيح.  مثنى  والنهار  الليل  صالة  وفي رواية أبي داود: "  "(:553/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  

هذا الحديث أصله في »الصحيحين«  "(: 357/  4»البدر المنير « )وقال ابن الملقن في      قال البخاري: " هي رواية صحيحة ".
ورواه( بذكره: أحمد في »مسنده« وأبو داود والنسائي وابن ماجه في »سننهم« ، والترمذي في »جامعه«    ذكر »النهار«  بدون

صحيحة. بأسانيد  »صحيحيهما«  في  حبان  وابن  خزيمة  :"  وابن  في  حجر  ابن  وقال   "( قرطبة«  ط  الحبير  / 2»التلخيص 
به، ويقول: إن نافعا وعبد هللا بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر  وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا، وال يحتج  "...(:48

بدون ذكر النهار.وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: صالة النهار أربع ال يفصل بينهن. فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: 
: ومن األزدي حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث األزدي. فقالمثنى  والنهار  الليل  صالة  

األنصاري: عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتطوع بالنهار أربعا ال يفصل بينهن. لو كان حديث األزدي صحيحا لم يخالفه ابن 
ر لم يذكروا إسناده جيد إال أن الثقات من أصحاب ابن عم"(:466/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" قال األرنؤوط في  عمر.

»صحيح الجامع الصغير وزيادته«  " . وصححه األلباني في  فيه صالة النهار. قال الدارقطني في "العلل": ذكر النهار فيه وهم.
: إسناده صحيح، وصححه :"  1172برقم    (:39/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )،وقال في    3831برقم    (:713/  2)

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير  ..  ن والبيهقي والخطَّابي(.البخاري وأحمد وابن خزيمة وابن حبا
وقد أعله بعضهم بما ال يقدح، ال سيما وله طرق   ، فمن رجال البخاري، وقد توبع كما يأتي.-وهو الباهلي-عمرو بن مرزوق  

 . (522أخرى عن ابن عمر، وشواهد خرجتها في "الروض النضير" تحت الحديث )
( برقم:  169/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1070( برقم: )255/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )5(
" . وقال إسناده حسن عيسى بن جارية فيه لين"(:138/  2»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في    ( )بمثله.(  2409)

في   )األرنؤوط  حبان«  ابن  الهيثسناده ضعيف."إ(: 170/  6»صحيح  وقال   . في  "  ) مي  الفوائد«  ومنبع  الزوائد  / 3»مجمع 
وغيره وضعفه ابن معين"  . قال األرنؤوط   رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير، وفيه عيسى بن جارية ; وثقه ابن حبان" (:172
»التعليقات الحسان على  " . وقال األلباني في  إسناده ضعيف. عيسى بن جارية ضعيف"(:170/  6»صحيح ابن حبان« )في  

 . "حسن لغيره ـ دون لفظ: ))الوتر((، والصحيح: ))الليل((. "(: 174/ 4صحيح ابن حبان« )
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فِي َرَمَضاَن   النبي   َكْيَف َكاَنْت َصاَلة  رضي للا عنها سئلت :    عائشة  وفيهما عن -1502
ي َصل ِي    َواَل فِي َغْيِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً يَزيد فِي َرَمَضاَن      رسول للا   َما َكانَ :"فَقَالَْت  

ثُمَّ يَُصلِّي  أَْربَعًا فَاَل تََسْل عن حسنِهنَّ َوط وِلِهنَّ ث مَّ ي َصل ِي أَْربَعًا فَاَل تََسْل عن حسنِهنَّ َوط وِلِهنَّ  
ِ أَتََنام  قَْبَل أَ ثاََلثًا   ْن ت وتَِر فَقَاَل َيا عائشة إِنَّ َعْيَنيَّ تََناَماِن َواَل َيَنام   قَالَْت عائشة فَق ْلت  يَا َرس وَل َّللاَّ
 ِمْن اللَّْيِل َعَشَر َرَكعَاٍت َويُوتُِر بَِسْجَدةٍ     رسول للا   َكاَنْت َصاَلة    "وفي لفظ لمسلم عنها  )1("قَْلبِي

 )2("َويَْرَكع  َرْكعَتَْي اْلفَْجِر فَْتِلَك ثاََلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً 

ي َصل ِي ِمْن اللَّْيِل ثاََلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً ِمْنَها اْلِوْتر  َوَرْكعَتَا   َكاَن النبي "   وفيهما عنها -1503
 )3("اْلفَْجرِ 

ي َصل ِي فِيَما َبْيَن أَْن     النبي  َكانَ   "  رضي للا عنها  عن عائشة  في صحيح مسلمو -1504
إِلَى اْلفَْجِرإِْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً   َغ ِمْن َصاَلةِ اْلِعَشاِء َوِهَي الَّتِي َيْدع و النَّاس  اْلعَتََمةَ  يَُسلُِّم بَْيَن  َيْفر 

 )4(" ُكّلِ َرْكعَتَْيِن َويُوتُِر بَِواِحَدةٍ 
يس األمر كذلك،وإنما مرادها أنه يسلم من كل ظن بعض الناس أن هذه األربع تؤدى بسالم واحد،ول •

" مسلم  في  السابقة  روايتها  في  ورد  كما  بَِواِحَدٍة   اثنتين  َويُوتُِر  َرْكعَتَْيِن  ُكّلِ  بَْيَن   يَُسلُِّم 
 "ُكّلِ َرْكعَتَْينِ  من   تَُسلِّمَ  " وفسر ابن عمر ذلك بأن "صالة الليل مثنى مثنى ""،ولقوله

فََجلََس يَْمَسح  النَّْوَم عن   النبي    اْستَْيقَظَ   "رضي للا عنهما  ابن عباسفيهما عن    -1505
عَلَّقٍَة فَ  أَ ِمْنَها  َوْجِهِه ِبَيِدِه ث مَّ قََرأَ اْلعَْشَر اْْلَياِت اْلَخَواِتَم ِمْن س وَرةِ آِل عمران ث مَّ قَاَم إِلَى َشن ٍ م  تََوضَّ

ض وَءه  ث مَّ قَاَم   ي َصل ِي قَاَل ابن عباس فَق ْمت  فََصنَْعت  ِمثَْل َما َصَنَع ث مَّ ذََهْبت  فَق ْمت  إِلَى  فَأَحسن و 
َوأََخذَ  َرأِْسي  َعلَى  اْلي ْمنَى  َيَده   فََوَضَع  ث مَّ    َجْنِبِه  َرْكعَتَْيِن  ث مَّ  َرْكعَتَْيِن  فََصلَّى  َيْفِتل َها  اْلي ْمَنى  ِبأ ذ ِني 

َرْكعَ  ث مَّ  ث مَّ َرْكعَتَْيِن  َرْكعَتَْيِن  ث مَّ  فََصلَّى    تَْيِن  فَقَاَم  ن   َؤذ ِ اْلم  أَتَاه   َحتَّى  اْضَطَجَع  ث مَّ  أَْوتََر  ث مَّ  َرْكعَتَْيِن 
ْبحَ   )5("َرْكعَتَْيِن َخِفيفَتَْيِن ث مَّ َخَرَج فََصلَّى الصُّ

وَنةَ ِبْنِت الْ "  وفي لفظ للبخاري عنه -1506 ِ  : ِبتُّ فِي َبْيِت َخالَتِي َمْيم    َحاِرِث ، َزْوجِ النَّبِي 
فََصلَّى أَْربََع اْلِعَشاَء ، ث مَّ َجاَء إِلَى َمْنِزِلِه ،    ِعْنَدَها فِي لَْيلَتَِها ، فََصلَّى النَّبِيُّ    ، َوَكاَن النَّبِيُّ  

َها ، ث مَّ قَاَم فَق ْمت  َعْن َيَساِرِه ، فََجعَلَنِي   ثُمَّ نَاَم ، ثُمَّ قَامَ ،    َرَكعَاتٍ  ، ث مَّ قَاَل: َناَم اْلغ لَي ِم ؟ أَْو َكِلَمةً ت ْشبِه 
، ث مَّ َناَم َحتَّى َسِمْعت  َغِطيَطه  ، أَْو َخِطيَطه    فََصلَّى َخْمَس َرَكعَاٍت ، ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْينِ َعْن يَِميِنِه ، 
اَلةِ . ، ث مَّ َخَرجَ   )6(" إِلَى الصَّ

وَنةَ ، فَتََحدََّث َرس ول  للِا    :"   وفي لفظ للبخاري -1507 َمَع أَْهِلِه َساَعةً   ِبتُّ ِعْنَد َخالَِتي َمْيم 
السَّمَ  َخْلِق  فِي  إِنَّ   { فَقَاَل:  السََّماِء  إِلَى  فَنََظَر   ، قَعََد  اْْلِخر   اللَّْيِل  ث ل ث   َكاَن  ا  فَلَمَّ  ، َرقََد  اَواِت ث مَّ 

أَ َواْستَنَّ ،   فََصلَّى إِْحَدى  َواْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ْلَياٍت ْل وِلي اْلَْلَباِب { ث مَّ قَاَم فَتََوضَّ
ْبَح .  َعْشَرةَ َرْكعَةً   )7("، ث مَّ أَذََّن ِباَلٌل فََصلَّى َرْكعَتَْيِن ، ث مَّ َخَرَج فََصلَّى الصُّ

 
( ) أبواب التهجد ، باب قيام النبي صلى هللا عليه وسلم بالليل في  1147( برقم: )53/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة  738( برقم: )166/    2ومسلم في "صحيحه" )،    رمضان وغيره ( )بهذا اللفظ(
 . َم ِفي الليل ( )بمثله.(الليل وعدد ركعات النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ 

ب صالة الليل وعدد ركعات  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، با1211( برقم: ) 167/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 . النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الليل ( )بهذا اللفظ(

( ) أبواب التهجد ، باب كيف كان صالة النبي صلى هللا عليه وسلم 1140( برقم: )51/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد  1211( برقم: )167/    2ومسلم في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(

 .  )بنحوه.(ركعات النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الليل ( 
ركعات  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الليل وعدد736( برقم: )165/  2مسلم في "صحيحه" ))أخرجه  – )4(

 . النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الليل ( )بهذا اللفظ(
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قَْولُهُ : ) ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْيِن ( أَْي : َرْكعَتَيِ اْلفَْجِر . َوأَْغَرَب اْلِكْرَمانِي  فَقَاَل : إِنََّما فََصَل   حجر:"  قال ابن •
ْكعَتَْيِن  بَْينَُهَما َوبَْيَن اْلَخْمِس َولَْم يَقُْل : َسْبَع َرَكعَاٍت ؛ أِلَنَّ اْلَخْمَس اْقتََدى اْبُن َعبَّاٍس بِِه فِيَها بِِخالَ  ِف الرَّ

ْكعَتَْيِن ِمنْ  ْكعَتَْيِن بَِساَلٍم آَخَر . اْنتََهى ، َوَكأَنَّهُ َظنَّ أَنَّ الرَّ  ُجْملَِة َصاَلِة اللَّْيِل ، أَْو أِلَنَّ اْلَخْمَس بَِساَلٍم َوالرَّ
 اْلَختُْم بِاْلَوتِْر ، َوَسيَأْتِي تَْفِصيُل َهِذِه اْلَمْسأَلَِة َوُهَو ُمْحتََمٌل ، لَِكنَّ َحْملَُهَما َعلَى ُسنَِّة اْلفَْجِر أَْولَى ِليَْحُصلَ 

ُ تَعَالَى .  اَلِة فِي بَاِب اْلَوتِْر إِْن َشاَء َّللاَّ  "فِي ِكتَاِب الصَّ

ُد ْبُن نَْصٍر َهِذِه اأْلَْربََع  أَْربََع  فََصلَّى    وقال: قوله :" • َرَكعَاٍت ثُمَّ نَاَم ثُمَّ َصلَّى َخْمَس َرَكعَاٍت َوقَْد َحَمَل ُمَحمَّ
ُر َعلَْيِه َما َرَواهُ ُهَو ِمْن َطِري اْلِعَشاِء ِلَكْونَِها َوقَعَْت قَْبَل النَّْوِم لَِكْن يُعَّكِ اْلِمْنَهاِل ْبِن  ِق  َعلَى أَنََّها ُسنَّةُ 

ِ ْبِن َعبَّاٍس فَِإنَّ فِيِه فََصلَّى اْلِعَشاَء ثُمَّ َصلَّى أَْربََع َرَكعَاٍت بَعْ  َدَها َحتَّى لَْم  َعْمٍرو َعْن َعِلّيِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ
بَع فِي اْلَمْسِجد الفى اْلبَْيِت َوِرَوايَةُ يَْبَق فِي اْلَمْسِجِد َغْيُرهُ ثُمَّ اْنَصَرَف فَِإنَّهُ يَْقتَِضي أَْن يَكُوَن َصلَّى اأْلَرْ 

أَبُو َداُوَد  َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَْيًضا تَْقتَِضي ااِلْقتَِصاَر َعلَى َخْمِس َرَكعَاٍت بَْعَد النَّْوِم َوفِيِه نََظٌر َوقَْد َرَواَها  
َوقَْد َظَهَر ِلي ،  أَْوتََر بِِهنَّ لَْم يَُسلِّْم إِالَّ فِي آِخِرِهنَّ  ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْلَحَكِم َوفِيِه فََصلَّى َسْبعًا أَْو َخْمًسا  

ُح أَنَّ ِرَوايَةَ اْلَحَكِم َوقَعَ  ْشَكاَل َويَُوّضِ  فِيَها تَْقِصيٌر ِمْن ِرَوايٍَة أُْخَرى َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َما يَْرفَُع َهذَا اإْلِ
ْحيَى ْبِن عباد َعن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر فََصلَّى َرْكعَتَْيِن َرْكعَتَْيِن َحتَّى َصلَّى ثََمان  فَِعْنَد النََّسائِّيِ ِمْن َطِريِق يَ 

 . َرَكعَاٍت ثُمَّ أَْوتََر بَِخْمٍس لَْم يَْجِلْس بَْينَُهنَّ فَبَِهذَا يُْجَمُع بَْيَن ِرَوايَِة َسِعيٍد َوِرَوايَِة ُكَرْيبٍ 

ا َما َوقََع فِي ِرَوايَ   • ِة ِعْكِرَمةَ ْبِن َخاِلٍد َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر ِعْنَد أَبِي َداُوَد فََصلَّى ثاََلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً  َوأَمَّ
ا َما فِي ِرَوايَتِ   ِهَما ِمَن اْلفَْصلِ ِمْنَها َرْكعَتَا اْلفَْجِر فَُهَو نَِظيُر َما تَقَدََّم ِمَن ااِلْختِاَلِف فِي ِرَوايَِة ُكَرْيٍب َوأَمَّ

ا قَْولُهُ  َواْلَوْصِل فَِرَوايَةُ َسِعيٍد َصِريَحةٌ فِي اْلَوْصِل َوِرَوايَةُ ُكَرْيٍب ُمْحتََملَةٌ فَتُْحَمُل َعلَى ِرَوايَِة َسِعيٍد   َوأَمَّ
 ْبِن نَافِعٍ يَُسلُِّم ِمْن ُكّلِ َرْكعَتَْيِن فَيُْحتََمُل تَْخِصيُصهُ بِالثََّماِن فَيُ 

َوافُِق ِرَوايَةَ َسِعيٍد َويَُؤيُِّدهُ  فِي ِرَوايَِة َطْلَحةَ
اِر اآْلتِيَةُ    ِرَوايَةُ يَْحيَى ْبِن اْلَجزَّ

َواِة َعْنهُ لَْم يَْذُكُرو • ا َعَدًدا َوَمْن َولَْم أََر فِي َشْيٍء ِمْن ُطُرِق َحِديِث بن َعبَّاٍس َما يَُخاِلُف ذَِلَك أِلَنَّ أَْكثََر الر 
ْم يَِزْد َعلَى ثاََلَث َعْشَرةَ َولَْم يُْنِقْص َعْن إِْحَدى َعْشَرةَ إِالَّ أَنَّ فِي ِرَوايَِة َعِلّيِ ْبِن َعْبِد  ذََكَر اْلعََدَد ِمْنُهْم لَ 

ِ ْبِن َعبَّاٍس ِعْنَد ُمْسِلٍم َما يَُخاِلفُُهْم فَِإنَّ فِيِه فََصلَّى َرْكعَتَْيِن أََطاَل فِيِهَما ثُمَّ اْنَصَرَف   ى نَفََخ فَنَاَم َحتَّ َّللاَّ
أُ َويَْقَرأُ َهُؤاَلِء اآْليَاِت يَْعنِ  اٍت بِِسّتِ َرَكعَاٍت ُكلَّ ذَِلَك يَْستَاُك َويَتََوضَّ ي آِخَر آِل ِعْمَراَن  فَفَعََل ذَِلَك ثاََلَث َمرَّ

اَلِة اْنتََهى ُن فََخَرَج إِلَى الصَّ َواِة تَْكَراُر اْلُوُضوِء َوَما َمعَهُ فََزاَد َعلَى    .  ثُمَّ أَْوتََر بِثاََلٍث فَأَذََّن اْلُمَؤذِّ الر 
اِوي عَ  ْنهُ َحبِيُب ْبُن أَبِي  َونَقََص َعْنُهْم َرْكعَتَْيِن أَْو أَْربَعًا َولَْم يَْذُكْر َرْكعَتَيِ اْلفَْجِر أَْيًضا َوأَُظن  ذَِلَك ِمَن الرَّ

َم ِذْكُر بَْعِضِه َويُْحتََمُل أَْن يَُكوَن ثَابٍِت فَِإنَّ فِيِه َمقَااًل َوقد اْختلف َعلَْيِه فِيِه فِي   إِْسنَاِدِه َوَمتْنِِه اْختِاَلفًا تَقَدَّ
ا ُسنَّةُ اْلفَْجِر فَقَدْ  َم َوأَمَّ  ثَبََت ِذْكُرَها فِي َطِريٍق  لَْم يَْذُكِر اأْلَْربََع اأْلَُوَل َكَما لَْم يَْذُكِر اْلِحَكَم الثََّماَن َكَما تَقَدَّ

ِ ِعْنَد أَبِي َداُوَد أُْخَرى َعْن   . َعِلّيِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِدَها فَِلَهذَا يَْنبَِغي ااِلْعتِنَاُء   • ةَ َمبِيِت بن َعبَّاٍس يَْغِلُب َعلَى الظَّّنِ َعَدُم تَعَد  بِاْلَجْمعِ بَْيَن  َواْلَحاِصُل أَنَّ قِصَّ
َوايَاِت فِيَها َواَل َشكَّ أَنَّ اأْلَْخذَ بِ  ا َخالَفَُهْم فِيِه َمْن ُهَو  ُمْختَِلِف الّرِ َما اتَّفََق َعلَْيِه اأْلَْكثَُر َواأْلَْحفَُظ أَْولَى ِممَّ

ا ِرَوايَةُ ُدونَُهْم َواَل ِسيََّما إِْن َزاَد أَْو نَقََص َواْلُمَحقَُّق ِمْن َعَدِد َصاَلتِِه فِي تِْلَك اللَّْيلَِة إِْحَدى َعْشَرةَ   َوأَمَّ
ْحتَمل أَن يكون ِمْنَها سنة اْلعَشاء ويوافق ذَِلك ِرَوايَة أبي َجْمَرة َعن بن َعبَّاٍس اآْلتِيَةُ  ثاََلَث َعْشَرةَ فَي

ثاََلَث َعْشَرةَ يَْعنِي بِاللَّْيِل َولَْم يُبَيِّْن َهْل ُسنَّةُ اْلفَْجِر ِمْنَها أَْو    فِي َصاَلِة اللَّْيِل بِلَْفِظ َكانَْت َصاَلةُ النَّبِّيِ  
 يَّنََها يَْحيَى ْبُن الجزار َعن بن َعبَّاٍس ِعْنَد النََّسائِّيِ بِلَْفِظ َكاَن يَُصلِّي ثََمان َرَكعَاٍت َويُوتُِر بِثاََلثٍ اَل َوبَ 

ُر َعلَى َهذَا اْلَجْمعِ إِالَّ َظاهر ِسيَاق اْلبَاب فَيمكن أَن ْبحِ َواَل يُعَّكِ ْبَل َصاَلِة الص 
ل  يحم  َويَُصلِّي َرْكعَتَْيِن قَ

 َرْكعَتَْيِن إِلَْخ أَْي بَْعَد قَْولُهُ َصلَّى َرْكعَتَْيِن ثُمَّ َرْكعَتَْيِن أَْي قَْبَل أَْن يَنَاَم َويَُكوُن ِمْنَها ُسنَّةُ اْلِعَشاِء َوقَْولُهُ ثُمَّ 
ُ تَعَالَى أَْن قَاَم َوَسيَأْتِي نَْحُو َهذَا اْلَجْمعِ فِي َحِديِث َعائَِشةَ فِي أَْبَواِب َصاَلِة اللَّ   ْيِل إِْن َشاَء َّللاَّ

ِه ذكر  َوَجَمَع اْلِكْرَمانِي  بَْيَن َما اْختَلََف ِمْن ِرَوايَات قصَّة بن َعبَّاٍس َهِذِه بِاْحتَِماِل أَْن يَُكوَن بَْعُض ُرَواتِ  •
ا لَْم يَْقتَِد بِِه فِيِه وَ  ُ اْلقدر الَِّذي اْقتدى بن َعبَّاٍس بِِه فِيِه َوفََصلَهُ َعمَّ بَْعُضُهْم ذََكَر اْلَجِميَع ُمْجَماًل َوَّللاَّ

 ."أَْعلَُم 

الليل ثالثة عشرة ركعة ، • كما في    في التعارض بين ماثبت من حديث عائشة أنه كان يصلي من 
يصلي بالليل ثالث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع     عن عائشة  قالت كان  "صحيح البخاري  

وهو مخالف لحديثها اآلخر كما في صحيح البخاري أنه كان اليزيد   "النداء بالصبح ركعتين خفيفتين
في رمضان وال غيره عن إحدى عشرة ركعة. ، وكذلك التعارض في ألفاظ حديث ابن عباس  يوم  



334    | 

 334  الصفحة
 

تعليقا على حديث عائشة     فتح الباريبينها ؟ قال في   بات عند خالته ميمونة  عنها . فما هو الجمع
فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون اضافت إلى صالة الليل سنة العشاء لكونه كان  "عنها:  

يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صالة الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها 
ألن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر  ؛  ذا أرجح في نظريأنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين وه

في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثالثا فدل على أنها لم 
تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة وبهذا  

وظهر لي أن الحكمة   -وبدليل قولها : فال تسل عن طولهن وحسنهن() قلت  -... يجمع بين الروايات  
في عدم الزياده على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصالة الليل وفرائض النهار الظهر  
وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثالث وتر النهار فناسب أن تكون صالة الليل كصالة 

أما مناسبة ثالث عشرة فبضم صالة الصبح لكونها نهارية إلى ما  النهار في العدد جملة وتفصيال و
 من كالم ابن حجر رحمه هللا ما عدا الجملة المعترضة. "أهـ.بعدها 

الباري   • ابن حجر في فتح  البخاري  قال  تبويب  ( تعليقا على  العلم  السمر في  ، باب  العلم   ) كتاب 
يِث بِعَْينِِه ِمْن  "...قُْلُت : َواأْلَْولَى ِمْن َهذَا ُكلِِّه أَنَّ ُمنَاَسبَةَ التَّْرَجَمِة ُمْستَفَاَدةٌ ِمْن لَْفٍظ آَخَر فِي َهذَا اْلَحدِ 

ِكتَابِِه عَ  بِِه تَْنبِيهَ النَّاِظِر فِي  َكثِيًرا ؛ يُِريُد  اْلُمَصنُِّف  بِتَتَب عِ  َطِريٍق أُْخَرى ، َوَهذَا يَْصنَعُهُ  لَى ااِلْعتِنَاِء 
َواِة ; أِلَنَّ تَْفِسيَر اْلَحِديِث بِاْلَحِديِث أَْولَى ِمَن ا ْلَخْوِض فِيِه ُطُرِق اْلَحِديِث ، َوالنََّظِر فِي َمَواقِعِ أَْلفَاِظ الر 

ا يَُدل  َصِريًحا َعلَى َحِقيقَِة بِالظَّّنِ . َوإِنََّما أََراَد اْلبَُخاِري  ُهنَا َما َوقََع فِي بَْعِض ُطُرِق َهذَ  ا اْلَحِديِث ِممَّ
اَل : بِت   السََّمِر بَْعَد اْلِعَشاِء ، َوُهَو َما أَْخَرَجهُ فِي التَّْفِسيِر َوَغْيِرِه ِمْن َطِريِق ُكَرْيٍب ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَ 

  ِ ِ َمَع أَْهِلهِ   فِي بَْيِت َمْيُمونَةَ فَتََحدََّث َرُسوُل َّللاَّ ِت التَّْرَجَمةُ بَِحْمِد َّللاَّ  َساَعةً ثُمَّ َرقََد . . اْلَحِديَث . فََصحَّ
َمَع اأْلَْهِل اَل  تَعَالَى ِمْن َغْيِر َحاَجٍة إِلَى تَعَس ٍف َواَل َرْجٍم بِالظَّّنِ . فَِإْن قِيَل : َهذَا إِنََّما يَُدل  َعلَى السََّمِر  

نَّهُ يُْلَحُق بِِه ، َواْلَجاِمُع تَْحِصيُل اْلفَائَِدِة ، أَْو ُهَو بَِدِليِل اْلفَْحَوى ; أِلَنَّهُ إِذَا َشَرَع  فِي اْلِعْلِم ، فَاْلَجَواُب أَ 
اْلُمَصنُِّف   فِي اْلُمبَاحِ فَِفي اْلُمْستََحّبِ ِمْن َطِريِق اأْلَْولَى . َوَسنَْذُكُر بَاقَِي َمبَاِحِث َهذَا اْلَحِديِث َحْيُث ذََكَرهُ 

ُ تَعَالَى .  َويَْدُخُل فِي َهذَا اْلبَاِب َحِديُث  مُ  اَلِة إِْن َشاَء َّللاَّ اًل فِي ِكتَاِب اْلِوتِْر ِمْن ِكتَاِب الصَّ أَنٍَس أَنَّ  َطوَّ
اَلِة . َوأِلَنٍَس َحِديٌث آ  النَّبِيَّ   ِة َخَطبَُهْم بَْعَد اْلِعَشاِء ، َوقَْد ذََكَرهُ اْلُمَصنُِّف فِي ِكتَاِب الصَّ َخُر فِي قِصَّ
يَْسُمُر َمَع أَبِي   اْبِن َحِضيٍر ، َوقَْد ذََكَرهُ اْلُمَصنُِّف فِي اْلَمنَاقِِب ، َوَحِديُث ُعَمَر : " َكاَن النَّبِي     أَُسْيِد 

لُهُ ثِقَاٌت ، َوُهَو َصِريٌح فِي بَْكٍر فِي اأْلَْمِر ِمْن أُُموِر اْلُمْسِلِميَن " ، أَْخَرَجهُ التِّْرِمِذي  ، َوالنََّسائِي  َوِرَجا
ِ ْبِن  اْلَمْقُصوِد ، إِالَّ أَنَّ فِي إِْسنَاِدِه اْختِاَلفًا َعلَى َعْلقََمةَ ، فَِلذَِلَك لَْم يَِصحَّ َعلَى َشْرِطِه . َوَحِديثُ  َعْبِد َّللاَّ

  ِ ثُنَا َعْن بَنِي إِْسَرائِيَل َحتَّ   َعْمٍرو : " َكاَن نَبِي  َّللاَّ ى يُْصبَِح اَل يَقُوُم إِالَّ إِلَى َعِظيِم َصاَلٍة " َرَواهُ  يَُحّدِ
ِ ْبِن َعْمٍرو ، َولَيْ  َحهُ اْبُن ُخَزْيَمةَ ، َوُهَو ِمْن ِرَوايَِة أَبِي َحسَّاَن ، َعْن َعْبِد َّللاَّ َس َعلَى أَبُو َداُوَد َوَصحَّ

ا َحِديُث " اَل َسَمَر إِالَّ   ِلُمَصّلٍ أَْو ُمَسافٍِر " فَُهَو ِعْنَد أَْحَمَد بَِسنٍَد فِيِه َراٍو َمْجُهوٌل َشْرِط اْلبَُخاِرّيِ ، َوأَمَّ
اَلِة نَافِلَةً ، َوقَْد َسَمَر ُعَمُر   َمَع أَبِي ُموَسى  ، َوَعلَى تَْقِديِر ثُبُوتِِه فَالسََّمُر فِي اْلِعْلِم يُْلَحُق بِالسََّمِر فِي الصَّ

ُ أَْعلَُم .   " فِي ُمذَاَكَرِة اْلِفْقِه فَقَ  اَلةُ " فَقَاَل ُعَمُر : إِنَّا فِي َصاَلٍة . َوَّللاَّ  اَل أَبُو ُموَسى : " الصَّ
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في ثم يقوم ثم يجلس    في الثامنة  : الجلسة األولى    بجلستين  ، تسع ركعات    الصفة الثانية •
   . ركعتين  يصلي  ثم  ، التاسعة ، ثم يسلم 

 تسليمة واحدة ثم ركعتين   وسبع  بتسليمة واحدة بجلستين  الصفة الثالثة : ) تسع ركعات(  •

  اَل يَْجِلسُ ي َصل ِي ِتْسَع َرَكعَاٍت  "... كان َرضي للا عنها  عائشة  وفي لفظ لمسلم عن -1508
َ َويَْحَمُدهُ َويَْدُعوهُ ثُمَّ    إِالَّ فِي الثَّاِمنَةِ فِيَها   ثُمَّ    َيق وم  فَي َصل ِ التَّاِسعَةَ   ثم  يَْنَهُض َواَل يَُسلِّمُ فَيَْذُكُر َّللاَّ

َ َويَْحَمُدهُ َويَْدُعوهُ ثُمَّ يَُسلُِّم تَْسِليًما يُْسِمعنا ثُمَّ يَُصلِّي َرْكعَتَْينِ  َوه َو    بَْعَد َما يَُسلِّمُ   يَْقعُُد فَيَْذُكُر َّللاَّ
َرْكعَةً قَاِعٌد   ِ َي   َوتِْلَك إِْحَدى َعْشَرةَ  ا َسنَّ َنبِيُّ َّللاَّ أَْوتََر بَِسْبعٍ َوَصنََع فِي َوأََخذَه  اللَّْحم     ا ب َنيَّ فَلَمَّ

ِل فَتِْلَك تِْسٌع يَا بُنَيَّ  ْكعَتَْيِن ِمثَْل َصنِيِعِه اأْلَوَّ إِذَا َصلَّى َصاَلةً أََحبَّ أَْن ي َداِوَم  َوَكاَن َنبِيُّ َّللاَِّ   الرَّ

      )1("َعلَْيَها 

يوتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس فلما ضعف     النبي  ن"أوعنها.    )صحيح( -1509
 )2(" أوتر بسبع وركعتين وهو جالس

ا أََسنَّ      رسول للا   َكانَ    في مسند أحمد"  وعنها .    )صحيح لغيره( -1510 ي وِتر  ِبِتْسعٍ فَلَمَّ
 )3("َوثَق َل أَْوتََر ِبَسْبعٍ 

إال  لما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس  وفي لفظ أبي داود".    )صحيح( -1511
ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات    ولم يسلم إال في السابعة  في السادسة والسابعة

 )4("يا بني

لغيره( -1512 عنها    أم سلمةن  وع .  )صحيح  بثالث    النبي    قالت:كانرضي للا  يوتر 
 )5(" عشرة ]ركعة[ فلما كبر وضعف أوتر بسبع

ٍ      النبي  َكانَ "  رضي للا عنها  عائشة  وعن.    )صحيح( -1513 ِبأَْرَبعٍ َوثاََلٍث َوِست  ي وتِر  
  َولَْم يَُكْن يُوتُِر بِأَْنقََص ِمْن َسْبعٍ َواَل بِأَْكثََر ِمْن ثاََلَث َعْشَرةَ َوثاََلٍث َوثََماٍن َوثاََلٍث َوَعْشٍر َوثاََلٍث  

")6( 

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن 746( برقم: )168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . نام عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( 
 212/  42»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(25983( برقم: )6111/    11"مسنده" )أخرجه أحمد في    –  )2(

 .  "على شرط الشيخين. إسناده صحيح "ط الرسالة(: 
. قال األرنؤوط  ( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بهذا اللفظ(  24676( برقم: )5817/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

 . "وهذا إسناد اختلف فيه على األعمشحديث صحيح، "ط الرسالة(:  46/ 40»مسند أحمد« )في 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1342( برقم: )512/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
إسناده صحيح، رجاله رجال "(:88/  5سنن أبي داود ط غراس« )»صحيح  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح.  "(:502/  2)

 .  "الصحيح"
والترمذي في "جامعه" وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ(1153( برقم: ) 306/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
وأحمد في "مسنده" وقال: "حديث حسن" ،    في الوتر بسبع ( )بمثله.(  ( ) أبواب الوتر ، باب ما جاء457( برقم: )473/    1)
 .  "حديث صحيح"ط الرسالة(:  321/ 44»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(27380( برقم: )6457/  12)
وأحمد في    ،  ( ) كتاب الصالة ، باب في صالة الليل ( )بهذا اللفظ(  1362( برقم: )517/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

رواه أبو داود بإسناد "(:554/  1»خالصة األحكام« ))مثله( . قال النووي في    (  25798( برقم: )6071/    11"مسنده" )
وبه يجمع بين ما  ،  وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك  "  (:21/  3الباري البن حجر« )»فتح  " .  وقال ابن حجر في  صحيح.

إسناده صحيح على شرط "ط الرسالة(:  81/  42»مسند أحمد« )." .  وقال األرنؤوط فياختلف عن عائشة من ذلك وهللا أعلم
 إسناده صحيح على شرط مسلم"."  1233برقم  (:104/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  . وقال األلباني في مسلم.
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بجلسة واحدة ، ثم ركعتين    أن يوتر بسبع اليجلس إال في آخرهاسبع ركعات  :   الرابعة  الصفة •
   بعدها .

وأخذ اللحم صلى     النبي  قالت : لما أسنرضي للا عنها    عن عائشة و.    )صحيح(  -1514
 )1(يابني " وصلى ركعتين وهو قاعد بعد ما يسلم فتلك تسع  سبع ركعات ال يقعد إال في آخرهن

قام   ...  قال: بت عند خالتي ميمونة    رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح( -1515
 )2("فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إال في آخرهن

   بجلسة واحدة. الوتر بخمس اليسلم إال في آخرهن الخامسةالصفة  •

الليل   كان رسول للا  "قالت:رضي للا عنها    ن عائشةعفي مسلم  و -1516 يصلي من 
  )3("ثالث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، ال يجلس في شيء إال في آخرها . 

من الخمس إال في آخرهن يجلس    اليجلس في شيء لفظ ابن حبان"في  و .    )صحيح( -1517
 )4("ثم يسلم

ويوتر بخمس ال يقعد بينهن  داود "  يعند أب   وفي لفظ عنها.  صحيح لغيره(حسن.  ) -1518
 )5(ن"إال في آخره

قام    ...  قال: بت عند خالتي ميمونة  رضي للا عنهما    عن ابن عباس  .    )صحيح( -1519
   )6("فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إال في آخرهن

 )7("صلى ثماني ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن وفي لفظ " .   )صحيح( -1520

 بجلسة واحدة : الوتر بثالث اليسلم إال في آخرهن  السادسةالصفة  •

ال    " عن رسول للا صلى للا عليه وسلم ، أنه قال :   عن أبي هريرة.    )صحيح(  -1521
 .)8("توتروا بثالث ، أوتروا بخمس ، أو بسبع ، وال تشبهوا بصالة المغرب 

  

 
النهار ، باب كيف الوتر بسبع  ( ) كتاب قيام الليل وتطوع  1/    1717( برقم: )363/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )1(

 " . ]حكم األلباني[ صحيح"(:240/ 3»سنن النسائي« )قال المحقق أبو غدة في  ( )بهذا اللفظ(
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1356( برقم: )517/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
" إسناده صحيح  1227برقم  (:100/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال أأللباني فيإسناده صحيح."(:511/ 2)

 على شرط مسلم. 
اب صالة الليل وعدد ركعات  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، ب737( برقم: )166/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الليل ( )بهذا اللفظ( 
/ 6»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(2437( برقم: )192/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

 "  إسناده صحيح على شرطهما."(:193
. قال األرنؤوط    ( ) كتاب الصالة ، باب في صالة الليل ( )بهذا اللفظ(1359( برقم: )517/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

»صحيح سنن أبي داود " . وقال األلباني في  صحيح، وهذا إسناد حسن.  حديث"(:513/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 " حديث صحيح" 1230برقم  (:102/ 5ط غراس« )

 5011حديث رقم  تقدم تخريجه قريبا – )6(
) كتاب   (1358)(  517/    1)، وأبو داود في سننه    ( )بهذا اللفظ(405( برقم: )238/    1أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )7(

" . وقال  إسناده قوي"(:512/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).قال األرنؤوط في  الصالة ، باب في صالة الليل ( )بهذا اللفظ(
 :"إسناده صحيح على شرط مسلم" 1229رقم ب(:101/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في 

( برقم: 304/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2429( برقم: )185/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(
( ) كتاب الصالة ، باب من 4892( برقم: )31/    3كبير" )والبيهقي في "سننه الوصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(1142)

بعد ذكر سند الحديث    (:344/  2»سنن الدارقطني« )ي في  . قال الدارقطنأوتر بثالث موصوالت بتشهدين وتسليم ( )بمثله.(  
".  ورجاله كلهم ثقات وال يضره وقف من أوقفه"(:38/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ):"كلهم ثقات" . وقال ابن حجر في

موارد »صحيح  " . وصححه األلباني في    إسناده صحيح على شرط مسلم."(:185/  6»صحيح ابن حبان« )وقال األرنؤوط في  
 . 563برقم  (:309/ 1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
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سبح اسم يقرأ في الوتر ب    رسول للا    :كانعن أبي بن كعبو.    )صحيح( -1522
  قل هو للا أحدوفي الثالثة ب    قل يا أيها الكافرونوفي الركعة الثانية ب    ربك اْلعلى

 )1("التسليم سبحان الملك القدوس ويقول يعني بعد في آخرهن يسلم إال وال

قالت  عن عائشة.    )حسن( -1523 الركعتين    النبي  : كان  رضي للا عنها  يسلم في  ال 
 )2(ر"اْلولين من الوت 

  

 
( برقم: 257/    2والحاكم في "مستدركه" )،  نحوه.(  ( )ب1221( برقم: )422/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
المختارة)،(  3034) "األحاديث  في  المقدسي  )421/    3والضياء  برقم:  إسناده صحيح"  (  1220(  في وقال:  والنسائي    ،

( برقم: )361/    1"المجتبى"   )1700    /3( في "سننه"  ماجه  وابن   ، اللفظ(  )بهذا   )2    /246( برقم:  )بنحوه 1171(   )
. قال النووي  ( )بنحوه.(21531( برقم: )4918/  9مختصرا.( ، وعبد هللا بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" )

»فتح الباري ".  قال ابن حجر في  رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، بإسناد صحيح.  "(:556/  1»خالصة األحكام« )في  
أما قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى هللا عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثالث "...(:481/  2البن حجر« )

فيرد عليه ما رواه الحاكم من   .  وتر بثالث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة انتهىموصولة نعم ثبت عنه أنه أ
" . وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه،  حديث عائشة أنه كان صلى هللا عليه وسلم يوتر بثالث ال يقعد إال في آخرهن  

»صحيح سنن " . وقال األلباني في  صحيح على شرط مسلمإسناده  "ط الرسالة(:   80/  35»مسند أحمد« )وقال األرنؤوط في  
 "إسناده صحيح" .1279برقم  (:165/ 5أبي داود ط غراس« )

والنسائي في "المجتبى"  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(1143( برقم: )304/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
وفي رواية للنسائي بإسناد "(:552/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله مختصرا.(2/    1697( برقم: )360/    1)

قلت: معلقا على تصحيح الحاكم . (:151-150/  2»إرواء الغليل « )ني في  قال األلبا   في ركعتي الوتر ".يسلم  ال  حسن: " كان  
بل هو معلول , فقد قال ابن نصر: " هذا ـ عندنا ـ قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذى ذكرناه , ولم يقل فى هذا الحديث إن 

من أوتر بثالث بال تسليم فى الركعتين , إنما قال: ة لحج  النبى صلى هللا عليه وسلم أوتر بثالث لم يسلم فى الركعتين , فكان يكون
لم يسلم فى ركعتى الوتر , وصدق فى ذلك الحديث أنه لم يسلم فى الركعتين وال فى الثالث وال فى األربع وال فى الخمس وال فى 

لم فى الركعتين األوليين من الست , ولم يجلس أيضا فى الركعتين كما لم يسلم فيهما ".ويؤيد ما ذكره رواية الحاكم بلفظ:" ال يس
الوتر "فهذا نص على أنه ال يعنى بالركعتين الركعتين اللتين هما قبل الركعة مباشرة , وعلى أن الوتر فى هذا الحديث كان أكثر  

ج »الدراية في تخري".   قال ابن حجر في  من ثالث وهو ما صرح به الحديث الذى أشار إليه ابن نصر , وذكر أن هذا مختصر منه
،  حديث عائشة أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يوتر بثالث يعني ال يفصل بينهن بسالم " (:192 -191/ 1أحاديث الهداية« )

في الركعتين األوليين من يسلم  ال  وفي رواية  ،  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوتر بثالث ال يسلم إال في آخرهن  :الحاكم  
أن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر قال الحسن كان عمر أفقه منه وكان ينهض في الثانية  ومن طريق الحسن، الوتر 

شة نحوه ئوعن عا،  وعن علي وعمران نحوه  ،  ابن ابزي  ...ووفي الباب في مطلق الوتر بثالث عن ابن عباس  ...  بالتكبير  
وهو يرد استدالل ،    "كان يقرأ في الركعتين اللتين توتر بعدهما بسبح الحديث  :"أخرجه األربعة وابن حبان والدارقطني ولفظه

وروى الطحاوي من طريق سعد بن منصور ...  الطحاوي بأنه لو كان مفصوال لقال وفي ركعة الوتر أو الركعة المفردة أو نحو ذلك
أنس أنه صلى الوتر ثالث ركعات لم   وروى الطحاوي من طريق صحيح عن،  الوتر ثالث ركعات    :بإسناد صحيح عن أنس قال 

إني لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى    :دفنا أبا بكر ليال فقال عمر  :ومن طريق المسور ابن مخرمة قال،  يسلم إال في آخرهن  
خة  وروى الطحاوي من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة في مشي  " ...بنا ثالث ركعات لم يسلم إال في آخرهن

 421برقم    (:150/  2»إرواء الغليل « )"  .  وضعفه األلباني في   سواهم أهل فقه وصالح أن الوتر ثالث ال يسلم إال في آخرهن
( : " حديث عائشة أن رسول هللا 4/17وقد قال النووى فى " المجموع " )وقال:"...  (:152/  2»إرواء الغليل « )وقال في   

فى ركعتى الوتر. رواه النسائى بإسناد حسن , ورواه البيهقى فى السنن الكبير بإسناد صحيح. لم يسال صلى هللا عليه وسلم كان 
( 4/23وقال: يشبه أن يكون هذا اختصار من حديثها فى اإليتار بتسع ". وأقره النووى على ذلك , بل وافقه عليه فيما بعد , فقال )

دة كما سبق بيانه ".وأما الحافظ فخرج الحديث بالروايتين فى " التلخيص : " وهو محمول على اإليتار بتسع ركعات بتسليمة واح

قلت: ظاهر كالم ابن حجر المتقدم في الدراية ترجيح القول بجواز الثالث بتسليمة واحدة  "  .  ( وسكت عليه!116" )ص  
 . وهللا تعالى أعلم. 
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صلى للا عليه    - كان رسول للا  رضي للا عنها قالت: "  وعن عائشة.    ( صحيح) -1524
  )1("يوتر بثالث ال يقعد إال في آخرهن -وسلم 

 )2("»كان يوتر بثالث ال يفصل فيهنوفي لفظ أحمد :".   (حسن لغيره) -1525

أن رسول للا    رضي للا عنها   عن عمرة عن عائشة.  )حسن( -1526  :   يقرأ في كان 
الركعتين اللتين يوتر بعدها : } سبح اسم ربك اْلعلى { ، و } قل يا أيها الكافرون { ويقرأ في  

  )3("الوتر بـ } قل هو للا أحد { و } قل أعوذ برب الفلق { و } قل أعوذ برب الناس { .

َحقٌّ َعلَى ك ل ِ مسلم  النبي  قَالَ   عن أَبِي أيوب اْلنصاري.    )صحيح(  -1527 فََمْن    اْلِوتْر 
ي وِترَ  أَْن  أََحبَّ  َوَمْن  فَْلَيْفعَْل  ي وتَِرِبَخْمٍس  أَْن  ي وتِرَ   أََحبَّ  أَْن  أََحبَّ  َوَمْن  فَْلَيْفعَْل  ِبَواِحَدةٍ    ِبثاََلٍث 

 )4("فَْلَيْفعَلْ 

  

 
( )بنحوه.( وقال :" وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  1144( برقم: )304/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(

 3( )بهذا اللفظ( . وقال في  ) 4880( برقم: )28/    3رضي هللا عنه ، وعنه أخذه أهل المدينة ."، والبيهقي في "سننه الكبير" ) 
ال يسلم في ركعتي الوتر . كذا رواه عبد الوهاب ، عن سعيد   -صلى هللا عليه وسلم     -( "كان رسول هللا  4891( برقم: )31  /

بن أبي عروبة . وقال أبان عن قتادة : يوتر بثالث ال يقعد إال في آخرهن . ورواه الجماعة ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة . 
لك رواه بهز بن حكيم ، عن زرارة بن أوفى ، وفي وهمام بن يحيى ، عن قتادة كما سبق ذكره في وتره بتسع ثم بسبع ، وكذ

رواية عبد الوهاب يشبه أن يكون اختصارا من الحديث ، ورواية أبان خطأ وهللا أعلم . وقد ورد الخبر بالنهي عن الوتر بثالث 
أن هذه الرواية   يشير إلى"(:152/  2»إرواء الغليل « )" . وعلق األلباني على ذلك بقوله في  ركعات مشبهة بصالة المغرب .  

 ً والعلة من شيبان هذا , فإنه وإن كان من رجال مسلم ففى حفظه .    شاذة لمخالفتها ما رواه الجماعة عن قتادة كما بينته آنفا
قال النووى فى " المجموع   ...  فهو ممن ال يحتج به عند المخالفة كما هنا.  قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم ".  شىء.
" حديث عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يسلم فى ركعتى الوتر. رواه النسائى بإسناد حسن ,   ( :4/17" )

ورواه البيهقى فى السنن الكبير بإسناد صحيح. وقال: يشبه أن يكون هذا اختصار من حديثها فى اإليتار بتسع ". وأقره النووى  
 ( : " وهو محمول على اإليتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه ".4/23على ذلك , بل وافقه عليه فيما بعد , فقال )

 "  وفي »المنتقى« للمجد ابن تيمية أن اإلمام أحمد ضعف إسناد هذا الحديث."...(:308/ 4»البدر المنير « )قال ابن الملقن في 
 126/  42»مسند أحمد« )قال  األرنؤوط في     ( )بهذا اللفظ(25862( برقم: )6087/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(

ر في الرواة عنه سوى محمد بن راشد، ولم يؤثر ، ولم يذك381/ 2يزيد بن يعفر، ترجم له الحافظ في "التعجيل"   "ط الرسالة(: 
توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال الذهبي في "الميزان": ليس بحجة. ومحمد بن راشد: وهو الخزاعي 

 ال الشيخين.المكحولي، وثقه أحمد وابن معين وابن المبارك والنسائي وغيرهم، وروى له أصحاب السنن، وبقية رجاله ثقات رج
 . ونقل عن اإلمام أحمد تضعيفه .  421برقم  (:150/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )"  ضعفه األلباني في 

( ) كتاب الصالة ، ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى هللا  2432( برقم: )188/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )   –  )3(
( برقم:  305/    1والحاكم في "مستدركه" )( ،  يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة التي وصفناها ( )بهذا اللفظ عليه وسلم كان  

والدارقطني  ،  (( )بمثله.(  4929( برقم: ) 37/    3، والبيهقي في "سننه الكبير" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(1147)
( ) كتاب 1694( برقم: )285/    1والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )( )بمثله.( ،  1675( برقم: )361/    2في "سننه" )

محمد بن عمرو الغزي روى له أبو داود "(: 188/  6»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    الصالة ، باب الوتر ( )بمثله.(  
ي واحتج به مسلم، ثم هو  فقد استشهد به البخار   -وهو الغافقي- وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب  

مختلف فيه، وثقه ابن معين والبخاري ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد بن 
وال يحتج   صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال أبو حاتْم: هو أحب إلي من ابن أبي الموال، ومحله الصدق يكتب حديثه

، والبيهقي 2/520و  1/305، والحاكم  1/285وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني اآلثار"  ...  أحمد: سيِّئ الحفظ،  به، وقال  
( من طرق عن ابن عفير، بهذا اإِلسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين 973، والبغوي )2/35، والدارقطني  38و  3/37

" بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن.   514-513ص    ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج األفكار"
 . 2423برقم  (:186/ 4»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان« ). وصححه األلباني في 

( برقم: 302/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  2407( برقم: )167/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
( برقم:  362/    1والنسائي في "المجتبى" )  وصححه ووافقه الذهبي،  ( ) كتاب الوتر ، الوتر حق ( )بمثله مختصرا.(1132)
»خالصة األحكام«  . قال النووي في  ( )بهذا اللفظ(1422( برقم: ) 534/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( )بنحوه.( 1/  1709)
وصحح "...(:36/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . وقال ابن حجر في  رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح." (:548/  1)

حاتم الصواب  أبو  وهو  وقفه  واحد  والبيهقي وغير  العلل  في  والدارقطني  في  والذهلي  األرنؤوط  وقال  داود ت ".  أبي  »سنن 
ح وقفه."إ(:561/  2األرنؤوط« ) إسناده قوي  "(: 168/  6»صحيح ابن حبان« )" ، وقال في  سناده صحيح، لكن النسائي صحَّ

 " إسناده صحيح :" 1278برقم  (:164/ 5د ط غراس« )»صحيح سنن أبي داو" . وقال األلباني في  على شرط مسلم.
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 : الوتر بثالث  بجلستين ،   السابعةالصفة  •

ومما جاء في الخالف في الصفة   ،في الصفة األولى    )وهذه تؤخذ من حديث ابن عمر المتقدم •
 (   السابقة 

 ما يقرأ في الوتر  •

ولَى ِبَسب ِحِ  "   رضي للا عنها قالت:     وعن عائشة .   )حسن( -1528
ْكعَِة اْْل  َكاَن َيْقَرأ  فِي الرَّ

ذَتَ اْسَم َرب َِك  ِ عَو  وَن َوفِي الثَّاِلثَِة ِبق ْل ه َو َّللاَّ  أََحٌد َواْلم   )1("ْينِ اْْلَْعلَى َوفِي الثَّاِنَيةَ ِبق ْل َيا أَيَُّها اْلَكافِر 

فِي اْلِوْتِرِبَسب ِحِ اْسَم   َيْقَرأ  قَاَل َكاَن النبي رضي للا عنهما    عن ابن عباس.    )صحيح(  -1529
وَن َوق ْل ه وَ   َوق ْل َيا أَيَُّهاَرب َِك اْْلَْعلَى    )2("َّللاَّ  أََحٌد فِي َرْكعٍَة َرْكعَةٍ  اْلَكافِر 

 )3(" الوتران في ليلة " قال:  عن النبي   طلق بن عليعن . )حسن( -1530

أما أنا فلو أوترت قبل ان أنام ثم أردت    ":  رضي للا عنهما  عن بن عمر.    (حسن) -1531
ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صالتي   شفعت بواحدة ما مضى من وترىان أصلي بالليل  
 )4("أمر ان يجعل آخر صالة الليل الوتر  إن رسول للا أوترت بواحدة 

  

 
( برقم: 520/    2( )بنحوه.( ،  والحاكم في "مستدركه" )2432( برقم: )188/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
/   1والترمذي في "جامعه" ))مثله( ،    1424برقم    (:563/  2» ت األرنؤوط« ) وأبو داود في سننه    ( )بهذا اللفظ( ،3943)

وأحمد    ،( )بمثله.(  1173( برقم: )248/    2وابن ماجه في "سننه" ) وقال :"حسن غريب" ،    ( )بمثله.(  463( برقم: )478
وقال  "  (:47/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في  ( )بمثله.(26546( برقم: )6246/    12في "مسنده" )

صحيح لغيره، "ط الرسالة(:  79/  43»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  الترمذي: حسن غريب.وفيه نظر خصيف ضعيف.
صححه الحاكم على شرط الشيخين  و  "...(:189/  6»صحيح ابن حبان« )" ،وقال في  دون قوله: والمعوذتين، وهذا إسناد ضعيف 

" بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن.   514-513ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج األفكار" ص  
حديث صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم، "   1280برقم    (:167/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال األلباني في  

 . "والذهبي
/  1( )بنحوه.( ، والنسائي في "المجتبى" )264( برقم: )250/  10أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ) – )2(

َوقَْد ُرِوَي عن وقال :"  )بهذا اللفظ(  462( برقم: )477/    1والترمذي في "جامعه" )  ،( )بنحوه.(  1/    1701رقم: )( ب361
ُ أََحٌد  النبي ذَتَْيِن َوقُْل هَُو َّللاَّ ْكعَِة الثَّاِلثَِة بِاْلُمعَّوِ َوَمْن    َوالَِّذي اْختَاَرهُ أَْكثَُرأَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب النبيأَنَّهُ قََرأَ ِفي اْلِوتِْر ِفي الرَّ

ُ أََحٌد يَْقرَ  يده قلت:" ويؤ .  "أُ ِفي ُكّلِ َرْكعٍَة ِمْن ذَِلَك بُِسوَرةٍ بَْعَدهُْم أَْن يَْقَرأَبَِسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى َوقُْل يَا أَي َها اْلَكاِفُروَن َوقُْل هَُو َّللاَّ
قال   .( )بمثله مختصرا.(1172( برقم: ) 247/  2وابن ماجه في "سننه" )حديث أبي بن كعب المتقدم في الصفة الرابعة" .  ، 

»البدر " . وقال ابن الملقن في  واه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، بإسناد صحيح."ر(:556/  1»خالصة األحكام« ) النووي في  
 .  "وأما حديث ابن عباس فرواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح"(:338/ 4المنير « )

( برقم:  201/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1101( برقم: )282/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )3(
، والنسائي في "المجتبى"   وقال :"إسناده صحيح"    والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )بمثله.(،  ( )بمثله.(  2449)
والترمذي في "جامعه" ،  ( )بمثله.(  1439( برقم: )540/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله.(  1/    1678( برقم: )357/    1)
. قال   )بلفظه مختصرا.(  (24438( برقم: ) 5738/    11وأحمد في "مسنده" )  ، ( )بلفظه مختصرا.(  470( برقم: )482/    1)

/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط«) " .قال األرنؤوط   وهو حديث حسن"(:481/  2»فتح الباري البن حجر« ) ابن حجر في   
إسناده "(:156/  2»صحيح ابن خزيمة« )". وقال األعظمي فيإسناده حسن. قيس بن طلق صدوق حسن الحديث.  "(:575
إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، :"1293برقم    (:184/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وقال األلباني في  حسن

 "  (.176وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات؛ وقيس بن طلق فيه كالم ال يضر، كما تقدم) "...وحسنه الترمذي
)4(  –  ( "مسنده"  في  أحمد  )1313/    3أخرجه  برقم:  اللفظ(  6299(  )بهذا  في  (  النووي  وقال   .( األحكام«  /  1»خالصة 

تهجده صلى ركعة تشفع بها تلك الركعة، ثم وكان ابن عمر رضي هللا عنهما ينقض الوتر، ويوتر أول الليل، ثم إذا قام ل" (:561
بن عمرو، وعائشة،  وأبو هريرة، وعائذ  وابن عباس  بكر، وعمر، وسعد، وعمار،  أبو  ذلك  في  الليل. وخالفه  آخر  في  يوتر 

ط    329/  10»مسند أحمد« )" .  قال األرنؤوط في  وجمهور العلماء، فقالوا: ال ينقضه بل يصلي ما شاء شفعا. وهللا أعلم.
بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية  وقد صرح    مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق"رسالة(: ال

" . وقال األلباني في إسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:   423/  5»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في    رجاله ثقات رجال الشيخين.
 " إسناد حسن."(:194/ 2« )»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
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   ثم ذكر الحديث التالي: بَاُب تَْرِك اْلِقيَاِم ِلْلَمِريِض قال البخاري  •
:  َعِن اأْلَْسَوِد  فيهما -1532 ًبا َيق ول  ْند  ، فَلَْم َيق ْم لَْيلَةً أَْو لَْيلَتَْيِن    اْشتََكى النَّبِيُّ  "قَاَل: َسِمْعت  ج 
ْند َب ْبَن س ْفَياَن َيق ول  : اْشتََكى َرس و  ولفظ مسلم:""  . ل  للِا  َعِن اْْلَْسَوِد ْبِن قَْيٍس قَاَل : َسِمْعت  ج 
   َو أَْن يَك وَن ش د  ، إِن ِي َْلَْرج  َحمَّ فَقَالَْت : َيا م  ْيَطان َك قَْد  فَلَْم َيق ْم لَْيلَتَْيِن أَْو ثاََلثًا ، فََجاَءْته  اْمَرأَةٌ 

ْنذ  لَْيلَتَْيِن أَْو ثاََلٍث ، قَاَل : فَأَْنَزَل للا  َعزَّ َوَجلَّ  َبَك م  َوالضَُّحى * َواللَّْيِل إِذَا   :   تََرَكَك ، لَْم أََره  قَر 
  ) .")1َسَجى * َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى 

إِذَا َغلَبَهُ نَْوٌم أَْو َوَجٌع عن قِيَاِم اللَّْيِل َوَكاَن  "رضي للا عنها  وفي مسلم عن عائشة -1533

     )2("َصلَّى ِمْن النََّهاِر ثِْنتَْي َعْشَرةَ َرْكعَةً 

 

  

 
( ) أبواب التهجد ، باب ترك القيام للمريض ( )بهذا اللفظ( ،  1124( برقم: )49/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ما لقي النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم من أذى 1797( برقم: )182/    5ومسلم في "صحيحه" )
 . (المشركين والمنافقين ( )بمثله مطوال

قصرها ، باب جامع صالة الليل ومن ( ) كتاب صالة المسافرين و746( برقم: )168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . نام عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( 
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 القنوت باب  •
  أربعة أقسام  الصالة وطول القيام ، وإقامة الطاعة والسكوت قال ابن اْلنباري:القنوت على      •

، ومنه قوله تعالى،و القانتين،و القانتات ثم سمي القيام في   و القنوت الطاعة هذا هو األصل،  
  أي مطيعون   ك لٌّ لَه  قَاِنت ونَ الصالة قنوتا ، ومنه قنوت الوتر و قنت يقنته أطاعه ، وقوله تعالى  

ْن ه َو قَاِنٌت آَناَء اللَّْيِل سَ ، والقانت  الذاكر هلل تعالى كما قال عزوجل     والقانت  المطيع  ، اِجداً أَمَّ
و َرْحَمةَ َرب ِِه   َوَكاَنْت  قيل القانت العابد والقانت في قوله عز وجل   َوقَائِماً َيْحذَر  اْْلِخَرةَ َويَْرج 

فالقنوت يرد بمعان متعددة  فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله   ِمَن اْلقَاِنِتين َ
 . لفظ الحديث الوارد فيه 

 ؟   جود أم طول القيامأيهما أفضل كثرة الس  •

فَأَتَْيت ه  ِبَوض وِئِه   النبي  قَاَل ك ْنت  أَِبيت  َمعَ  بن كعب اْْلَْسلَِميُّ  َربِيعَةُ  في مسلم عن -1534
َرافَقَتََك فِي اْلَجنَِّة قَاَل أَْو َغْيَر ذَِلَك ق ْلت  ه َو ذَاَك قَالَ   فَأَعني َوَحاَجِتِه فَقَاَل ِلي َسْل فَق ْلت  أَْسأَل َك م 

 )1("َعلَى نَْفِسَك بَِكثَْرِة الس ُجودِ 

ِ    َمْعَدانُ وفي مسلم عن   -1535   ْبن  أَبِى َطْلَحةَ اْليَْعَمِرىُّ قَاَل لَِقيت  ثَْوَباَن َمْولَى َرس وِل َّللاَّ
 ِ ِ اْلَْعَماِل إِلَى َّللاَّ . فََسَكَت ث مَّ  فَق ْلت  أَْخبِْرِنى بِعََمٍل أَْعَمل ه  ي ْدِخل نِى َّللاَّ  ِبِه اْلَجنَّةَ. أَْو قَاَل ق ْلت  ِبأََحب 

ِ  َسأَْلت ه  فََسَكَت ث   ِ    َعلَْيَك بَِكثَْرِة الس ُجودِ فَقَاَل »    مَّ َسأَْلت ه  الثَّاِلثَةَ فَقَاَل َسأَْلت  َعْن ذَِلَك َرس وَل َّللاَّ ّلِِلَّ
ُ بَِها َدَرَجةً  ِ َسْجَدةً إِالَّ َرفَعََك َّللاَّ  لَِقيت   َوَحطَّ َعْنَك بَِها َخِطيئَةً «. قَاَل َمْعَدان  ث مَّ   فَِإنََّك الَ تَْسُجُد ّلِلَّ
.   )2(أََبا الدَّْرَداِء فََسأَْلت ه  فَقَاَل ِلى ِمثَْل َما قَاَل ِلى ثَْوَبان 

رأى فتى وهو يصلي  رضي للا عنهما أنه    عبد للا بن عمرعن  . و   )صحيح لغيره( -1536
لو كنت أعرفه   أنا فقال عبد للا:  أطال صالته وأطنب فيها فقال من يعرف هذا؟ فقال رجل:  قد

إن العبد إذا قام يصلي أتي    "يقول :    ْلمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني سمعت النبي  
   وخرجه األلباني  )3("  فكلما ركع أو سجد تساقطت عنهبذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه  

" للا  أبلفظ  رسول  سمعت  فإني  والسجود  الركوع  بكثرة  ْلمرته  عرفته  لو  إني  يقول    ما 
 )4("فذكره

اَلةِ "النبي قَاَل قَالَ  جابر مسلم عنوفي  -1537   )5("ُطوُل اْلقُنُوتِ أَْفَضل  الصَّ

 .  المراد بالقنوت هنا : القيام  قال النووي باتفاق العلماء •

: مثل المجاهد في سبيل للا كمثل الصائم  النبي  قال  ن أبي هريرةوفي مسلم ع -1538
 )6("من صيام وصالة حتى يرجع المجاهد في سبيل للا تعالى القائم القانت بآيات هللا ال يفتر

ل  َصاِحَبه  َوه َو إِلَى      عن زيد ْبِن َأرقموفيهما   -1539 ج  اَلةِ ي َكل ِم  الرَّ قَاَل ك نَّا َنتََكلَّم  فِي الصَّ
ِ قَاِنِتيَن فَأ ِمْرَنا ِبالسُّك وِت َون ِهيَنا عن اْلَكاَلِم   وا ّلِِلَّ اَلةِ َحتَّى َنَزلَْت َوق وم  "    وقوله"   َجْنِبِه فِي الصَّ

 )7( زادها مسلمونهينا عن الكالم" 

 القنوت ؟   دعاء متى يشرع  •

 
 ( ) كتاب الصالة ، باب فضل السجود والحث عليه ( )بهذا اللفظ( 489( برقم: )52/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
 ( ) كتاب الصالة ، باب فضل السجود والحث عليه ( )بهذا اللفظ( 488( برقم: )51/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  1734( برقم: )26/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )3(
حديث صحيح رجاله ثقات إال العالء "(:27/  5»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(245( برقم: )152/    13)

 - صحيح لغيره  " (: 178/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . قال األلباني في تابع.بن حارث قد اختلط، لكنه م
 . " لكن من حديث عبد هللا بن ُعمر

 " وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.ثم قال :"   1398برقم  (:387/ 3»سلسلة األحاديث الصحيحة« )انظر  – )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب أفضل الصالة طول القنوت 756( برقم: )175/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 () كتاب اإلمارة ، باب فضل الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى ( )بهذا اللفظ( 1878(برقم:)35/  6في"صحيحه")أخرجه مسلم  – )6(
( ) كتاب العمل في الصالة ، باب ما ينهى عنه من الكالم في 1200( برقم: ) 62/    2خاري في "صحيحه" )أخرجه الب  –  )7(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحريم الكالم ِفي 539( برقم: )71/  2( ومسلم في "صحيحه" )الصالة ( )بهذا اللفظ 
 .  من إباحته ( )بنحوه.(الصالة ونسخ ما كان 
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َماِلكٍ   عن .    )صحيح(  -1540 قَْد   )سعد بن طارق(أَبِي  إِنََّك  أََبِة  َيا  ِْلَِبي  ق ْلت   قَاَل   ِ اْْلَْشَجِعي 
ْبِن أَبِي طالب َها ه َنا ِباْلك وفَِة َنْحًوا ِمْن    النبي  َصلَّْيَت َخْلفَ   ِ َوأَبِي بَْكٍر َوع َمَر َوع ْثَماَن َوَعِلي 
 )1(" أََكانُوا يَْقنُتُوَن قَاَل أَْي بُنَيَّ ُمْحَدثٌ َخْمِس ِسِنيَن 

إال إذا دعا لقوم أو على  " كان اليقنت  أنه   عن النبي      عن أنسو.    )صحيح( -1541
 )2("قوم

قََنَت َشْهًرا َيْدع و َعلَى أَْحَياٍء ِمْن أَْحَياِء اْلعََرِب     النبي   أَنَّ   " مسلم عن أنسوفي   -1542
 )3("ث مَّ تََرَكه  

أن النبي صلى للا عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ،  "    عنه  وفي لفظ.    )ضعيف(  -1543
 )4("ثم تركه ، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . 

 القنوت في الفرائض/القنوت بعد الركوع دعاء  •
بعد  فقيل له أوقنت قبل الركوع ؟ قال    ؟ قال نعم   أقنت النبي    سئل أنسفيهما " و -1544

 )5("الركوع يسيرا

لفظ   -1545 عنهوفي  بني  "لمسلم  على  يدعو  الفجر  صالة  في  الركوع  بعد  شهرا  قنت 
 )6("عصية

)بوب البخاري      )7(":كان القنوت في المغرب والفجر"قالأنس   في البخاري عنو -1546
 على األحاديث الثالثة باب القنوت قبل الركوع وبعده"

 
  8والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )، ( )بنحوه.( 1989( برقم: )328/  5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )1(
( )بنحوه.(  2/    1079( برقم: )233/    1، والنسائي في "المجتبى" )  وقال :"إسناده صحيح"  ( )بهذا اللفظ(101( برقم: )97  /
( 296/    2، وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن صحيح"  ( )بمثله.( 402( برقم: )428/    1والترمذي في "جامعه" )  ،

»مسند أحمد«  . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(16124( برقم: )3410/    6د في "مسنده" )وأحم  ،( )بنحوه.(  1241برقم: )
 435برقم  (:182/ 2»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في على شرط مسلمإسناده صحيح "ط الرسالة(: 214/ 25)
صحيحه    –  )2( في  خزيمة  ابن  اللفظ(620برقم  (:314/  1)أخرجه  في    )بهذا  األعظمي  قال   .( خزيمة«  ابن  / 1»صحيح 

 .  639برقم  (:239/ 2»سلسلة األحاديث الصحيحة« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح"(:314
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب القنوت ِفي جميع 677( برقم: )137/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  ة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( )بهذا اللفظ(الصال
وقال :"إسناده حسن" ،   ( )بهذا اللفظ(  2128( برقم: )129/    6أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(

( )بنحوه 12853( برقم: )2676/    5نده" )وأحمد في "مس،  ( )بمثله.(   1693( برقم: )371/    2والدارقطني في "سننه" )
لحفاظ وصححوه، وممن نص على صحيح، رواه جماعات من ا" (:450/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    مختصرا.(

رواه أحمد "(:139/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )" . وقال الهيثمي في  صحته الحافظ أبو عبد هللا محمد بن علي البلخي.
ثم قال:   (:196/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )" . ومال ابن حجر إلى تصحيحه فيوالبزار بنحوه، ورجاله موثقون.

بأن مراده إثبات القنوت في النوازل ولهذا ، بين هذا وبين حديث أنس الماضي ما كان يقنت إال إذا دعا لقوم أو على قوم ويجمع 
ترك الدعاء على أولئك النفر بعينهم فلم يبق بين   :ثم تركه أي:    على أنه إذا حمل قوله،  أنكر على من أطلق قوله ثم تركه  

" . وقال األلباني في  إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  95/  20»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في  ." .  واألحاديث تعارض وهللا أعلم
:"منكر" وتعقب من قال بتصحيحه من األئمة حيث قال   5574برقم    (:141/  12»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة « )

ذكرنا، فال يكاد عجبي ينتهي من تصحيح ابن وال يشك ذو بصيرة بهذا العلم أن النكارة تثبت بأقل مما    "...(:144/  12)  :في
/   3في " المجموع " )  -عفا هللا عنا وعنه    -وأبعد عن الصواب من كل ما سبق قول النووي    ...جرير الطبري لهذا الحديث  

"!قلت: وهذه مجازفة عجيبة من اإلمام النووي ما   ...( عقب الحديث:" حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصححوه504
وجملة القول: أن حديث الترجمة منكر ال  ...  حببتها له رحمه هللا فإن الطرق التي أشار إليها بعيدة عن الصحة بعَد المشرقينأ

 " . يصح؛ ألنه ليس له طريق تقوم به الحجة، بل بعضها أشد ضعفاً من بعض، ثم هو إلى ذلك مخالف لما رواه الثقات عن أنس
،   ( ) كتاب الوتر ، باب القنوت قبل الركوع وبعده ( )بهذا اللفظ(1001( برقم: )26/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب القنوت ِفي جميع الصالة إذا نزلت بالمسلمين 677لم في "صحيحه" )مسو

 .  ( )بنحوه.(نازلة 
ِفي جميع   ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب القنوت677( برقم: )136/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 .  الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( )بهذا اللفظ(
 .  كتاب الوتر ، باب القنوت قبل الركوع وبعده ( )بهذا اللفظ( ( ) 1004( برقم: )26/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
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وفي   )1("والمغربان يقنت في الصبح  بلفظ"ك  وهو في مسلم عن البراء بن عازب -1547
 )2("في الفجر والمغرب   رسول للا قنت لفظ"

َبنَّ َصاَلةَ النبي   "وفيهما عن أبي هريرة  -1548 فََكاَن أَب و هريرة   َيْقن ت  فِي   قَاَل َْل قَر ِ
ْكعَِة اْْلِخَرةِ ِمْن   ْبحِ بَْعَد َما َيق ول  َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده     َصاَلِة الظ ْهرِ الرَّ َوَصاَلةِ اْلِعَشاِء َوَصاَلةِ الصُّ

ْؤِمِنيَن َوَيْلعن اْلك فَّارَ   يعني بعد الركوع   )3("فََيْدع و ِلْلم 

: أن القنوت كان فى صالة    »«  (: 419/  2»شرح صحيح البخارى البن بطال« )  فال ابن بطال في
   الظهر وصالة العشاء وصالة الصبح، ثم ترك فى الظهر والعشاء. 

النبي"هريرة  فيهما عن أبيو  -1549 بَْعدَ     أَنَّ  َشْهًرا  قََنَت  ْكعَِة فِي َصاَلةٍ  قَاَل    إِذَا  الرَّ
   )4("َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  

َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده     قَالَ   إِذْ   ي َصل ِي اْلِعَشاءَ   ه وَ   َبْينََما   النبي  أَنَّ "هما في  وفي لفظ عنه  -1550
دَ  ِ َعيَّاَش ْبَن أَبِي ث مَّ قَاَل قَْبَل أَْن َيْسج  مَّ َنج  ه 

 )5("َرِبيعَةَ  اللَّ

تَتَابِعًا فِي      رسول للا   قَاَل قََنتَ رضي للا عنهما    ابن عباس  وعن  .   )حسن( -1551 َشْهًرا م 
ْبحِ فِي د ب ِر ك ل ِ َصاَلةٍ إِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلمَ  ْهِر َواْلعَْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َوَصاَلةِ الصُّ

ْن َحِمَده  الظُّ
َوذَْكَوا ِرْعٍل  َعلَى  س لَْيٍم  َبنِي  ِمْن  أَْحَياٍء  َيْدع وَعلَى  اْْلِخَرةِ  ْكعَِة  الرَّ َمْن  ِمْن  ن   َوي َؤم ِ َوع َصيَّةَ  َن 

 )6("َخْلفَه  

إِذَا َرفََع   رسول للا  أَنَّه  َسِمعَ   "رضي للا عنهما    وفي لفظ للبخاري عن ابن عمر -1552
مَّ اْلعن ف اَلًنا َوف اَلًنا   ْكعَِة اْْلِخَرةِ ِمْن اْلفَْجِر َيق ول  اللَّه  ك وعِ فِي الرَّ َوف اَلًنا َبْعَد َما َيق ول   َرأَْسه  ِمْن الرُّ
ونَ َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  َربََّنا َولََك اْلَحْمد  فَأَْنَزَل َّللاَّ  لَْيَس لََك ِمْن اْْلَْمِر َشْيٌء إِلَى قَْوِلِه   ْم َظاِلم     )7("فَإِنَّه 

يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن    كان رسول للا    "    وفي لفظ للبخاري عنه  -1553
فإنهم ظالمون    -إلى قوله    -ليس لك من اْلمر من شيء    عمرو والحارث بن هشام . فنزلت  

 )8(    )لم يستجب له فكلهم أسلموا ( 

 قال ابن باز " لعن المعين إذا اشتد شره البأس" •

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب القنوت ِفي جميع 678( برقم: )137/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب القنوت ِفي جميع 678( برقم: )137/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  الة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( )بهذا اللفظ(الص
،    ، باب حدثنا معاذ بن فضالة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب األذان  797( برقم: ) 158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
الصالة ، باب استحباب القنوت ِفي جميع الصالة إذا ( ) كتاب المساجد ومواضع  676( برقم: )135/    2مسلم في "صحيحه" )و

 . نزلت بالمسلمين نازلة ( )بنحوه مختصرا.(
  ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ليس لك من األمر شيء ( )بنحوه.( 4560( برقم: )38/  6أخرجه البخاري في "صحيحه")– )4(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب القنوت ِفي جميع الصالة 675( برقم: ) 135/    2مسلم في "صحيحه" )، و
 .  إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم  4598( برقم: )48/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب  675( برقم: ) 135/    2)، ومسلم في صحيحه    وكان هللا عفوا غفورا ( )بهذا اللفظ(

 . (مثلهاستحباب القنوت ِفي جميع الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( )
( برقم:  646/  1وابن خزيمة في "صحيحه" ) ، ( )بهذا اللفظ( 221( برقم: )82/  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )– )6(
( )بمثله مختصرا.( ، والحاكم في 310( برقم: )282/    12والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  ،    ( )بمثله.(618)

(  1443( برقم: )541/    1وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بمثله.(  825( برقم: )225/    1"مستدركه" )
رواه "(:461/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(  2790( برقم: )667/    2وأحمد في "مسنده" )  ،)بنحوه.(  

" . وقال إسناده صحيح."(:577/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" ,  قال األرنؤوط في   أبو داود بإسناد حسن، أو صحيح.
/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده حسن "(:313/  1»صحيح ابن خزيمة« )عظمي في  األ

 . "إسناده حسن"1297برقم  (:187
 () كتاب تفسير القرآن ، باب ليس لك من األمر شيء ( )بهذا اللفظ( 4559(برقم:)38/  6أخرجه البخاري في"صحيحه")– )7(
 ( ) كتاب المغازي ، باب ليس لك من األمر شيء ( )بهذا اللفظ( 4070( برقم: )99/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )8(
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 أم بعد الركوع؟  القنوت قبل الركوعدعاء  •

عن القنوت فقال قد كان القنوت   أنس بن مالكسألت  قال :"  األحول فيهما عن عاصم   -1554
. قال فإن فالنا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع ؟ فقال   قال قبله. قلت قبل الركوع أو بعده ؟  

أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين   بعد الركوع شهرا    النبي  كذب إنما قنت
 )1("عهد شهرا يدعوا عليهم   النبي ون أولئك وكان بينهم وبينرجال إلى قوم من المشركين د 

  فقال قبل الركوعسألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟  "  وفي لفظ مسلم -1555
شهرا      النبي   فقال إنما قنت  بعد الركوع قنت      رسول للا   قال قلت فإن ناسا يزعمون أن 

 )2("يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء

َكاَن ي وتِر  ِبثاََلِث َرَكعَاٍت َكاَن َيْقَرأ  فِي  "  أن النبي  وعن أبي بن كعب.    )صحيح( -1556
ه   ِبق ْل  الثَّاِلثَِة  َوفِي  وَن  اْلَكافِر  أَيَُّها  َيا  ِبق ْل  الثَّاِنَيِة  َوفِي  اْْلَْعلَى  َرب َِك  اْسَم  ِبَسب ِْح  أََحٌد  اْْل ولَى  َو َّللاَّ  

ُكوعِ  اٍت ي ِطيل  فِي آِخِرِهنَّ فَإِذَا فََرَغ قَاَل عنَد فَرَ   َويَْقنُُت قَْبَل الر    اِغِه س ْبَحاَن اْلَمِلِك اْلق دُّوِس ثاََلَث َمرَّ
")3(   

) )4("فيقنت قبل الركوعكان يوتر    أن    وفي لفظ عند ابن ماجة عنه ".    )صحيح( -1557
قبل   القنوت  يكون  الوتر  ، وفي صالة  الركوع  بعد  يكون  الفريضة  في  القنوت  بأن  يقال  قد 

 أعلم. الركوع( وهللا 

  

 
 ( ) كتاب الوتر ، باب القنوت قبل الركوع وبعده ( )بهذا اللفظ( 1002( برقم: )26/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب القنوت ِفي جميع 677( برقم: )136/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  الصالة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( )بهذا اللفظ(
وقال :"إسناده صحيح"  ،   ( )بهذا اللفظ(1221( برقم: )422/    3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )3(

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  . وصححه األلباني في    ( )بمثله.(1/    1698( برقم: )360/    1سائي في "المجتبى" )والن
قلت: علقه المصنف؛ وأعله بالمخالفة! والراجح عندي أنه محفوظ، وقد وصله النسائي وغيره   وقال :"  1283برقم  (:170/  5)

 (: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عيسى بن يونس ... به. 248/ 1قلت: وصله النسائي، فقال ) "... بإسناد صحيح(.
(؛ وليس عند ابن نصر 1279ولفظ الحديث عندهما نحو ما تقدم في الكتاب )(؛  131و    126وبهذا اإلسناد: أخرجه ابن نصر )

( من طريق المسيب بن 39/  3(، وعنه البيهقي )174وأخرجه الدارقطني )ص    في روايته ذكر للقنوت. وهو رواية النسائي.
ونس: هو ابن أبي إسحاق قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كلهم؛ وعيسى بن ي واضح: ثنا عيسى بن يونس ... به.

جملة القول: أن أكثر الرواة عن سعيد   ..السَّبيعي، ثقة مأمون كما قال الحافظ؛ فزيادته مقبولة، ال سيما وقد توبع عليها كما يأتي.
ؤالء عن قتادة وعن زبيد لم يذكروا القنوت، ولكن الذين ذكروه ثقات؛ وهم: سفيان وفِْطٌر وِمْسعٌَر وعيسى بن يونس؛ فتوهيم ه

جميعًا مما ال يطمئن القلب إليه. فاألقرب أن يؤخذ بزيادتهم، وأن اآلخرين لم يذكروها اختصاًرا، كما فعل بعضهم في الزيادة اآلتية 
فكما لم يَُضرَّ    (:كان إذا سلَّم في الوتر قال: "سبحان الملك القدوس"؛ فإنه من تمام الحديث عند آخرين عما يأتي بيانه.1284)

عدم ذكر بعضهم لهذه الزيادة. فالواجب األخذ بكٍلّ منهما؛ من  -إن شاء هللا تعالى-عدم ذكر البعض لها؛ فكذلك لم يضر في ثبوته 
 باب: "زيادة الثقة مقبولة". 

»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1182( برقم: )254/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )4(
 .  "إسناده صحيح. "(: 255/ 2)
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 دعاء القنوت  •

1558- ) منه  األولى  الجملة  دون  لغيره  قَالَ   ثوبان  عنو.    )صحيح  للا    قَاَل  رسول 
 ": َْم فَإِْن ف ٌل قَْوًما فََيخ صُّ َنْفَسه  ِبالدَُّعاِء د وَنه  مُّ َرج  عََل فَقَْد ثاََلٌث اَل َيِحلُّ ِْلََحٍد أَْن َيْفعَلَه نَّ اَل َيؤ 

ْم َواَل َيْنظ ر  فِي قَْعِر َبْيٍت قَْبَل أَْن َيْستَأِْذَن فَإِْن فَعََل فَقَْد َدَخَل َواَل ي َصل ِي َوه َو   َحِقٌن َحتَّى َيتََخفََّف  َخانَه 
")1( 

قَاَل اَل  عن النبي  أَبِي هريرة  عنو.   )صحيح لغيره دون الجملة األخيرة منه ( -1559
ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر أَْن ي َصل َِي َوه َو َحِقٌن َحتَّى َيتََخفََّف ث مَّ َساَق َنْحَوه   ٍل ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ َعلَى َهذَا   َيِحلُّ ِلَرج 

مَّ قَْوًما إاِلَّ ِب  ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر أَْن َيؤ  ٍل ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ إِْذنِِهْم َواَل َيْختَصُّ َنْفَسه  ِبَدْعَوةٍ  اللَّْفِظ قَاَل َواَل َيِحلُّ ِلَرج 
ْم  ْم فَإِْن فَعََل فَقَْد َخانَه   )2("د وَنه 

البخاري   -1560 الزبيرعن  وفي  قال :  ،    عروة بن  أنه  القاري  عن عبد الرحمن بن عبد 
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي للا عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع  
متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط ، فقال عمر : إني أرى  

أبي بن كعب ، ثم خرجت  لو جمعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على 
معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها  

 )3(" وكان الناس يقومون أولهأفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ، 

، أن عبد الرحمن بن عبد القاري ،   عن عروة بن الزبير  وفي لفظ ".    )صحيح( -1561
، أن عمر خرج ليلة في  وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد للا بن اْلرقم على بيت المال  

، فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون    رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري
فقال عمر : وللا إني ْلظن لو  ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط ،  

جمعنا هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم عمر على ذلك ، وأمر أبي بن كعب أن يقوم  
فقال عمر نعم البدعة    لهم في رمضان ، فخرج عمر عليهم ، والناس يصلون بصالة قارئهم ،

وكانوا    اس يقومون أولهفكان النهي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل  
النصف في  الكفرة  وال    "يلعنون  ويكذبون رسلك  سبيلك  الذين يصدون عن  الكفرة  قاتل  اللهم 

إله   الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك  قلوبهم  بين كلمتهم وألق في  يؤمنون بوعدك وخالف 
قال    ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين   الحق ثم يصلي على النبي

وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته 
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد 

 .  الركوع() ظاهره أن القنوت بعد  )4("ثم يكبر ويهوى ساجداان عذابك لمن عاديت ملحق 

 
( 357( برقم: ) 384/    1( )بهذا اللفظ( ، والترمذي في "جامعه" )90( برقم: )34/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

وأحمد في "مسنده"    ،  ( )بنحوه مختصرا.(  923( برقم: )84/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حديث حسن" ،    )بنحوه.(
صحيح لغيره دون " (:67/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  22850( برقم: )5273/    10)

/ 1األم« )  -»ضعيف أبي داود  " وقال األلباني في  قوله: "ال يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم"، وهذا إسناد ضعيف
ابن خزيمة في الجملة األولى منه: "   وابن القيم. وقال  )قلت: إسناده ضعيف، وضعفه شيخا اإلسالم ابن تيمية:" 12برقم    (:33

 ."إنه حديث موضوع
َقاَل أَبُو داود َهذَا ِمْن ُسنَِن أَْهِل الشَّاِم وقال:"  )بهذا اللفظ(  91برقم    (:67/  1أخرجه أبو داود في "سننه"» ت األرنؤوط« )  –  )2(

" .  صحيح لغيره دون القطعة األخيرة منه"(:68/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  لَْم يُْشِرْكُهْم فِيَها أََحدٌ 
 إسناده ضعيف كسابقه، لكن الجملة األولى منه صح معناها من"13برقم  (:35/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  وقال  األلباني في  
حديث ابن عباس: عند ابن ماجه وابن حبان في   الثانية ثبتت من( من " صحيح سنن المؤلف ". والجملة  81حديث عائشة )رقم  

 الجملة األخيرة منه( .  ، وإنما أوردته في هذا الكتاب من أجل-وحسنه -" صحيحه "، ومن حديثأبي أمامة: عند الترمذي
  .( بهذا اللفظ( ) كتاب صالة التراويح ، باب فضل من قام رمضان( )2010( برقم: )45/    3أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )3(
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1100( برقم: )281/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
من "فوائد" أبي   24/  2وقد أورده الحافظ في"التلخيص الخبير"    ..وهذا إسناد صحيح.بعد أن ذكر الحديث بلفظه:"  (:568/  2)

وقد قال ابن خزيمة: هذا أعلى   الحسن بن رزقويه. وحسَّن إسناده، قلنا: وإسناد ابن خزيمة أجود وأعلى من إسناد ابن رزقويه.
 .  " خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفاً.
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عن    عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزيسنن البيهقي الكبرى  وجاء في  .    )صحيح(  -1562
  فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع قال صليت خلف عمر بن الخطاب   صالة الصبح  أبيه  

اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك 
للهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير وال نكفرك ونؤمن بك ونخضع  بالكافرين ملحق ا

 )1("لك ونخلع من يكفرك 

 القنوت في الوتر  •
مَّ إِن ِي    َكاَن يَقُوُل فِي آِخِر ِوتِْرهِ   أَنَّ النبي   ْبِن أَبِي طالبعن علي".    )صحيح( -1563 اللَّه 

عَافَاِتَك ِمْن ع ق وَبِتَك َوأَع وذ  ِبَك ِمْنَك اَل أ ْحِصي ثََناًء َعلَْيَك أَْنَت كَ  َما  أَع وذ  بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َوِبم 
أو قبل نهايتها    ،  نهاية الصالة  ،  آخر وتره  )يحتمل أن يكون المقصود  )2("أَْثَنْيَت َعلَى َنْفِسكَ 

 السجود كما في الحديث التالي"   أو في بيسير،

لَْيلَةً ِمْن اْلِفَراِش فَاْلتََمْست ه     النبي   قَالَْت فَقَْدت  رضي للا عنها    عائشة  وفي مسلم عن -1564
مَّ أَع وذ  بِرِ  َضاَك  فََوقَعَْت َيِدي َعلَى َبْطِن قََدَمْيِه َوه َو فِي اْلَمْسِجِد َوه َما َمْنص وَبتَاِن َوه َو َيق ول  اللَّه 

عَافَاِتَك ِمْن ع ق وَبِتَك َوأَع وذ  ِبَك ِمْنَك اَل أ ْحِصي ثَ  َناًء َعلَْيَك أَْنَت َكَما أَْثَنْيَت َعلَى  ِمْن َسَخِطَك َوِبم 
 )3("َنْفِسكَ 

  َكِلَماٍت أَق ول ه نَّ فِي اْلِوتْر  النبي   َعلََّمِنيقال :"    اْلحسن ْبُن َعِلّيٍ   عنو.    )صحيح( -1565
مَّ اْهِدنِي فِيَمْن َهَدْيَت َوَعافِنِي فِيَمْن َعافَْيَت  في القنوت"ِ َوتََولَِّني فِيَمْن تََولَّْيَت َوَباِرْك ِلي فِيَما   اللَّه 

َت َربََّنا  أَْعَطْيَت َوقِنِي َشرَّ َما قََضْيَت فَإِنََّك تَْقِضي َواَل ي ْقَضى َعلَْيَك َوإِنَّه  اَل َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت تََباَركْ 
قلت للحسن بن علي : ما   عن أبي الحوراء السعدي قال :وفي لفظ عند ابن حبان ".  "َوتَعَالَْيتَ 

؟ قال : أذكرأني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فانتزعها بلعابها  تذكر من رسول للا  
  : الدعاء  هذا  يعلمنا  وكان  التمر  في  فيمن عافيت "فطرحها  وعافني  فيمن هديت  اهدني  اللهم 

ال يقضي عليك  وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي و
 )4("إنه ال يذل من واليت  

 
. ثم قال   ( ) كتاب الصالة ، باب دعاء القنوت ( )بهذا اللفظ(3195( برقم: )211/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )1(
كذا قال قبل الركوع . وهو وإن كان إسنادا صحيحا فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر ؛ فقد رواه أبو رافع ، وعبيد  :"

 - بن عمير ، وأبو عثمان النهدي ، وزيد بن وهب ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، وفي حسن سياق عبيد بن عمير للحديث  
أنه قنت في الفجر ، فقال : اللهم إنا نستعينك   -رضي هللا عنه    -ن حفظ عنه . وروينا عن علي  داللة على حفظه ، وحفظ م

"  ونستغفرك . وروينا عن أبي عمرو بن العالء أنه كان يقرأ في دعاء القنوت : إن عذابك بالكفار ملحق ؛ يعني بخفض الحاء . 
 . (171/ 2»إرواء الغليل « ). وصححه األلباني إسناده في 

  ، والحاكم  وقال :"إسناده حسن"  ( )بهذا اللفظ(627( برقم: ) 251/    2أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
( "مستدركه"  )306/    1في  برقم:  )بمثله.(1154(   ) حق  الوتر   ، الوتر  كتاب   ( الذهبي،  (  ووافقه  في  وصححه  والنسائي 

والترمذي ،  ( )بمثله.(  1427( برقم: )537/    1( )بمثله.( وأبو داود في "سننه" )3/    1746( برقم: ) 368/    1ى" )"المجتب
( 1179( برقم: )253/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن غريب"  ( )بمثله.(3566( برقم: )527/    5في "جامعه" )

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط  في    ( )بلفظه.(762( برقم: )221/    1وأحمد في "مسنده" )  ،)بلفظه مختصرا.(  
 :"إسناده الصحيح" 1282برقم  (:169/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح.  "(:565/  2)
 ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ( 486( برقم: )51/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
برقم   (: 151/  2)وابن خزيمة في صحيحه  ( )بهذا اللفظ( ،  300( برقم: ) 111/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )4(

( 4829( برقم: )172/    3( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )722( برقم: ) 498/    2وابن حبان في "صحيحه" )،    1095
( 536/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1/    1744( برقم: )368/    1، )والنسائي في "المجتبى" )   وصححه  )بمثله.(
هذا حديث حسن ال نعرفه إال من :" وقال    ( )بمثله.(464( برقم: )478/    1( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )1425برقم: )

( 1740( برقم: )433/    1سنده" )وأحمد في "م  ،( )بمثله.(  1178( برقم: )252/    2، وابن ماجه في "سننه" )  "   هذا الوجه
»بلوغ المرام من قال ابن حجر في".  ورواه الثالثة بإسناد صحيح." (:455/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    )بمثله.(

رواه الخمسة ، وزاد الطبراني والبيهقي: »وال يعز من عاديت« ،زاد النسائي من وجه آخر "(:147أدلة األحكام ت الفحل« )ص
" .  وصححه إسناده صحيح"ط الرسالة(:  245/  3»مسند أحمد« )"  . قال األرنؤوط في  وصلى هللا على النبي"في آخره:  
 . 429برقم  (:172/ 2»إرواء الغليل « ) األلباني في
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ْحَمِن ْبِن أَْبَزىعن  .    )صحيح( -1566 َوإِذَا أََراَد أَْن َيْنَصِرَف ِمْن اْلِوتِْر قَاَل س ْبَحاَن  "َعْبِد الرَّ
اٍت   )1("ثُمَّ يَْرفَُع َصْوتَهُ فِي الثَّاِلثَةِ اْلَمِلِك اْلق دُّوِس ثاََلَث َمرَّ

سبح اسم يقرأ في الوتر ب    رسول للا    :كانعن أبي بن كعبو.    )صحيح( -1567
  قل هو للا أحدوفي الثالثة ب    قل يا أيها الكافرونوفي الركعة الثانية ب    ربك اْلعلى
 )2("التسليم سبحان الملك القدوس ويقول يعني بعد في آخرهن واليسلم إال

 عن الختمة في رمضان  •
  الأعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهررمضان سنة عن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا" •

والعن أصحابه أيضاً، وغاية ما ورد في ذلك أن أنس بن مالك: "كان إذا ختم القرآن جمع    ، النبي  
أهله ودعى"وهذا في غيرالصالة". وقال في موضع آخر"الدعاء الذي يدعو به من يختم القرآن  

القرآن، فجعل عند ختمه وإن كان أصله مما ورد بعينه أو بجنسه، فإنما ورد عاماً غير مقيد بختم  
كان يقرأ     النبي  ختم القرآن سبباً للدعاء به تقييد له بسبب لم يرد به الشرع فإنه من المعلوم أن

القرآن ويختمه ولم ينقل عنه أنه كان يدعو عند ختمه. فعلم أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علم أنه 
لك لألمة؛ ألن هللا تعالى تكفل ببيان  أقر عليه ثم نقل ذ  أو  ،  ليس من سنته، إذ لو كان من سنته لفعله

شريعته وحفظها، ولم يكن هللا تعالى ليدع أمراً محبوباً إليه ثابتاً من دينه بدون بيان لعباده فال يفعله  
 وال أحد من أصحابه في عهده فيقر عليه، أو يفعل ذلك وال ينقل لألمة فإن هذا خالف قوله ،

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن( 3ِدينَُكْم( )المائدة:    تعالى: )اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكمْ  ْلنَا الذِّ (وخالف قوله: )إِنَّا نَْحُن نَزَّ
ولو أن اإلمام جعل الختمة في القيام في آخر الليل وجعلها    (." وقال في موضع آخر"9)الحجر:  

 .  مكان القنوت من الوتر وقنت لم يكن في هذا بأس؛ ألن القنوت مشروع."

  

 
أحمد في "مسنده" )–  )1( اللفظ(15597( برقم: )3241/    6أخرجه  "المجتبى" )،    ( )بهذا  ( برقم:  366/    1النسائي في 
 " إسناده صحيح على شرط الشيخين. "ط الرسالة(:  78/ 24»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(1/  1731)
( برقم: 257/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  1221( برقم: )422/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
المختارة)،(  3034) "األحاديث  في  المقدسي  )421/    3والضياء  برقم:  إسناده صحيح"  (  1220(  في وقال:  والنسائي    ،

( برقم: )361/    1"المجتبى"   )1700    /3( في "سننه"  ماجه  وابن   ، اللفظ(  )بهذا   )2    /246( برقم:  )بنحوه 1171(   )
. قال النووي  ( )بنحوه.(21531( برقم: )4918/  9مختصرا.( ، وعبد هللا بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" )

»فتح الباري ".  قال ابن حجر في  رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، بإسناد صحيح.  "(:556/  1»خالصة األحكام« )في  
خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثالث موصولة نعم ثبت عنه   أما قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي  "...(:481/  2البن حجر« )

 فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان    .  يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة انتهىأنه أوتر بثالث لكن لم  
 80/  35»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه،  يوتر بثالث ال يقعد إال في آخرهن  

الرسالة(:  مسلم"ط  شرط  على  صحيح  األلبانيإسناده  وقال   . )في    "  غراس«  ط  داود  أبي  سنن  برقم   (:165/  5»صحيح 
 "إسناده صحيح" . 1279
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 في قيام رمضان ب با •

قَاَل َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحِتَساًبا غ ِفَر لَه  َما تَقَدََّم    أَنَّ    أَبِي هريرةفيهما عن   -1568
 )1("ِمْن ذَْنِبهِ 

فِي َرَمَضاَن      النبي  َكْيَف َكاَنْت َصاَلة    رضي للا عنها سئلت    عائشة  وفيهما عن  -1569
وكانوا     )2("يَزيد فِي َرَمَضاَن َواَل فِي َغْيِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً     رسول للا   فَقَالَْت َما َكانَ 

 .يصلونها ويقرأون بالمئين ، فلما زادت الركعات خففوا

السائب بن يزيدو.    )صحيح( -1570 بن كعب  عن  أبي  الخطاب  بن  أمر عمر  قال    ،   أنه 
قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا    ،    أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة  وتميما الداري

 )3("نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إال في بزوغ الفجر 

قال:" كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب   عن السائب بن يزيد  .    )صحيح( -1571
في شهر رمضان بعشرين ركعة , وكانوا يقومون بالمائتين, وكانوا يتوكئون على عصيهم في  

 )4(عهد عثمان من شدة القيام "

كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات   وعن أبو الخصيب :" -1572
: أنه كان   -رضي للا عنه    -عشرين ركعة . وروينا عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي  

 . )5("يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ، ويوتر بثالث

فََصلَّى    النبي   أَنَّ   رضي للا عنها  عن عائشةفيهما   -1573 اْلَمْسِجِد  فِي  لَْيلٍَة  ذَاَت  َصلَّى 
ْج  ِبَصاَلِتِه َناٌس ث مَّ َصلَّى ِمْن اْلقَاِبلَِة فََكث َر النَّاس  ث مَّ اْجتََمع وا ِمْن اللَّْيلَِة الثَّاِلثَِة أَْو الرَّ  ابِعَِة فَلَْم َيْخر 

ا أَْصَبَح قَاَل قَْد َرأَْيت     رسول للا  إِلَْيِهمْ  وجِ إِلَْيك ْم إاِلَّ أَن ِي   ي  الَِّذي َصنَْعت ْم َولَْم يَْمنَعن فَلَمَّ ر  ِمْن اْلخ 
   )6("َوذَِلَك فِي َرَمَضانَ َخِشيت  أَْن ت ْفَرَض َعلَْيك ْم  

ْج  "وفي لفظ لهما عنها -1574 ابِعَة  َعَجَز اْلَمْسِجد  عن أَْهِلِه فَلَْم يَْخر  ا َكاَنْت اللَّْيلَة  الرَّ   إِلَْيِهمْ فَلَمَّ
إِلَْيِهمْ     رسول للا   ْج  َيْخر  فَلَْم  اَلةَ  الصَّ َيق ول وَن  ْم  ِمْنه  ِرَجاٌل  َخَرَج    رسول للا    فََطِفَق  َحتَّى 

ا بَْعد  فَإِنَّه  لَْم َيخْ  َد فَقَاَل أَمَّ ا قََضى اْلفَْجَر أَْقبََل َعلَى النَّاِس ث مَّ تََشهَّ لَيَّ َشأْن ك ْم َف عَ ِلَصاَلةِ اْلفَْجِر فَلَمَّ
 )7("َخِشيُت أَْن تُْفَرَض َعلَْيُكْم َصاَلةُ اللَّْيِل فَتَْعِجُزوا عنهااللَّْيلَةَ َولَِكن ِي 

حجيرة مخصفة أو حصيرا   قال: احتجر رسول للا      عن زيد بن ثابت وفيهما   -1575
يصلي فيها ، فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصالته ، ثم جاؤوا ليلة   ، فخرج رسول للا  

 
  ( ) كتاب اإليمان ، باب تطوع قيام رمضان من اإليمان ( )بهذا اللفظ( 37( برقم: )17/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي قيام رمضان وهو 760( برقم: )177/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 .  التراويح ( )بمثله مطوال.(
( ) أبواب التهجد ، باب قيام النبي صلى هللا عليه وسلم بالليل في  1147( برقم: )53/    2" )أخرجه البخاري في "صحيحه  –  )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة  738( برقم: )166/    2ومسلم في "صحيحه" )،    رمضان وغيره ( )بهذا اللفظ(
 . هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الليل ( )بمثله.(الليل وعدد ركعات النبي َصلَّى 

(  4670( برقم: )424/    4والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بهذا اللفظ(  379( برقم: )158/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(
»سنن أبي داود ت ز قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(4690( برقم: )496/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  )بمثله مختصرا.(  

 ...مالك فى "الموطأ"  وقد ثبت اعتماد الصحابة رضي هللا عنهم على العصا فى صالة التراويح فقد روى  ..(:206/  2األرنؤوط« )
وهذا إسناد صحيح جدا , فإن "...(:192/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )". وقال األلباني في  إسناده صحيح 

 ..".السائب بن يزيد صحابى صغير.
( برقم: 496/  2والبيهقي في "سننه الكبير" )، ( )بنحوه مختصرا.( 380( برقم: )159/  2أخرجه مالك في "الموطأ" )– )4(
اللفظ(4691) القيام في شهر رمضان ( )بهذا  ، باب ما روي في عدد ركعات  الصالة  النووي في    ( ) كتاب  قال  »خالصة . 

 . "رواه البيهقي بإسناد صحيح."(:576/ 1األحكام« )
( ) كتاب الصالة ، باب ما روي في عدد ركعات القيام في  4693( برقم: )496/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )5(

 .  شهر رمضان ( )بهذا اللفظ(
( ) أبواب التهجد ، باب تحريض النبي صلى هللا عليه وسلم على  1129( برقم: )50/    2" )أخرجه البخاري في "صحيحه  –  )6(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب 761( برقم: )177/   2ظ( ، ومسلم في "صحيحه" )صالة الليل والنوافل ( )بهذا اللف 
 ز  ويح ( )بمثله.(الترغيب ِفي قيام رمضان وهو الترا

( ) 761( برقم: )177/    2( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" )924( برقم: )11/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 .  كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي قيام رمضان وهو التراويح ( )بهذا اللفظ(
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عنهم ، فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب ، فخرج   فحضروا وأبطأ رسول للا  
: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ،  إليهم مغضبا ، فقال لهم رسول للا  

 .)1(.  إن خير صالة المرء في بيته إال الصالة المكتوبةفعليكم بالصالة في بيوتكم ، ف

رمضان فلم يقم بنا شيئا      رسول للا    قال: صمنا مع  عن أبي ذرو.    )صحيح( -1576
فلما كانت    فلما كانت السادسة لم يقم بناحتى ذهب ثلث الليل    حتى بقي سبع فقام بنامن الشهر  

إن  الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يارسول للا لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال "  
فلما كانت الرابعة لم يقم  " قال    الرجل إذا صلى مع اْلمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة

؟ قال قلت    الفالح فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا  
 )2(" وما الفالح ؟ قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر

أصلي خلف اْلمام    :"قال  رضي للا عنهما  عن مجاهد قال جاء رجل إلى بن عمرو  -1577
 )3("في رمضان قال أتقرأ القرآن قال نعم قال افتنصت كأنك حمار صل في بيتك 

أنها كان   زوج النبي رضي للا عنها    بن أبي مليكة عن عائشة   عنو .    )صحيح(  -1578
 )4("في رمضانيؤمها غالمها ذكوان في المصحف 

المصحف خلفه فإذا تعايا في  وعند ابن أبي شيبة  " كان أنس يصلي وغالمه يمسك   -1579
 )5(آية فتح عليه "

  

 
الغضب والشدة ألمر هللا (    ( ) كتاب األدب ، باب ما يجوز من6113( برقم: )28/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة 781( برقم: )188/  2مسلم في "صحيحه" )، و )بهذا اللفظ(
 . (بمثلهِفي بيته وجوازها ِفي المسجد ( )

  3وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( ) باب الصيام ، ( )بنحوه.(  443( برقم: )158/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )2(
والنسائي في  ،  )بنحوه مختصرا.(    2547( برقم: )288/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  2206( برقم: )589  /

اللفظ(  1375( برقم: )521/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1/    1363( برقم: )290/    1"المجتبى" ) ، ( )بهذا 
( برقم: 4998/  9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،  (( )بنحوه.806( برقم: )158/  2والترمذي في "جامعه" )

»صحيح " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:526/  2نؤوط« )»سنن أبي داود ت األر. قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(21818)
 .  "إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان:"  1245برقم (:120/  5سنن أبي داود ط غراس« )

( ) كتاب الصالة ، باب من زعم أن صالة التراويح وغيرها 4681( برقم: )494/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )3(
 . من صالة الليل باالنفراد أفضل ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب من تصفح في صالته كتابا ففهمه أو 3418( برقم: )253/  2ه البيهقي في "سننه الكبير" )أخرج– )4(
 . "رواه البيهقي بإسناد صحيح." (:500/ 1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  بهذا اللفظ(قرأه ( )

، ( ) كتاب الجمعة ، باب إذا حصر اإلمام لقن ( )بنحوه.(  5870( برقم: )212/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )5(
( ) من أبواب صالة التطوع ، الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف ( 7300( برقم: )87/    5وابن أبي شيبة في "مصنفه" )

 .  )بهذا اللفظ(
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 صالة الضحى  •
قَاَل َصل ِ َصاَلةَ وفيه "    في مسلم حديث عمرو بن عبسة -1580 اَلةِ  الصَّ أَْخِبْرنِي عن 

اَلةِ َحتَّى تَْطل َع الشَّْمس  َحتَّى تَْرتَِفَع فَإِنََّها تَْطل ع  ِحيَن تَْطل ع  َبْيَن   ْبحِ ث مَّ أَْقِصْر عن الصَّ قَْرنَْي  الصُّ
د  لََها اْلك فَّار    ْمحِ ثُمَّ َصّلِ فَِإنَّ الصَّالَ َشْيَطاٍن َوِحيَنِئٍذ َيْسج  ل  بِالر    ةَ َمْشُهوَدةٌ َمْحُضوَرةٌ َحتَّى يَْستَِقلَّ الّظِ

اَلةِ   )1("ث مَّ أَْقِصْر عن الصَّ

ِبثاََلٍث ِصَياِم ثاََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ك ل ِ َشْهٍر    أَْوَصانِي َخِليِلي   "عن أَبِي هريرةوفيهما   -1581
 )2("َوَرْكعَتَْي الضَُّحى َوأَْن أ وتَِر قَْبَل أَْن أََنامَ 

 )3(مثله  عن أبي الدرداءوفي مسلم   -1582

 )4(وعن أبي ذر مثله.   )صحيح(  -1583

  يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة  "قال    النبي  أن     وفيهما عن أبي ذر -1584
, فكل تسبيحة صدقة , وكل تحميدة صدقة , وكل تهليلة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وأمر  

 ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى بالمعروف صدقة , ونهي عن المنكر صدقة ,  
")5(   

 . )6(" وَدلُّ الطريق صدقة"وفي لفظ للبخاري -1585

يصلي سبحة الضحى قط   ما رأيت    "قالت  رضي للا عنها    عائشةفيهما عن   -1586
ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به      رسول للا   وإني ْلسبحها وإن كان
   )7("الناس فيفرض عليهم 

عنها    عن عائشةفي مسلم  و -1587 النبي   "قالت  رضي للا  أربع   كان  الضحى  يصل 
 .)8(" , ويزيد ما شاء  ركعات

يصل الضحى حتى    كان النبي  "قال    عنه     الخدري  أبي سعيد  . وعن  )ضعيف( -1588
   )9(" نقول : ال يدعها ويدعها حتى نقول : ال يصليها 

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب إسالم عمرو بن عبسة (  832( برقم: )208/  2"صحيحه" )أخرجه مسلم في  – )1(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصوم ، باب صيام أيام البيض ثالث عشرة وأربع 1981( برقم: )41/    3ه البخاري في "صحيحه" )أخرج  –  )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، 721( برقم: )158/    2ومسلم في "صحيحه" ) ،    بهذا اللفظ(عشرة وخمس عشرة ( )
 .  )بمثله.(باب استحباب صالة الضحى ( 

ضحى  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة ال722( برقم: )159/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

ظة على صالة الضحى ( ) كتاب الصالة ، باب الوصية بالمحاف1221( برقم: )385/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
 . "إسناده صحيح  "(:227/ 2»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة الضحى  720( برقم: )158/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 ز  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب فضل من حمل متاع صاحبه في 2891( برقم: )53/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .  السفر ( )بهذا اللفظ(

( ) أبواب التهجد ، باب تحريض النبي صلى هللا عليه وسلم على  1128( برقم: )50/    2ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف   –  )7(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب 718( برقم: )156/    2مثله.( ، ومسلم في "صحيحه" )صالة الليل والنوافل ( )ب
 . )بهذا اللفظ(استحباب صالة الضحى ( 

ة الضحى  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صال719( برقم: )157/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 .  ( )بهذا اللفظ(

/  5وأحمد في "مسنده" ) وقال :"حسن غريب" ،  ( )بهذا اللفظ(477( برقم: )488/  1أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )9(
إسناده ضعيف لضعف عطية "ط الرسالة(:  247/  17»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(  11324( برقم: )2324
 . 460برقم  (:212/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وضعفه األلباني في العْوفي
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قال رجل من اْلنصارإني ال أستطيع  "أنه قال :     وفي البخاري عن أنس بن مالك -1589
طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح     الصالة معك وكان رجال ضخما فصنع للنبي

ما رأيته    :قال  ؟ يصلي الضحى   أكان النبي   :ل ْلنسيطرف الحصير صلى عليه ركعتين فق
 )1("صالها إال يومئذ

قال    عبد هللا وفي مسلم عن   -1590 العقيلي  أكان  "بن شقيق  لعائشة  يصل    النبي  قلت 
 )2("الضحى قالت : ال إال أن يجيء من مغيبه 

َبْيِر اْلَمْسِجَد،  َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر  فيهما عن   -1591 َجاِهٍد، قَاَل: َدَخْلت  أََنا َوع ْرَوة  ْبن  الزُّ َعْن م 
ْجَرةِ َعاِئَشةَ، َوإِذَا َناٌس ي َصلُّوَن فِي اْلَمْسِجِد َصالَةَ الضُّحى  فَإِذَا َعْبد  للِا ْبن  ع َمَر، َجاِلٌس إِلَى ح 

 (3)"َعةٌ  قَاَل: فََسأَْلَناه  َعْن َصالَتِِهْم؛ فَقَاَل: ِبدْ 

 وقتها  وعدد ركعاتها  •

رأى قوما يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا أن  أَنَّ زيد ْبَن أرقمفي مسلم  -1592
إن رسول للا   ؟!  أفضل  الساعة  هذه  ترمض    الصالة في غير  حين  اْلوابين  قال : صالة 

 )4("الفصال .

كان إذا فاتته الصالة من الليل    "أن النبي رضي للا عنها      وفي مسلم عن عائشة -1593
 )5(" من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة 

فقرأه   عن حزبه أو عن شيء منهمن نام    قال    عمر بن الخطابوفي مسلم عن   -1594
 )6("فيما بين صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة  أن النبي "رضي للا عنها  أم هانئ  وفيهما عن -1595
  )7("الضحى

 والسبحة هي النافلة   )8(وزاد بن خزيمة"يسلم من كل ركعتين".   )صحيح( -1596

  

 
( ) كتاب األذان ، باب هل يصلي اإلمام بمن حضر وهل يخطب  670( برقم: )135/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . يوم الجمعة في المطر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة الضحى (  717( برقم: )156/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) أبواب العمرة ، باب كم اعتمر النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا 1775( برقم: )2/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الحج ، باب بيان عدد عمر النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وزمانهن 1255( برقم: )61/    4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( )بمثله.(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة اأْلوابين حين ترمض 748( برقم: )171/    2رجه مسلم في "صحيحه" )أخ–  )4(
 .  الفصال ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن نام  746( برقم: )171/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جامع صالة الليل ومن نام  747( برقم: )171/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 .  عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا به ( )بنحوه  357( برقم: )80/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(
 ( ) كتاب الحيض ، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ( )بهذا اللفظ( 336( برقم: )182/  1مسلم في "صحيحه" )، و مطوال.(

اللفظ(1234( برقم: )394/    2)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  –  )8( ( برقم: 497/    1وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا 
إسناده على شرط البخاري.وأصله في الصحيحين "(:50/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ))مثله( . قال ابن حجر في    (1290)

 ". يسلم من كل ركعتين{قوله: }دون مطوال  
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 وصالة ليلة النصف من شعبان صالة التسابيح ، والرغائب ،   •

قال للعباس بن عبد المطلب  النبي   : أن عن ابن عباس رضي للا عنهما.    )ضعيف( -1597
" ياعباس يا عماه أال أعطيك ؟ أال أمنحك ؟ أال أحبوك ؟ أال أفعل بك عشر خصال إذا أنت 

ذلك   سره  فعلت  وكبيره  صغيره  وعمده  خطأه  وحديثه  قديمه  وآخره  أوله  ذنبك  لك  للا  غفر 
الكتاب وسورة  وعالنيته  تقرأ في كل ركعة فاتحة  فإذا   عشر خصال أن تصلي أربع ركعات 

فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان للا والحمد هلل وال إله إال للا وللا أكبر  
خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا  
جد  ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تس

فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في 
أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن  

 )1(لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة "
 من شعبان صالة النصف  •

قالت : فقدت رسول للا صلى للا عليه وسلم  رضي للا عنها عن عائشة.  )ضعيف( -1598
ليلة ، فخرجت فإذا هو بالبقيع ، فقال : أكنت تخافين أن يحيف للا عليك ورسوله ؟ قلت : يا  
رسول للا ، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك ! فقال : إن للا عز وجل ينزل ليلة النصف من 

 . )2("ر غنم كلبشعبان إلى السماء الدنيا فيغفر ْلكثر من عدد شع 

  

 
( باب صالة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا  1216( برقم: )380/    2ة في "صحيحه" )أخرجه ابن خزيم –  )1(

والحاكم في "مستدركه"  ،( 330( برقم: ) 326/  11، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )اإلسناد شيئا )بهذا اللفظ( 
وابن ماجه في "سننه" ،  ( )بمثله.(  1297( برقم: )499/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1196( برقم: )318/    1)
سناده حسن وله شواهد "إ(:468/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في   ( )بمثله.( 1387( برقم: )397/  2)

اه جماعة  حديث صحيح، وقد قوَّ :"  1173برقم    (:40/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  يصح بها.
ي وابن منده وأبو محمد عبد الرحيم المصري وأبو الحسن المقدسي والمنذري وابن الصالح " . من األئمة، منهم أبو بكر اآلُجِرّ

التسبيح، صالة  في  حديث  غير  وقد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم  "(:606/  1»سنن الترمذي ت بشار« )وقال الترمذي في   
قال بن حجر " . ور شيء.وقد رأى ابن المبارك، وغير واحد من أهل العلم: صالة التسبيح وذكروا الفضل فيه.وال يصح منه كبي

وإن كان حديث بن عباس يقرب من شرط  والحق أن طرقه كلها ضعيفة (: "18/ 2في »التلخيص الحبير ط العلمية« )
ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات ه معتبر  الحسن إال أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وج

  . "وقد ضعفها بن تيمية والمزي وتوقف الذهبيوموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فال يحتمل منه هذا التفرد 
حديث عائشة ال نعرفه إال من هذا الوجه من وقال :"   ( )بهذا اللفظ(739( برقم: )108/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة ، والحجاج بن أرطاة لم   حديث الحجاج ، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث ، وقال
( ) أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب 1389( برقم: ) 399/   2وابن ماجه في "سننه" )" ،  يسمع من يحيى بن أبي كثير .

) مسند عائشة رضي هللا   (26658( برقم: )6271/    12وأحمد في "مسنده" )،  ما جاء ِفي ليلة النصف من شعبان ( )بمثله.(  
وهو ابن  -إسناده ضعيف لضعف الحجاج  "(:400/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  عنها ، ( )بمثله.(

الترمذي في "سننه" عقب الحديث )  -أرطأة البخاري فيما نقله عنه  (: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من 749والنقطاعه، قال 
أرطأ بن  والحجاج  كثير.عروة،  أبي  بن  يحيى  من  يسمع  لم  في    ة  القيم  ابن  قال   .  » والضعيف  الصحيح  في  المنيف  »المنار 

 ثم ذكرها "  وهذه الصالة وضعت في اإلسالم بعد األربع مئة ونشأت من بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث:"(: 99)ص
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، وتسبق تلك  صالة الرغائب تكون في أول ليلة الجمعة من رجب بين صالة المغرب والعشاء  •
 الصالة بصيام يوم الخمي

 : تهاصف  •

ما من أحد صام يوم الخميس أول خميس  أنه قال: روي عن النبي    ما.  )موضوع(  -1599
يفصل    من اثنتي عشرة ركعة  والعتمة  العشاء  بين  يصلى  ثم  بتسليمة  رجب  بين كل ركعتين 

يقرأفي كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ( ثالث مرات و ) قل هوللا  
على محمد    أحد ( اثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صالته صلى عليَّ سبعين مرة يقول اللهم صل

المالئكة والروح    ربالنبي اْلمي وعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة سبوح قدوس  
اْلعظم ثم يسجد سجدة    ثم يرفع رأسه ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي

حاجته في سجوده فانه تقضى إن    أخرى فيقول فيها مثل ما قال في السجدة اْلولى ، ثم يسأل للا 
فسي بيده ال يصلي عبد  والذي ن أنه قال في ثوابها"      :.  و روي عن النبي  )"شاء للا تعالى

أو أمة هذه الصالة إال غفرللا له جميع ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن  
اْلشجار ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار    الجبال وعد ورق

  في أحسن صورة بوجه طلق   أول ليلة نزوله إلى قبره بعث للا إليه ثواب هذه الصالة  فإذا كان
 ولسان ذلق فيقول يا حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة فيقول من أنت فما رأيت أحسن وجها

اليلة   منك وال شممت رائحة أطيب من رائحتك فيقول يا حبيبي أنا ثواب تلك الصالة التي صليته 
عنك    دتك وارفعكذا في بلدة كذا في شهر كذا في سنة كذا جئت الليلة ْلقضي حقك وآنس وح 

الخير من  تعدم  لن  وانك  القيامة على رأسك  الصور ظللت في عرصة  نفخ في  فإذا    وحشتك 
 )1(موالك أبداً 

 صالة الحاجة •

ِ ْبِن أَِبي أَْوفَى.    )ضعيف( -1600 َمْن َكاَنْت لَه  إِلَى   رسول للا    :" قالقَالَ   عن َعْبِد َّللاَّ
ض وَء ث مَّ ِلي َصل ِ َرْكعَتَْيِن ث مَّ لِ  أْ فَْلي حسن اْلو  ِ َحاَجةٌ أَْو إِلَى أََحٍد ِمْن َبنِي آَدَم فَْلَيتََوضَّ ِ  َّللاَّ ي ْثِن َعلَى َّللاَّ

ِ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم اْلَحْمد   ث مَّ ِلَيق ْل اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  اْلَحِليم  اْلَكِري   َوْلي َصل ِ َعلَى النبي ِ َرب  م  س ْبَحاَن َّللاَّ
وِجَباِت َرْحَمِتَك َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك َواْلغَِنيَمةَ ِمْن ك ل ِ بِر ٍ َوالسَّ  ِ اْلعَالَِميَن أَْسأَل َك م  ِ َرب  اَلَمةَ ِمْن ك ل ِ  ّلِِلَّ

ْجتَه  َواَل َحاَجةً ِهَي لََك ِرًضا إاِلَّ قََضْيتََها َيا أَْرَحَم  إِْثٍم اَل تََدْع ِلي ذَْنًبا إاِلَّ َغفَْرتَه  َواَل   ا إاِلَّ فَرَّ َهمًّ
اِحِمينَ   )2("الرَّ

  

 
حديث صالة الرغائب "(: 74الموضوعة« )ص  »اآلثار المرفوعة في األخبارالحديث من الموضوعات  قال اللكنوي في    –  )1(

موضوع باتفاق أكثر المحدثين أو كلهم وال عبرة بمن خالفهم كائنا من كان وال بذكر من ذكره كائنا من كان، والموضوع ال يجوز 
به في  العمل  النووي  وقال   .  "( األحكام«  بدعتان "  (:616/  1خالصة  ليلة نصف شعبان.»وهما  ركعة،  مئة  النصف  وصالة 

مذمومتان منكرتان، وأشدهما ذما الرغائب لما فيها من التغيير لصفات الصالة، ولتخصيص ليلة الجمعة. والحديث المروي فيها 
ه الصواب فيهما، فذكر باطل، شديد الضعف، أو موضوع. وال يغتر بكونهما في " قوت القلوب و " اإلحياء ". وال بمن اشتبه علي

والحديث الوارد في سنن ابن ماجه وغيره في صالة ...ورقات في استحبابها، فإنهم غالطون في ذلك، مخالفون لسائر األمة  
 النصف ضعيف.".

( برقم: 489/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1203( برقم: )320/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
( 1384( برقم: )394/    2وابن ماجه في "سننه" )  " ،  هذا حديث غريب ، وفي إسناده مقال .وقال :"    ( )بنحوه.(479)

 .  "ضعيف جدا" 343برقم  (:54»ضعيف سنن الترمذي« )ص. وقال األلباني في )بنحوه.( 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52665)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(97054)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(109804)


354    | 

 354  الصفحة
 

 صالة التوبة   •

من عبد يقول " ما    النبي   قال سمعتعن علي عن أبي بكر الصديق  .     )صحيح( -1601
" ثم قرأ هذه    غفر هللا لهيذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر هللا إال  

 "   إلى آخر اْلية ) )1والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا للا   اْلية 

 جواز النافلة في جماعة أحيانا  •

في حديث تطبيق      وحديث ابن مسعود  في صفة الصالة،تقدم حديث حذيفة   -1602
عندما دعا    ان  وحديث عتب،      " قوموا ألصلي لكم"،وحديث أنس  اليدين في الركوع  

     ا. رضي هللا عنهم ابن عباسحديث و لبيته ،  النبي 

أَْقبََل ذَاَت َيْوٍم ِمْن اْلعَاِلَيِة َحتَّى إِذَا َمرَّ    النبي   أَنَّ   عامر ْبُن َسْعدٍ   وفي مسلم عن -1603
 َوَدَعا َربَّه  َطِوياًل ث مَّ اْنَصَرَف إِلَْيَنا فَقَالَ   فََرَكَع فِيِه َرْكعَتَْيِن َوَصلَّْينَا َمعَهُ بَِمْسِجِد َبنِي معاوية َدَخَل  

ِتي ِبالسََّنِة   رسول للا   َسأَْلت  َرب ِي ثاََلثًا فَأَْعَطاِني ِثْنتَْيِن َوَمَنعني َواِحَدةً َسأَْلت  َرب ِي أَْن اَل ي ْهِلَك أ مَّ
تِي ِباْلغََرِق فَأَْعَطاِنيَها َوَسأَْلت ه  أَْن اَل َيْجعََل َبأَْسه مْ  ْم فََمنَعنيَها َبْينَ   فَأَْعَطاِنيَها َوَسأَْلت ه  أَْن اَل ي ْهِلَك أ مَّ  ه 

")2( 

اًل ي َصل ِي َوْحَده  فَقَاَل    النبي  أَنَّ   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ و  .    )صحيح( -1604 أَْبَصَر َرج 
 )3("أاََل َرُجٌل يَتََصدَُّق َعلَى َهذَا فَيَُصلَِّي َمعَهُ 

  

 
/   1والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )، ( )بنحوه.( 623( برقم: )389/  2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )1(

( 561/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )10178( برقم: )160/    9( )بنحوه.( ، والنسائي في "الكبرى" )7( برقم: )82
حديث حسن ال نعرفه إال من وقال :"  ( )بنحوه.(406( برقم: )431/    1والترمذي في "جامعه" )،  اللفظ(  ( )بهذا  1521برقم: )

 ( )بنحوه.(2( برقم: )3/    1( )بنحوه.( وأحمد في "مسنده" )1395( برقم: )403/    2، وابن ماجه في "سننه" )  "  هذا الوجه
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."ط الرسالة(:  219/  1»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  

 .  "إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسَّنه الترمذي "1361رقم ب (:252/ 5)
تاب الفتن وأشراط الساعة ، باب هالك هذه اأْلمة بعضهم ( ) ك2890( برقم: )171/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  ببعض ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  128/    3وابن خزيمة في "صحيحه" )،  )بنحوه.(    364( برقم: )131/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )3(
( 209/    1( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )2397( برقم: )157/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  1632)

والترمذي في ،  ( )بنحوه.(574( برقم: )224/    1وأبو داود في "سننه" )افقه الذهبي،  وصححه وو( )بنحوه.(  763برقم: )
(  11584( برقم: )2388/    5وأحمد في "مسنده" )وقال :"حديث حسن" ،    ( )بنحوه.(220( برقم: ) 260/    1"جامعه" )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان "ط الرسالة(:  158/  18»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بمثله.(

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  ي داود والترمذي، وهو ثقة.األسود: وهو أبو محمد الناجي، فمن رجال أب
 . "إسناده صحيح" 589يرقم  (:116/ 3)
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 صالة الجماعة •
النبي     في مسلم عنه  -1605 أَتَى  قَاِئٌد    قَاَل  ِلي  لَْيَس  إِنَّه    ِ َرس وَل َّللاَّ َيا  فَقَاَل  أَْعَمى  ٌل  َرج 

ا َولَّى َدَعاه  فَقَاَل َهْل    َيق ود نِي إِلَى اْلَمْسِجِد فََسأََل   َص لَه  فَلَمَّ َص لَه  فَي َصل َِي فِي َبْيِتِه فََرخَّ أَْن ي َرخ ِ
اَلةِ قَاَل نَعَْم قَ   )1(" اَل فَأَِجبْ تَْسَمع  الن َِداَء ِبالصَّ

َنافِِقيَن َصاَلة  اْلِعَشاِء    المتقدم   "   وفيهما  حديث أبي هريرة -1606 إِنَّ أَْثقََل َصاَلةٍ َعلَى اْلم 
اَلةِ فَ  َر ِبالصَّ وَن َما فِيِهَما َْلَتَْوه َما َولَْو َحْبًوا َولَقَْد َهَمْمت  أَْن آم  َر  َوَصاَلة  اْلفَْجِر َولَْو َيْعلَم  ت قَاَم ث مَّ آم 

اًل فَي َصل َِي ِبالنَّاِس ث مَّ أَْنَطِلقَ  اَلةَ َرج  َزٌم ِمْن َحَطٍب إِلَى قَْوٍم اَل َيْشَهد وَن الصَّ ْم ح   َمِعي بِِرَجاٍل َمعَه 
ْم ِبالنَّارِ  َق َعلَْيِهْم ب ي وتَه  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه لَْو يَْعلَم  أََحد ه ْم أَنَّه  َيِجد  َعْرقًا َسِميًنا "  زاد البخاري"،فَأ َحر ِ

العَرق : عظم أخذ أكثر لحمه جمعه ُعراق ، والِمرماة        )2("ِن لََشِهَد اْلِعَشاءَ أَْو ِمْرَماتَْيِن حسنتَيْ 
 السهم الذي يرمى به. 

عَِة لَقَْد َهَمْمت     أَنَّ النبي  وفي مسلم عن بن مسعود -1607 م  قَاَل ِلقَْوٍم َيتََخلَّف وَن عن اْلج 
َق َعلَى ِرَجاٍل   اًل ي َصل ِي ِبالنَّاِس ث مَّ أ َحر ِ َر َرج   )3("يَتََخلَّفُوَن عن اْلُجُمعَِة بُيُوتَُهمْ أَْن آم 

َما َسِمعَا  رضي للا عنهما  هريرة  يَوأَبَ   بن عمر  وفي مسلم عن -1608 ول   َيق    النبي  أَنَّه 
عَاِت أَْو لََيْخِتَمنَّ َّللاَّ  َعلَى ق ل وبِِهْم ث مَّ لََيك ون نَّ ِمْن    :"َعلَى أَْعَواِد ِمْنبَِرهِ  م  لََيْنتَِهَينَّ أَْقَواٌم عن َوْدِعِهْم اْلج 

 )4(" اْلغَافِِلينَ 

َعلَى    بن مسعودعن  وفي مسلم   -1609 فَْلي َحافِْظ  َغًدا مسلما   َ َيْلقَى َّللاَّ أَْن  ه   َسرَّ َمْن  قَاَل 
َ َشَرَع ِلَنِبي ِك مْ  لََواِت َحْيث  ي َناَدى بِِهنَّ فَإِنَّ َّللاَّ اَلِء الصَّ س َنَن اْله َدى َوإِنَّه نَّ ِمْن س َنِن اْله َدى َولَْو   َهؤ 

تََخل ِف  فِي َبْيِتِه لَتََرْكت ْم س نَّةَ َنِبي ِك ْم َولَْو تََرْكت ْم س نَّةَ َنِبي ِك ْم  أَنَّك ْم َصلَّْيت ْم فِي ب ي وِتك ْم َكمَ  ا ي َصل ِي َهذَا اْلم 
ٍل َيتََطهَّر  فَي حسن الطُّه وَر ث مَّ يَْعِمد  إِلَى َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه اْلَمَساِجِد إاِلَّ كَ  لَه   تََب َّللاَّ   لََضلَْلت ْم َوَما ِمْن َرج 
طُّ عنه  ِبَها َسي ِئَةً َولَقَْد َرأَْيت َنا َوَما َيتَخَ  لَّف  عنها بِك ل ِ َخْطَوةٍ َيْخط وَها حسنةً َوَيْرفَع ه  بَِها َدَرَجةً َوَيح 

لَْيِن َحتَّى ي   ج  ل  ي ْؤتَى ِبِه ي َهاَدى َبْيَن الرَّ ج  َنافٌِق َمْعل وم  الن ِفَاِق َولَقَْد َكاَن الرَّ " وفي  قَاَم فِي الصَّف ِ إاِلَّ م 
رسول    أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصالة وقال إنلفظ لمسلم:"

 )5("علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصالة في المسجد الذي يؤذن فيه  للا 

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب يجب إتيان المسجد على 653( برقم: )124/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من 674( برقم: )134/    2مسلم في "صحيحه" )، و  من سمع النداء ( )بهذا اللفظ(
 .  ) بمثله( أحق باإلمامة (

مسلم  ، و   ( ) كتاب األذان ، باب وجوب صالة الجماعة ( )بنحوه.(644م: )( برق 131/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وبيان التشديد ِفي التخلف 651( برقم: )123/    2في "صحيحه" )

 . عنها ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وبيان  652( برقم: )123/    2ه مسلم في "صحيحه" )أخرج–  )3(

 .  التشديد ِفي التخلف عنها ( )بهذا اللفظ(
 .  تغليظ ِفي ترك الجمعة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الجمعة ، باب ال865( برقم: )10/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب صالة الجماعة من سنن  654( برقم: )124/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 .  بتلك األلفاظ(الهدى ( )
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ْبَح فَقَاَل أََشاِهٌد ف اَلٌن  النبي   قَاَل َصلَّى ِبَنا عن أُبَّيِ بن كعبو . (حسن) -1610 َيْوًما الصُّ
َنافِقِ  اْلم  َعلَى  لََواِت  الصَّ أَْثقَل   اَلتَْيِن  الصَّ َهاتَْيِن  إِنَّ  قَاَل  اَل  قَال وا  ف اَلٌن  أََشاِهٌد  قَاَل  اَل  َولَْو  قَال وا  يَن 

َكِب   وه َما َولَْو َحْبًوا َعلَى الرُّ وَن َما فِيِهَما َْلَتَْيت م  ِ اْلَماَلِئَكِة  تَْعلَم  َل َعلَى ِمثِْل َصف  َوإِنَّ الصَّفَّ اْْلَوَّ
ِل أَْزَكى ِمْن َصاَلِتِه َوْحَده   ج  ِل َمَع الرَّ ج  وه  َوإِنَّ َصاَلةَ الرَّ َوَصاَلت ه    َولَْو َعِلْمت ْم َما فَِضيلَت ه  اَلْبتََدْرت م 

لِ  ج  لَْيِن أَْزَكى ِمْن َصاَلِتِه َمَع الرَّ ج  ِ تَعَالَى  َمَع الرَّ َو أََحبُّ إِلَى َّللاَّ دليل على فيه  )  )1("َوَما َكث َر فَه 
 ( أن  كل ماكان أكثرجماعة كان أفضل.

اَلة     "  الدرداء  وعن أبي.    )حسن( -1611 َما ِمْن ثاََلثٍَة فِي قَْرَيٍة َواَل َبْدٍو اَل ت قَام  فِيِهْم الصَّ
ْئب  اْلقَاِصَيةَ   )2(" إاِلَّ قَْد اْستَْحَوذَ َعلَْيِهْم الشَّْيَطان  فَعَلَْيك ْم ِباْلَجَماَعِة فَإِنََّما َيأْك ل  الذ ِ

ِل فِي اْلَجَماَعِة ت َضعَّف  َعلَى َصاَلِتِه "  المتقدم  أبي هريرة  فيهما حديث -1612 ج  َصاَلة  الرَّ
  )3(" فِي َبْيِتِه َوفِي س وقِِه َخْمًسا َوِعْشِريَن ِضْعفًا 

   )4("خمس وعشرين جزءا ب"   وفي لفظ لهما -1613

 )5(" درجة"لهما وفي لفظ   -1614

: صالة مع اْلمام أفضل من خمس وعشرين    قال رسول للا  "  عنهوفي مسلم    -1615
  )6("صالة يصليها وحده .

" لصالة الجماعة أفضل ل  قا  عن النبي    رضي للا عنهما  وفيهما عن ابن عمر -1616
 )7(من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة"

َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء   :"َيق ول    النبي   َسِمْعت    قال :   ْبن  َعفَّانَ   وفي مسلم عن عثمان  -1617
ْبَح فِي َجَماَعٍة فََكأَنََّما َصلَّى اللَّْيَل ُكلَّهُ   )8(" فِي َجَماَعٍة فََكأَنََّما قَاَم نِْصَف اللَّْيِل َوَمْن َصلَّى الص 

 
(  405/    5وابن حبان في "صحيحه" )  ،( )بنحوه مطوال.(  1476( برقم: ) 11/    3يحه" )أخرجه ابن خزيمة في "صح  –  )1(

المقدسي في "األحاديث المختارة" ) 2056برقم: ) وقال    ( )بنحوه مطوال.(1195)   ( برقم:397/    3( )بمثله.( ،  والضياء 
( برقم:  4954/    9وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  554( برقم: ) 217/    1، وأبو داود في "سننه" )  :"إسناده حسن"

". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة بإسناد صحيح" (:650/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بنحوه.(  21657)
وثقه العجلي وذكره   حديث حسن صحيح، عبد هللا بن أبي بصير، "(:416/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  

ابن حبان في "الثقات" وقد تابعه أبوه أبو بصير العنبري الكوفي، وقد روى عنه ثالثة وذكره ابن حبان فى "الثقات"، وباقي 
»صحيح سنن أبي  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح "(:366/  2»صحيح ابن خزيمة« )" . وقال األعظمي في    رجاله ثقات

حديث حسن، وصححه علي بن المديني وابن السكن والعقيلي والحاكم. وأخرجه ابن   :"  563برقم    :(74/  3داود ط غراس« )
 .  خزيمة، وابن حبان  في "صحيحيهما"

( برقم: 457/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(    1486( برقم: )19/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
)بمثله.(  2101)  )  ،( في "مستدركه"  برقم: ) 211/    1والحاكم  )بمثله.(  770(  الذهبي  (  في  وصححه ووافقه  والنسائي   ،

 ،   ()بمثله مختصرا.(  547( برقم: )214/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بنحوه.(  1/    846( برقم: )189/    1"المجتبى" )
إسناده "(: 458/  5»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في     ( )بمثله.( 22124)  ( برقم:5081/    9وأحمد في "مسنده" )

»صحيح الجامع "  . وحسنه األلباني في  الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.حسن. السائب بن حبيش: صدوق صالح  
 . 5701برقم  (:994/ 2الصغير وزيادته« )

 ( ) كتاب األذان ، باب فضل صالة الجماعة ( )بهذا اللفظ( 647( برقم: ) 131/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب األذان ، باب فضل صالة الفجر في جماعة ( )بهذا اللفظ( 648( برقم: ) 131/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وبيان التشديد  649( برقم: )121/  2، ومسلم في "صحيحه" )
 . ) بمثله( ِفي التخلف عنها (

،ومسلم    ()كتاب الصالة ، باب الصالة في مسجد السوق ( )بهذا اللفظ(477(برقم:) 103/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(
 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وانتظار الصالة ( )بمثله.( 649( برقم: )128/  2)في صحيحه 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وبيان  649( برقم: )122/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 .  التشديد ِفي التخلف عنها ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األذان ، باب فضل صالة الجماعة ( )بنحوه.( ، ومسلم 645( برقم: )131/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وبيان التشديد ِفي التخلف 650( برقم: )122/    2" )في "صحيحه
 . ذا اللفظ(عنها ( )به 

ء والصبح  ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة العشا656( برقم: )125/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 . ِفي جماعة ( )بهذا اللفظ(
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في نفر من قومي ، فأقمنا    : أتيت النبي    قال     عن مالك بن الحويرثوفيهما   -1618
عنده عشرين ليلة ، وكان رحيما رفيقا ، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا ، قال: ارجعوا فكونوا فيهم  

  )1(" ، وليؤمكم أكبركم .، وعلموهم ، وصلوا ، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم  

: إذا أنتما يريدان السفر ، فقال النبي    قال: أتى رجالن النبي    وفي لفظ لهما عنه -1619
 )2(" ، ثم ليؤمكما أكبركما .   فأذنا ، ثم أقيما خرجتما 

  

 
قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ( )بهذا ( ) كتاب األذان ، باب من  628(برقم:)128/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 ة ، باب من أحق باإلمامة ( )بنحوه.(( ) كتاب المساجد ومواضع الصال674( برقم: )134/    2ومسلم في "صحيحه" )،    اللفظ(
ذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة  ( ) كتاب األذان ، باب األ630( برقم: )128/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . وكذلك بعرفة وجمع ( )بهذا اللفظ(
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   . تجب صالة الجماعة  على من حضرها ، حتى على من صلى •

ا قَاَل أَتَْيت  النبيالديلي  عن ِمْحَجنٍ .  )صحيح لغيره( -1620 اَلة  فََجلَْست  فَلَمَّ فَأ قِيَمْت الصَّ
قَاَل ِلي أَلَْسَت بِمسلم ق ْلت  َبلَى قَاَل فََما َمَنعََك أَْن ت َصل َِي َمَع النَّاِس قَاَل ق ْلت  َصلَّْيت  فِي أَْهِلي َصلَّى  

 )1("قَاَل فََصل ِ َمَع النَّاِس َولَْوك ْنَت قَْد َصلَّْيَت فِي أَْهِلكَ 

تَه  فََصلَّْيت  َشِهْدت  َمَع النبي قَاَل    يَزيد ْبِن اأْلَْسَوِد اْلعامري  عن  و.    )صحيح( -1621 َحجَّ
لَْيِن فِي أ ْخرَ  ا قََضى َصاَلتَه  َواْنَحَرَف إِذَا ه َو بَِرج  ْبحِ فِي َمْسِجِد اْلَخْيِف قَاَل فَلَمَّ ى  َمعَه  َصاَلةَ الصُّ

َما فَقَاَل َما َمَنعَك َما أَْن ت َصل َِيا َمعنا اْلقَْوِم لَْم ي َصل َِيا َمعَه  فَقَاَل َعلَيَّ بِِهَما فَِجيَء ِبِهَما ت ْرَعد  فََرا ِئص ه 
ِ إِنَّا ك نَّا قَْد َصلَّْيَنا فِي ِرَحاِلَنا قَاَل فَاَل تَْفعَاَل إِذَا َصلَّْيت َما فِي ِرَحالِ  ك َما ث مَّ أَتَْيت َما  فَقَااَل َيا َرس وَل َّللاَّ

ْم فَإِنََّها   )2("لَك َما َنافِلَةٌ َمْسِجَد َجَماَعٍة فََصل َِيا َمعَه 

ِ َكْيَف أَْنَت إِذَا َكاَنْت َعلَْيَك أ َمَراء     عن أبي ذروفي مسلم   -1622 قَاَل قَاَل ِلي َرس ول  َّللاَّ
نِي قَاَل َصل ِ الصَّ  ر  اَلةَ عن َوْقِتَها قَاَل ق ْلت  فََما تَأْم  اَلةَ عن َوْقِتَها أَْو ي ِميت وَن الصَّ وَن الصَّ ر  اَلةَ  ي َؤخ ِ

ْم فَصَ  اَلةَ ِلَوْقتَِها ث مَّ    "  وفي لفظ لمسلم عنه"  ل ِ فَإِنََّها لََك َنافِلَةٌ  ِلَوْقتَِها فَإِْن أَْدَرْكتََها َمعَه  َصل ِ الصَّ
اَلة  َوأَْنَت فِي اْلَمْسِجِد فََصل ِ  فصل معهم فإنها زيادة  "  وفي لفظ له"  اْذَهْب ِلَحاَجِتَك فَإِْن أ قِيَمْت الصَّ

ِلَوْقتَِها فَإِ   "وفي لفظ آخر"  خير  اَلةَ  ْم فََصل ِ  و َصل ِ الصَّ اَلة  َمعَه  َواَل تَقُْل إِنِّي قَْد  ْن أَْدَرَكْتَك الصَّ
 )3("َصلَّْيُت فَاَل أَُصلِّي

  

 
( برقم:  244/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  2405( برقم: )164/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )1(
 7وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه مطوال.(  1/    856( برقم: )191/    1"المجتبى" )( )بنحوه مطوال.( ، والنسائي في  897)
»مسند . وقال األرنؤوط في    (666/  2»خالصة األحكام« ). صححه النووي في     ( )بهذا اللفظ(16655( برقم: )3573  /

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث " . وصححه األلباني في  اد ضعيفحديث حسن، وهذا إسن"ط الرسالة(:  318/  26أحمد« )
لكن هذه الزيادة صحيحة فقد وردت فى حديث آخر عن يزيد بن األسود: " أنه ...  وقال :"  534برقم   (:314/ 2منار السبيل« )

ية المسجد , فدعا بهما , فجىء صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو غالم شاب فلما صلى , فإذا رجالن لم يصليا فى ناح
بهما ترعد فرائصهما , فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قاال: قد صلينا فى رحالنا , فقال: ال تفعلوا , إذا صلى أحدكم فى رحله ,  

, وصححه   أخرجه أصحاب السنن ـ إال ابن ماجه ـ وغيرهم بإسناد صحيح  ثم أدرك اإلمام ولم يصل , فليصل معه فإنها له نافلة ".
 . " ( .591و 590جماعة كما حققته فى " صحيح أبى داود " )

( 431/    4( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )1279( برقم: ) 433/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
والنسائي في "المجتبى" ،  ( )بنحوه مطوال.(  899( برقم: )244/    1( )بنحوه مطوال.( ، والحاكم في "مستدركه" )1564برقم: )

( )بنحوه مطوال.( ،  والترمذي 575( برقم: )225/    1)بنحوه مطوال.( ، وأبو داود في "سننه" )(  1/    857( برقم: ) 191/    1)
( برقم: 3891/    7وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح" ،   ( )بنحوه مطوال.(219: )( برقم 258/    1في "جامعه" )

 19/  29»مسند أحمد« ).  وقال األرنؤوط في    (272/  1»خالصة األحكام« ). صححه النووي في    ( )بنحوه مطوال.(17746)
" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح  "(:262/  2»صحيح ابن خزيمة« )في    " . وقال األعظميإسناده صحيح"ط الرسالة(: 

 .  666برقم  (:176/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهية تأخير 648( برقم: ) 121-120/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . (بهذه األلفاظ الصالة َعْن وقتها المختار ( )
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عن   قال"بن مسعودوفي مسلم عن   -1623 اَلةَ  الصَّ وَن  ر  ي َؤخ ِ أ َمَراء   َعلَْيك ْم  َستَك ون   إِنَّه  
اَلةَ ِلِميقَ  وه ْم قَْد فَعَل وا ذَِلَك فََصلُّوا الصَّ اتَِها َواْجعَل وا  ِميقَاِتَها َوَيْخن ق ونََها إِلَى َشَرِق اْلَمْوتَى فَإِذَا َرأَْيت م 

َوإِذَا ك ْنت   ْم س ْبَحةً  ك ْم أََحد ك مْ َصاَلتَك ْم َمعَه  مَّ فََصلُّوا َجِميعًا َوإِذَا ك ْنت ْم أَْكثََر ِمْن ذَِلَك فَْلَيؤ    )1("ْم ثاََلثَةً 
 .  )بعضه منسوخ(

 وهو في مسلم  وتقدم نحوه عن ابن مسعود في فضل صالة الجماعة -1624

قَاَل َرأَْيت  ابن عمر َجاِلًسا َعلَى اْلباََلِط َوالنَّاس     عن ُسلَْيَماَن َمْولَى ميمونة.    )صحيح( -1625
ْحَمِن َما لََك اَل ت َصل ِي قَاَل إِن ِي قَْد َصلَّْيت  إِن ِي َسِمْعت       رسول للا   ي َصلُّوَن ق ْلت  َيا أََبا َعْبِد الرَّ

تَْينِ  اَلة  فِي َيْوٍم َمرَّ  )2("َيق ول  اَل ت عَاد  الصَّ

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الندب إلى وضع اأْليدي  534( برقم: )68/    2م في "صحيحه" )أخرجه مسل  –  )1(

 . ونسخ التطبيق ( )بهذا اللفظ( على الركب ِفي الركوع
( برقم: 155/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  1641( برقم: )138/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
(  226/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1/    859( برقم: )191/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بنحوه.(  2396)

/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في ( )بنحوه.(4780( برقم: )1067/  3حمد في "مسنده" )وأ ،( )بنحوه.( 579برقم: )
اليوم مرتين، فال يكون   "  والنسائي بإسناد صحيح.رواه أبو داود،  " (:668 قال أصحابنا وغيرهم معناه: ال تجب الصالة في 

المنفرد كما إعادة  ومذهبه  مخالفا لما سبق من استحباب إعادتها في جماعة. وأما ابن عمر فلم يعدها ألنه كان صالها جماعة،  
»صحيح الجامع " .  وصححه األلباني في  إسناده صحيح "(:156/  6»صحيح ابن حبان« )" . وقال األرنؤوط في  سبق عنه.

 .  7365برقم  (: 1229/ 2الصغير وزيادته« )
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 أعذار ترك الجماعة  •

قَاَل َمْن َسِمَع الن َِداَء فَلَْم    عن النبي   رضي للا عنهما  عن ابن عباس.    )صحيح(  -1626
 )1(" َيأِْتِه فَاَل َصاَلةَ لَه  إاِلَّ ِمْن ع ْذرٍ 

 المرض  •

: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال منافق قد علم نفاقه  "في مسلم عن ابن مسعود   -1627
 )2("أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصالة

 الطعام  حضور •

َماِلكٍ   فيهما -1628 ْبِن  أنس  النبي عن  اَلة     :"قَالَ   عن  الصَّ َوأ قِيَمْت  اْلعََشاء   َحَضَر  إِذَا 
  )3("فَاْبَدء وا ِباْلعََشاءِ 

َم اْلعََشاء  فَاْبَدء وا ِبِه قَْبَل أَْن ت َصلُّوا َصاَلةَ اْلَمْغِرِب َواَل تَْعَجل وا    "  وفي لفظ فيهما -1629 إِذَا ق د ِ
 ( وجبة العشى كانت قبل المغرب) وقت      )4("عن َعَشائِك مْ 

إذا كان      رسول للا   : قالقال    رضي للا عنهما  ابن عمر  وفي البخاري عن   -1630
 )5("أحدكم على الطعام فال يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصالة

اَل َصاَلةَ ِبَحْضَرةِ الطَّعَاِم  "قال :  أن النبي  رضي للا عنها  وفي مسلم عن عائشة -1631
 )6(" َواَل ه َو ي َدافِع ه  اْْلَْخَبثَاِن 

 وجود الرائحة الكريهة  •

َمْن أََكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ    "  قال  رضي للا عنهما عن النبي    عن ابن عمر  فيهما -1632
 )7(" يَعني الثُّوَم فَاَل َيأِْتَينَّ اْلَمَساِجَد 

َمْن أََكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ فَاَل :"    رسول للا   قَالَ     أَبِي هريرةوفي مسلم عن    -1633
 )8("ي ْؤِذَينَّا بِِريحِ الثُّومِ َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا َواَل 

  

 
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  2064( برقم: )415/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
وابن ماجه في  ،  ( )بنحوه مطوال.(  551( برقم: )216/    1( )بلفظه.( ، وأبو داود في "سننه" )251( برقم: )239/    10)

إسناده "(:177»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(793( برقم: )507/    1"سننه" )
" . وصححه  إسناده صحيح."(:415/ 5»صحيح ابن حبان« )" . وقال األرنؤوط في  وقفهعلى شرط مسلم، لكن رجح بعضهم 

 .  6300برقم   (:1080/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب صالة الجماعة من سنن 654( برقم: )124/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . الهدى ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة ( )بهذا 671( برقم: )135/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهة الصالة بحضرة الطعام 557( برقم: )78/    2اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
 . ) بنحوه( الذي يريد أكله ِفي الحال (

( ) كتاب األذان ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة ( )بهذا 672( برقم: )135/    1ي في "صحيحه" )أخرجه البخار  –  )4(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهة الصالة بحضرة الطعام 558( برقم: )78/    2حيحه" )اللفظ( ، ومسلم في "ص

 . الحال ( )بنحوه.(الذي يريد أكله ِفي 
 ة ( )بهذا اللفظ( ()كتاب األذان ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصال673(برقم:)135/  1أخرجه البخاري في"صحيحه") – )5(
الة بحضرة  ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب كراهة الص560( برقم: )78/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  الطعام الذي يريد أكله ِفي الحال ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث (  853( برقم: )170/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )7(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصال  561( برقم: )79/    2ومسلم في "صحيحه" )،  )بنحوه.(  
 . أو كراثا أو نحوها ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصال  563( برقم: )79/  2"صحيحه" ) أخرجه مسلم في – )8(
 . هذا اللفظ(أو كراثا أو نحوها ( )ب
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من أكل ثوما أو    ": قال "  النبي   أن  رضي للا عنهما  عبدهللا  جابر بن  وفيهما عن  -1634
أتي بقدر فيه    النبي  . وأن"  عتزل مسجدنا وليقعد في بيتهيفل  :" . أو قال    "بصال فليعتزلنا  

خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال ) قربوها ( . إلى بعض  
 )1("كل فإني أناجي من ال تناجي:"أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال 

لمسلم   -1635 لفظ  جابروفي  نََهى  عن  فَغَلََبْتَنا    النبي   قَاَل  اِث  َواْلك رَّ اْلَبَصِل  أَْكِل  عن 
ْنِتَنِة فَاَل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا فَإِنَّ   اْلَماَلئَِكةَ تَأَذَّى  اْلَحاَجة  فَأََكْلَنا ِمْنَها فَقَاَل َمْن أََكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ اْلم 

ا َيتَأَذَّى ِمْنه  اْْلنس    )2("ِممَّ

 )3(" فال يغشنا في مسجدنا" عنهوفي لفظ لهما  -1636

فوجدته قد سبقني    قال : أكلت ثوما ثم أتيت    ن المغيرة بن شعبةع و.    )صحيح( -1637
بركعة فلما صلى قمت أقضي فوجد ريح الثوم فقال : من أكل هذه البقلة فال يقربن مسجدنا حتى  
يذهب ريحها فلما قضيت الصالة أتيته فقلت : يا رسول للا إن لي عذرا ناولني يدك فوجدته  

 )4("ذراسهال فناولني يده فأدخلتها من كمي إلى صدري فوجده معصوبا : فقال : إن لك ع

 بعد المسافة   •

مُّ قَْوَمه  َوه َو أَْعَمى َوأَنَّه  قَاَل لِ   أَنَّ ِعتْبَاَن ْبَن َماِلكٍ   في البخاري   -1638 رسول للا  َكاَن َيؤ 
  فِي ِ ٌل َضِرير  اْلَبَصِر فََصل ِ َيا َرس وَل َّللاَّ ِ إِنََّها تَك ون  الظُّْلَمة  َوالسَّْيل  َوأََنا َرج  َبْيِتي    َيا َرس وَل َّللاَّ

َصلَّى فََجاَءه   َبْيِت  فَقَاَل أَْيَن ت ِحبُّ أَْن أ َصل َِي فَأََشاَر إِلَى َمَكاٍن ِمْن الْ   رسول للا    َمَكاًنا أَتَِّخذ ه  م 
  )")5فََصلَّى فِيِه 

 )6(" فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم"  عنه وفي لفظ للبخاري -1639

رجل أعمى فقال يا رسول للا      رسول للا  قال أتى  أبي هريرة  في مسلم عن   -1640
أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص      رسول للا   إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل

 )7("له فلما ولي دعاه فقال هل تسمع النداء بالصالة ؟ فقال نعم قال فأجب

  

 
والبصل والكراث (  ( ) كتاب األذان ، باب ما جاء في الثوم الني  855( برقم: )170/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )1(

أكل ثوما أو   ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب نهي من 564( برقم: )80/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  بصال أو كراثا أو نحوها ( )بمثله.(

ذان ، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث (  ( ) كتاب األ854( برقم: )170/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )2(
مساجد ومواضع الصالة ، باب نهي من أكل ثوما أو ( ) كتاب ال564( برقم: )80/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) ،  )بنحوه.( 

 .  بصال أو كراثا أو نحوها ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصال  564( برقم: )79/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 . أو كراثا أو نحوها ( )بهذا اللفظ(
( 449/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1672( برقم: ) 164/    3ن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه اب  –  )4(

( 4136/    8وأحمد في "مسنده"  )،  ( )بنحوه.(  3826( برقم: )425/    3وأبو داود في "سننه" ) ،  ( )بمثله.(  2095برقم: )
رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن "ط الرسالة(:  144/  30»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(18492برقم: )

" . وصححه األلباني إسناده صحيح على شرط الشيخين."(:450/  5»صحيح ابن حبان« )" . وقال في  الدارقطني قد رجح إرساله
 .  275برقم  (:198/ 1زوائد ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى في 

رخصة في المطر والعلة أن يصلي في  ( ) كتاب األذان ، باب ال667( برقم: )134/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .  رحله ( )بهذا اللفظ(

كتاب األذان ، باب من لم ير رد السالم على اإلمام واكتفى ( )  839( برقم: )167/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .  بتسليم الصالة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب يجب إتيان المسجد على  653( برقم: )124/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 .  من سمع النداء ( )بهذا اللفظ(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1417)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13041)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1416)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13043)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13040)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(27503)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(34278)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(94326)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(169384)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1114)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1396)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13302)


362    | 

 362  الصفحة
 

ِ إِنَّ اْلَمِديَنةَ    :"أَنَّه  قَالَ )عمرو بن قيس( عن اْبِن أُّمِ َمْكتُومٍ و.  )صحيح(  -1641 َيا َرس وَل َّللاَّ
اَلةِ َحيَّ َعلَى اْلفَاَلحِ قَاَل نَعَْم قَاَل فََحيَّ  َباعِ قَاَل َهْل تَْسَمع  َحيَّ َعلَى الصَّ  َهاًل َولَْم  َكِثيَرة  اْلَهَوام ِ َوالس ِ

ْص لَه     )1("ي َرخ ِ

إِن ِي    أَنَّه  َسأََل النبي   :"وفي لفظ  .    (صحيح بطرقه وشواهده) -1642  ِ َيا َرس وَل َّللاَّ فَقَاَل 
ْخَصةٌ أَْن أ َصل َِي فِي َبْيِتي قَالَ  نِي فََهْل ِلي ر  ٌل َضِرير  اْلَبَصِر َشاِسع  الدَّاِر َوِلي قَاِئٌد اَل ي اَلئِم    َرج 

ْخَصةً   "  )2("َهْل تَْسَمع  الن َِداَء قَاَل نَعَْم قَاَل اَل أَِجد  لََك ر 

وليس المراد   ،  معناه ال أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها  :  البيهقيقال    •
 فقد رخص لعتبان بن مالك" ، إيجاب الحضور على األعمى

 تطويل اإلمام  •

مُّ قَْوَمه  فََصلَّى    قَاَل َكاَن معاذ ي َصل ِي َمَع النبي   عن جابر في مسلم    -1643 ث مَّ َيأْتِي فََيؤ 
ْم فَاْفتَتََح ِبس وَرةِ اْلَبقََرةِ      لَْيلَةً َمَع النبي ه  فَاْنَحَرَف َرُجٌل فََسلََّم ثُمَّ َصلَّى  اْلِعَشاَء ث مَّ أَتَى قَْوَمه  فَأَمَّ

ِ َوَْلِتَينَّ   َوْحَدهُ َواْنَصَرفَ    النبي   َرنَّه  فَأَتَىفََْل ْخِب     رسول للا   فَقَال وا لَه  أََنافَْقَت َيا ف اَلن  قَاَل اَل َوَّللاَّ
   َإِنَّا أَْصَحاب  َنَواِضَح َنْعَمل  ِبالنََّهاِر َوإِنَّ معاذا َصلَّى َمعََك اْلِعَشاَء ث مَّ أَت ِ ى  فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

اْقَرأْ بَِكذَا َواْقَرأْ بَِكذَا  َعلَى معاذ فَقَاَل َيا معاذ أَفَتَّاٌن أَْنَت      رسول للا  فَاْفتَتََح ِبس وَرةِ اْلَبقََرةِ فَأَْقبَلَ 
َحاَها َوالضُّ  َبْيِر َحدَّثََنا عن جابر أَنَّه  قَاَل اْقَرأْ َوالشَّْمِس َوض  َحى  قَاَل س ْفَيان  فَق ْلت  ِلعمرو إِنَّ أََبا الزُّ

 )3("َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى َوَسب ِْح اْسَم َرب َِك اْْلَْعلَى فَقَاَل عمرو َنْحَو َهذَا

  

 
( برقم:  246/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1478( برقم: )13/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
وأبو داود في   ،( )بمثله.(  3/    850( برقم: ) 190/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(908)

رواه أبو داود، والنسائي بإسناد   "(: 653/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(  553( برقم: )217/    1"سننه" )
يلة الجماعة من غير حضورها، قال البيهقي وغيره: " معناه، ال أجد لك رخصة تحصل لك فض "(: 654/  2)"  وقال في  حسن.
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« .    وقال األرنؤوط في   الحضور على األعمى، فقد رخص لعتبان بن مالك "إيجاب  المراد  وليس  

»صحيح  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح"(:367/  2»صحيح ابن خزيمة« )" . وقال األعظمي في  إسناد منقطع "(:415/  1)
 . "إسناده صحيح "(:73/  3ود ط غراس« )سنن أبي دا

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(552( برقم: ) 216/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 (: 72/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )ححه األلباني في  " . وصحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه"(:414/  1)

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛  ..إسناده حسن صحيح، وقال النووي: "إسناده صحيح أو حسن".  561برقم  
كوفي، وقد أنكر وأبو رزين: اسمه مسعود بن مالك األََسدي ال  غير أنه روى لعاصم مقرونًا بغيره؛ وهو حسن الحديث كما سبق.

لكن الحديث صحيح على كل حال؛ لما له   فإن ثبت فاإلسناد منقطع...ابن القطان سماعه من ابن أم مكتوم؛ كما في "التهذيب".
 وللحديث طريقان آخران:..  "إسناده صحيح أو حسن"....وأحمد    ...والحديث أخرجه ابن ماجة    من الطرق والشواهد، كما يأتي.

 .  "وهذا إسناد صحيح على شرطهما. "أتسمع اإلقامة؟ " بدل: "النداء"....  وأحمد  ..قطني األول: أخرجه الدار
 .  ( ) كتاب الصالة ، باب القراءة ِفي العشاء ( )بهذا اللفظ(465( برقم: )41/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
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 363  الصفحة
 

 المطر والبرد والريح   •
ن  ث مَّ َيق ول  َعلَى  النبي   أَن  "رضي للا عنهما    ابن عمر  فيهما عن -1644 ًنا ي َؤذ ِ َؤذ ِ م  ر  َكاَن َيأْم 

َحاِل فِي اللَّْيلَِة اْلَباِرَدةِ أَْواْلَمِطيَرةِ  َصلُّوا إِثِْرِه أاَلَ   )1("فِي السَّفَرِ  فِي الر ِ

َن إِذَا َكاَنْت لَْيلَةٌ ذَات  بَْرٍد َوَمَطٍر َيق ول  أاََل َصلُّوا فِي َكاَن  " وفي لفظ فيهما -1645 َؤذ ِ ر  اْلم  َيأْم 
َحالِ   )2("الر ِ

ا  َخَطَبَنا ابن عباس فِي َيْوٍم َرْدغٍ "   فيهماو -1646 اَلةِ فَأََمَره  أَْن    فَلَمَّ ن  َحيَّ َعلَى الصَّ َؤذ ِ َبلََغ اْلم 
اَلة  فِي   فَقَاَل فَعََل َهذَاي َناِدَي الصَّ إِلَى بَْعٍض  ْم  فَنََظَراْلقَْوم  َبْعض ه  َحاِل  َوإِنََّها   َخْيرٌ   َمْن ه وَ   الر ِ ِمْنه  

ِنهِ  عن بن عباس"ولفظ مسلم ،  " َعْزَمةٌ  َؤذ ِ َّللاَّ   إِلَهَ  الَ  أَنْ  ق ْلَت أَْشَهد   فِي َيْوٍم َمِطيٍرإِذَا أَنَّه  قَاَل ِلم    إاِلَّ
ًدا أَْشَهد   َحمَّ ِ فَاَل  أَنَّ م  اَلةِ  َرس ول  َّللاَّ  )3("فِي بُيُوتُِكمْ  قُْل َصل واتَق ْل َحيَّ َعلَى الصَّ

ِطْرَنا فَقَاَل ِلي َصل ِ َمْن      النبي  قَاَل َخَرْجَنا َمعَ   جابر   وفي مسلم عن -1647 فِي َسفٍَر فَم 
 )4("َشاَء ِمْنُكْم فِي َرْحِلهِ 

 شدة النعاس  •
أََما إِنَّه  لَْيَس فِي النَّْوِم تَْفِريٌط    قال:"  عن النبي      عن أبي قتادة   لمسلمفي لفظ   -1648

اَلةِ اْْل ْخَرى فََمْن فَعََل ذَِلَك فَلْ  اَلةَ َحتَّى َيِجيَء َوْقت  الصَّ ي َصل َِها إِنََّما التَّْفِريط  َعلَى َمْن لَْم ي َصل ِ الصَّ
 )5(" اْلغَد  فَْلي َصل َِها عنَد َوْقتَِهاِحيَن َيْنتَِبه  لََها فَإِذَا َكانَ 

عنها  عائشةوفيهما عن   -1649 ي َصل ِي    النبي   أَنَّ   رضي للا  َوه َو  أََحد ك ْم  نَعََس  إِذَا  قَاَل 
َيْستَْغِفر   لَعَلَّه   َيْدِري  اَل  َناِعٌس  َوه َو  َصلَّى  إِذَا  أََحَدك ْم  فَإِنَّ  النَّْوم   عنه   َيْذَهَب  َحتَّى  فََيس بُّ    فَْليَْرق ْد 

 )6("َنْفَسه  

إِذَا قَاَم أََحد ك ْم ِمْن اللَّْيِل فَاْستَْعَجَم    "قال :  عن النبي    هريرة  وفي مسلم عن أبي -1650
 )7(" اْلق ْرآن  َعلَى ِلَساِنِه فَلَْم َيْدِر َما َيق ول  فَْلَيْضَطِجعْ 

فلينم إذا نعس أحدكم في الصالة    "  :قال    النبي   : عنن أنس وفي البخاري ع -1651
 )8("أحتى يعلم ما يقر

  

 
( ) كتاب األذان ، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة واإلقامة  632( برقم: )129/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب 697( برقم: )147/    2ومسلم في "صحيحه" )،  وكذلك بعرفة وجمع ( )بهذا اللفظ(
 . الصالة ِفي الرحال ِفي المطر ( )بنحوه.( 

( ) كتاب األذان ، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في 666( برقم: )134/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الصالة ِفي 697( برقم: )147/    2ومسلم في "صحيحه" )،  هذا اللفظ(  رحله ( )ب

 . مطر ( )بمثله.(الرحال ِفي ال
ذا اللفظ( ،  ومسلم  ( ) كتاب األذان ، باب الكالم في األذان ( )به616( برقم: )126/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )3(

 (  بنحوهالمطر ( )( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الصالة ِفي الرحال ِفي 699( برقم: )147/  2في "صحيحه" ) 
ي الرحال ِفي ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الصالة ِف 698( برقم: ) 147/    2أخرجه مسلم في "صحيحه"  )  –  )4(

 .  المطر ( )بهذا اللفظ(
صالة ، باب قضاء الصالة الفائتة (  ( ) كتاب المساجد ومواضع ال681( برقم: )138/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء من النوم ( )بهذا اللفظ( ومسلم  212( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس ِفي صالته أو استعجم عليه 786( برقم: )190/    2في "صحيحه" ) 
 . القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد ( )بمثله.(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس ِفي صالته  787( برقم: )190/  2لم في "صحيحه" )أخرجه مس – )7(
 . آن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد ( )بهذا اللفظ( أو استعجم عليه القر

 . باب الوضوء من النوم ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الوضوء ،213( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )8(
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 أبواب في األمامة •

 مامته إمن تصح  •
ْم اْلعَْبد  اْْلبِق  َحتَّى   قَاَل    "  أبي أمامة  عن.  )حسن( -1652 ْم آذَانَه  ثاََلثَةٌ اَل ت َجاِوز  َصاَلت ه 

َها َعلَْيَها َساِخٌط َوإَِمام  قَْوٍم َوه ْم لَه  َكاِره وَن    )1("يَْرِجَع َواْمَرأَةٌ َباتَْت َوَزْوج 

وفي لفظ عن ابن عباس رضي  .  (حسن بلفظ العبد اآلبق مكان أخوان متصارمان ) -1653
قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : ثالثة ال يقبل للا لهم صالة : إمام قوم وهم    للا عنهما

 . )2("له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان ، وأخوان متصارمان  

ر ِ  . و   )ضعيف( -1654 َيق ول  إِنَّ ِمْن    النبي   قَالَْت َسِمْعت  رضي للا عنها  عن َساَلَمةَ ِبْنِت اْلح 
إِنَّ ِمْن أَْشَراِط    "  أحمد  " وزادأَْشَراِط السَّاَعِة أَْن َيتََدافََع أَْهل  اْلَمْسِجِد اَل َيِجد وَن إَِماًما ي َصل ِي ِبِهمْ 

 )3(أو في شرار الخلق"  السَّاَعةِ 

 األذان واإلقامة للنساء وحكم  مامة النساء إ •

َنْوفٍَل اْلنصاريةِ   "  .    )ضعيف( -1655 ْبِن   ِ ِبْنِت َعْبِد َّللاَّ َوَرقَةَ  أ م ِ  أَنَّ    رضي للا عنها  عن 
ض  َمْرَضاك ْم لَعَلَّ    النبي ِ اْئذَْن ِلي فِي اْلغَْزِو َمعََك أ َمر ِ ا َغَزا َبْدًرا قَالَْت ق ْلت  لَه  َيا َرس وَل َّللاَّ لَمَّ

قَنِي َشَهاَدةً قَالَ  َ أَْن يَْرز  ى الشَِّهيَدة  َّللاَّ ق ِك الشََّهاَدةَ قَاَل فََكاَنْت ت َسمَّ َ تَعَالَى َيْرز  ي فِي َبْيِتِك فَإِنَّ َّللاَّ  قَر ِ
مَّ أَْهَل َداِرَهاقَاَل     النبي  قَاَل َوَكانَ  ن  لََها َوأََمَرَها أَْن تَؤ  ًنا ي َؤذ ِ َؤذ ِ َها فِي َبْيِتَها َوَجعََل لََها م  ور  يَز 
َنَها َشْيًخا َكِبيًراَعْبد  الرَّ  َؤذ ِ  )4("ْحَمِن فَأََنا َرأَْيت  م 

إِ .    )ضعيف( -1656 ور       النبي  نَّ وفي لفظ ْلحمد"  اْنَطِلق وا نَز  َيق ول   أ مَّ َوَرقَةَ  ور   يَز  َكاَن 
اَها ث مَّ َهَرَبا فَاَل ي ْؤِويِهَما أََحٌد َوَمْن وَ  َجَده َما فَْلَيأِْت الشَِّهيَدةَ َوإِنَّ ف اَلَنةَ َجاِرَيتََها َوف اَلًنا غ اَلَمَها َغمَّ

َل   ِلَبا فََكاَنا أَوَّ  )5("َمْصل وَبْينِ بِِهَما فَأ تَِي ِبِهَما فَص 

 
والطبراني في "الكبير"    وقال :"حسن غريب" ،    ( )بهذا اللفظ(360( برقم: )387/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(
 . 3057برقم  (:586/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وحسنه األلباني في  ( )بمثله.(8098( برقم: )286/  8)
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  1757( برقم: )53/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )2(
والطبراني في "الكبير" ،  ( )بنحوه.(  971( برقم: )115/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بلفظه.(  401( برقم: )375/    10)
" .  رواه ابن ماجة بإسناد حسن."(:703/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بلفظه.(12275( برقم: )449/    11)

»إسناده حسن من أجل يحيى األرحبي وعبيدة بن األسود، وباقي   (:116/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )وقال األرنؤوط في  
»غاية المرام في تخريج وقال في    257برغم    (:140/  1»ضعيف الترغيب والترهيب« )اني في  " . وضعفه األلبرجاله ثقات.«.

ضعيف أخرجه ابن ماجة وابن حبان والضياء في المختارة لكن للحديث شاهد :"  248برقم    (:154أحاديث الحالل والحرام« )ص
 .  "رمان( أخرجه الترمذي بسند حسنمن حديث أبي أمامة مرفوعا به إال أنه قال )العبد اآلبق مكان أخوان متصا

(  982( برقم: )122/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  581( برقم: ) 227/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
( برقم: 6579/    12وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  5430( برقم: )129/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  )بنحوه.(  

إسناده ضعيف، طلحة أم غراب "(:435/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    .(  ( )بمثله مطوال27782)
إسناده ضعيف؛ طلحة وعِقيلة ال تعرفان؛  "(:204/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  وعقيلة مجهولتا الحال.

 . " كما قال الحافظ 
،  (  735( برقم: )203/    1والحاكم في "مستدركه" )،  (  1676( برقم: )169/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(

( 130/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( ) كتاب الصالة ، باب إمامة النساء ( )بهذا اللفظ(  230/    1وأبو داود في "سننه" )
 ( 27923( برقم: )6629/    12وأحمد في "مسنده" )  ،(  1506( برقم: ) 261/    2والدارقطني في "سننه" )،  (  5436برقم: )

»بلوغ " .  وقال في بن خالد وفيه جهالة. ي إسناده عبد الرحمن"ف (:67/ 2»التلخيص الحبير ط العلمية« )حجر في . قال ابن 
/ 45»مسند أحمد« )" .  قال األرنؤوط في رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة "(:184المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص

. وقال في 493برقم    (:255/  2»إرواء الغليل « ) " . وحسنه األلباني في  الوليد.إسناده ضعيف لجهالة جدَّة  "ط الرسالة(:   255
( داود ط غراس«  أبي  الحافظ، ووافقه   :"  605برقم    (:141/  3»صحيح سنن  وأقره  ابن خزيمة،  إسناده حسن، وصححه 

-نت مالك؛ كما في بعض الرواياتواسمها ليلى ب-هذا إسناد حسن، رجاله موثقون من رجال مسلم؛ غير جدة الوليد  و  "...العيني(

 . "، وعبد الرحمن بن خالد األنصاري، وهما مجهوالن
 253/  45»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(27923( برقم: )6629/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )5(

د "ط الرسالة(:   .  "وجدَِّة الوليد بن عبد هللا ابن ُجَمْيعإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خالَّ
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الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن  )َرْيطة(عن رائطة و .   )صحيح لغيره( -1657
 )1("بينهن وسطا

وعن حجيرة قالت: " أمتنا أم سلمة رضي للا عنها في صالة العصر .   )صحيح لغيره( -1658
 )2(فقامت بيننا "

زوج النبي صلى للا عليه  عن قتادة عن أم الحسن : أنها رأت أم سلمة  .    )صحيح(  -1659
  )3("وسلم تؤم النساء ؛ تقوم معهن في صفهن .

 .)4( "عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : ليس على النساء أذان وال إقامة.  )ضعيف( -1660

  

 
لصالة ، باب المرأة تؤم نساء فتقوم وسطهن (  ( ) كتاب ا5438( برقم: ) 131/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )1(

لحاكم بإسناد فيه ليث بن أبي سليم أخرجه "ا(:169/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في    )بهذا اللفظ(
وأخرجه محمد ،  وأخرجه عبد الرزاق والدارقطني بإسناد أصلح منه  ،  لكن تابعه ابن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة  ،  وهو ضعيف  

وأخرج الشافعي وعبد    ،  بن الحسن من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا
»تمام المنة في التعليق " . قال األلباني في  وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عنها،  الرزاق وابن أبي شيبة عن أم سلمة نحوه  

 2ذا قال وأقره الزيلعي في "نصب الراية" ك  إسناده صحيح!"...وقال النووي في "المجموع" "...(:153السنة« )صعلى فقه 

وهو أقرب فإن رائطة هذه لم أجد لها ترجمة وفي طبقتها ما في   42/    2وأما الحافظ فسكت عن إسناده في "التلخيص"    31  /
 وقال الحافظ في "التقريب":  بنها عبد هللا بن الحارث بن أبزى المكي"."رائطة بنت مسلم روت عن أبيها وعنها ا  "التهذيب":
لها شاهد من رواية حجيرة بنت حصين و  "...فمن المحتمل أن تكون هي هذه أو غيرها فأنى إلسنادها الصحة؟!  "ال تعرف".

والبيهقي ورجاله ثقات غير   88/    2رواه عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة    "أمتنا أم سلمة في صالة العصر قامت بيننا".  قالت:
حجيرة هذه فلم أعرفها ومع ذلك صححه النووي أيضا وسكت الحافظ عنه أيضا. لكن يقويه ما عند ابن أبي شيبة من طريق قتادة 

قلت: وهذا إسناد صحيح   عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن.
ته ثقات معروفون من رجال الشيخين غير أم الحسن هذه وهو البصري واسمها خيرة موالة أم سلمة وقد روى عنها جمع روا

وبالجملة فهذه اآلثار صالحة للعمل بها وال سيما وهي مؤيدة  ...من الثقات ورمز لها في "التهذيب" بأنها ممن روى لها مسلم  
 . نساء شقائق الرجال"لى هللا عليه وسلم: "إنما الص  بعموم قوله

(  1508( برقم: ) 264/    2والدارقطني في "سننه" )،(  5440( برقم: )131/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )2(
بإسنادين  والبيهقي الدارقطني، رواهما  "(: 680/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في هذا األثر والذي قبله في )بهذا اللفظ( 
 . (154التعليق على فقه السنة« )ص»تمام المنة في " . وصححه األلباني لغيره في صحيحين.

ز وقال   ( ) كتاب الصالة ، المرأة تؤم النساء ( )بهذا اللفظ(4989( برقم: )569/    3أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )  –  )3(
 . وقال "إسناده صحيح" (154»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )صاأللباني في 

(  127/    3وعبد الرزاق في "مصنفه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1951( برقم: )408/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )4(
وهذا األثر رواه البيهقي في »سننه« عنه  "  (:421/  3»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بلفظه مختصرا.(5022برقم: )

  - صلى هللا عليه وسلم    -ل ابن الجوزي في »تحقيقه« : حكى أصحابنا أن رسول هللا  بإسناد صحيح )به( وزيادة: )وال إقامة( وقا
إقامة( قال: وهذا ال نعرفه مرفوعا؛ إنما رواه سعيد بن منصور، عن الحسن وإبراهيم )والشعبي( وال  أذان  النساء  على  ليس  قال: )

جاء مرفوعا من حديث الحكم بن عبد هللا األيلي )و( رواه ابن قلت: قد    وسليمان بن يسار، وحكي عن عطاء أنه قال: )يقمن( .
وال أذان  النساء  على  ليس  : )-صلى هللا عليه وسلم    -عدي والبيهقي من حديثه عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسول هللا  

 ضعيف بسبب الحكم هذا؛ فإنه متروك إقامة وال جمعة وال اغتسال، وال )تتقدمهن( امرأة، ولكن تقوم في وسطهن( )و( لكنه حديث  
إقامة وال  أذان  النساء  على  ليس  »قوله: "قال ابن عمر:    (:153»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )ص . قال األلباني في  

لحافظ ابن وهذا قلد ا  27/    2قلت: هذا خطأ فاحش قلد فيه المؤلف الشوكاني في "نيل األوطار"    رواه البيهقي بإسناد صحيح".
وذلك ألنه من رواية عبد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعبد هللا بن عمر هو العمري   211/    1حجر في "التلخيص"  

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ . وقال في   270/  2المكبر وهو ضعيف كما كنت بينت في "الضعيفة" 
المكبر وهو ضعيف. وأما قول »وهذا سند ضع  (:270/  2في األمة« ) العمري  فإن عبد هللا بن عمر هذا هو  يف مع وقفه، 

( : " إسناد صحيح " فليس بصحيح. ولعله توهم أن العمري هذا هو المصغر، فإن ثقة وليس 27/    2الشوكاني في " النيل " )
كما عرفت. وقد روي عن ابن عمر خالفه، به، فإن اسمه عبيد هللا، على أنه أوهم أن الحديث مرفوع عن ابن عمر، وليس كذلك 

( : " سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ 29فقال أبو داود في " مسائله " )
م أقف قال: أنا أنهى عن ذكر هللا عز وجل؟! أنا أنهى عن ذكر هللا عز وجل؟! استفهام ".«وهذا أولى من الذي قبله وإن كنت ل

على إسناده، وغالب الظن أنه لو لم يكن ثابتا عند أحمد لما احتج به. ثم صدق ظني، فقد وجدت األثر المذكور أخرجه ابن أبي 
 . ( بسند جيد عن ابن عمر223/  1شيبة في " مصنفه " )
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: أنها كانت تؤذن و تقيم و تؤم    رضي للا عنها  عن عطاء عن عائشة. و   )ضعيف( -1661
ضعيف ، ألن ليس للنساء أن يؤذن وال أن يقمن    :"  قال ابن باز  )   :  )1("النساء و تقوم وسطهن

 . (، وإنما ذلك من خصائص الرجال

َها " قال  عن النبي  هريرة  عن أبيوفي مسلم   -1662 ل َها َوَشرُّ َجاِل أَوَّ ف وِف الر ِ َخْير  ص 
ل َها   َها أَوَّ َها َوَشرُّ ف وِف الن َِساِء آِخر  َها َوَخْير  ص  قال النووي : هذا في الرجال على اإلطالق  )2("آِخر 

 " ، وفي النساء إذا كن مع الرجال ، فإن انفردن فخير صفوفهن أولها كالرجال

 )3(فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا""      أنس وفيهما عن -1663

ِه أَْو َخالَِتِه قَاَل فَأَقَاَمنِي   النبي   أَنَّ :"عن أنس ْبِن َماِلك  وفي مسلم -1664 َصلَّى ِبِه َوِبأ م ِ
 )4("عن يَِميِنِه َوأَقَاَم اْلَمْرأَةَ َخْلفََنا 

فيه دليل على أن المرأة ال تؤم الرجل ؛ ألنها إذا كان مقامها متأخرا عن رتبة الرجال ، فأبعد  •
 أن تتقدمهم . 

  

 
  ( ) كتاب الصالة ، إمامة المرأة النساء في الفرائض ( )بهذا اللفظ( 735( برقم: )203/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(

" . وقال أبي سليم وهو ضعيففيه ليث بن  "(:169/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )وصححه .  قال ابن حجر في  
البيهقي عن ليث عن ...(:»271/  2»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )األلباني في   ما عند 

تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن. ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة مختصرا. وليث هو كانت  أنها  عطاء عن عائشة  
، وهو ضعيف. ثم روى البيهقي عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن ابن أبي سليم

أباه حدثه قال: سألت مكحوال؟ فقال: إذا أذن فأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على اإلقامة أجزأت عنهن، قال ابن ثوبان: وإن لم 
قلت: وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن    ت: " كنا نصلي بغير إقامة ".يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قال

ثوبان العنسي الدمشقي وليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلق على " سنن البيهقي "، وهو العامري المدني،  
ن، وهو حسن الحديث، وبقية الرجال ثقات، فإن هذا العامري متقدم على العنسي هذا من التابعين، والعنسي من أتباع التابعي

فالسند حسن، وقد جمع البيهقي بين هذا وبين رواية ليث المقدمة بقوله: " وهذا إن صح مع األول، فال يتنافيان، لجواز أنها  
قال: نعم ". والحق  ويذكر عن جابر بن عبد هللا أنه قيل له: أتقيم المرأة؟    فعلت ذلك مرة، وتركته أخرى لبيان الجواز، وهللا أعلم.

الندية " ) أبو الطيب صديق خان في " الروضة  ( : " ثم الظاهر أن النساء كالرجال ألنهن 79/    1في هذه المسألة ما قاله 
شقائقهن، واألمر لهم أمر لهن، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون ال 

 . م، فإن ورد دليل يصلح إلخراجهن فذاك، وإال فهن كالرجال ".«يحل االحتجاج به
تاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول  ( ) ك440( برقم: )32/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
  ( ) كتاب األذان ، باب صالة النساء خلف الرجال ( )بهذا اللفظ( 871( برقم: )173/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 (بنحوه( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز الجماعة ِفي النافلة ( )658( برقم: )127/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز الجماعة ِفي النافلة  660برقم: )(  128/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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 مامة المريض  إ •

وا َوإِذَا َرَكَع فَاْرَكع وا  "عن أَبِي هريرةفيهما   -1665 َمام  ِلي ْؤتَمَّ ِبِه فَإِذَا َكبََّر فََكب ِر  ِعَل اْْلِ إِنََّما ج 
د وا َوإِذَا َصلَّى جَ  اِلًسا فََصلُّوا  َوإِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  فَق ول وا َربََّنا َولََك اْلَحْمد  َوإِذَا َسَجَد فَاْسج 

ل وًسا أَْجمَ   )1("وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون"ولفظ مسلم" ع ونَ ج 

ْؤِمِنينَ   عائشةوفيهما عن   -1666 َبْيِتِه   النبي    أَنََّها قَالَْت َصلَّى  رضي للا عنها  أ م ِ اْلم  فِي 
ا اْنَصَرَف قَاَل إِنََّما   اْجِلس واَوه َو َشاٍك فََصلَّى َجاِلًسا َوَصلَّى َوَراَءه  قَْوٌم قَِياًما فَأََشاَر إِلَْيِهْم أَْن   فَلَمَّ

َمام  ِلي ْؤتَمَّ ِبِه فَإِذَا ِعَل اْْلِ  )2("فََصل وا ُجلُوًسا َصلَّى َجاِلًسا  َوإِذَا َوإِذَا َرفََع فَاْرفَع وا َرَكَع فَاْرَكع وا ج 

البخاري  و  -1667 َماِلكٍ   عن أنسفي  ِحَش  -النبي   أَنَّ   ْبِن  فَج  فَص ِرَع عنه   فََرًسا  َرِكَب 
ا اْنَصَرَف قَالَ  لََواِت َوه َو قَاِعٌد فََصلَّْيَنا َوَراَءه  ق ع وًدا فَلَمَّ  إِنََّما  ِشقُّه  اْْلَْيَمن  فََصلَّى َصاَلةً ِمْن الصَّ

َمام  ِلي ْؤتَمَّ ِبِه فَإِذَا َصلَّى قَائًِما فََصلُّوا قَِياًما فَإِ  ِعَل اْْلِ ذَا َرَكَع فَاْرَكع وا َوإِذَا َرفََع فَاْرفَع وا َوإِذَا قَاَل  ج 
َوإِذَا َصلَّى َجاِلًسا فََصل وا  َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  فَق ول وا َربََّنا َولََك اْلَحْمد  َوإِذَا َصلَّى قَائًِما فََصلُّوا قَِياًما  

أَْجَمعُونَ  ِ  "  ُجلُوًسا  َّللاَّ َعْبد  أَب و  فِي قَاَل  ه َو  ل وًسا  ج  فََصلُّوا  َجاِلًسا  َصلَّى  إِذَا  قَْول ه   َمْيِديُّ  اْلح  قَاَل 
ْره ْم ِباْلق ع وِد   َمَرِضِه اْلقَِديِم ث مَّ َصلَّى َبْعَد ذَِلَك النبي َوإِنََّما يُْؤَخذُ  َجاِلًسا َوالنَّاس  َخْلفَه  قَِياًما لَْم َيأْم 

   )  ")3 النبي بِاآْلِخِر فَاآْلِخِر ِمْن فِْعلِ 

رضي للا عنها: أن النبي صلى للا عليه وسلم دخل عليه    عن عائشةوفي البخاري   -1668
، فلما    فأشار إليهم اجلسوا   فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما ناس يعودونه في مرضه  

فرغ قال: إن اْلمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ، وإن صلى جالسا فصلوا  
قال الحميدي : هذا الحديث منسوخ؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم  قال أبو عبد للا :    ".جلوسا

 )4(.  آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام
 كان المأموم قادرا على القيام لزمه ويدل على ذلك : والحكم السابق منسوخ فإذا  •

ا َمِرضَ   :"قَالَتْ رضي للا عنها    عائشةما جاء فيهما عن   -1669 َمَرَضه  الَِّذي     النبي  لَمَّ
وا أََبا َبْكٍر فَْلي َصل ِ ِبالنَّاِس   ر  َن فَقَاَل م  اَلة  فَأ ذ ِ خرج يتهادى بين رجلين  ...فَماَت فِيِه فََحَضَرْت الصَّ

أن مكانك ث مَّ      النبي  ني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليهكأ
يَُصلِّي َوأَبُو بَْكٍر يَُصلِّي بَِصاَلتِِه َوالنَّاُس    أُتَِي بِِه َحتَّى َجلََس إِلَى َجْنبِِه قِيَل ِلأْلَْعَمِش َوَكاَن النبي

 )5("  يَُصل وَن بَِصاَلِة أَبِي بَْكرٍ 

  "  في لفظ لمسلم،    )6("َجلََس عن َيَساِر أَبِي بَْكٍر فََكاَن أَب و َبْكٍر ي َصل ِي قَائًِما"  وفي لفظ -1670
ر  فَأَْوَمأَ إِلَْيهِ  ا َدَخَل اْلَمْسِجَد َسِمَع أَب و بَْكٍر ِحسَّه  ذََهَب َيتَأَخَّ     النبي  ق ْم َمَكاَنَك فََجاءَ     النبي  فَلَمَّ

يَُصلِّي بِالنَّاِس َجاِلًسا َوأَبُو بَْكٍر قَائًِما يَْقتَِدي      النبي   َحتَّى َجلََس عن َيَساِر أَِبي بَْكٍر قَالَْت فَكانَ 
   )7("َويَْقتَِدي النَّاُس بَِصاَلِة أَبِي بَْكر  أَبُو بَْكٍر بَِصاَلِة النبي

ْم التَّْكِبيرَ  َوَكاَن النبي  " وفي لفظ لمسلم -1671  )8("  ي َصل ِي ِبالنَّاِس َوأَب و بَْكٍر ي ْسِمع ه 

 
  ( ) كتاب األذان ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ( 689( برقم: )139/    1"صحيحه" )  أخرجه البخاري في  –  )1(
 .  ( ) كتاب الصالة ، باب ائتمام المأموم باإلمام ( )بنحوه.(411( برقم: )18/  2"صحيحه" )ومسلم في ،
( ) كتاب األذان ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ( ، 688( برقم: )139/    1حه" )أخرجه البخاري في "صحي –  )2(

 .  (مثله( ) كتاب الصالة ، باب ائتمام المأموم باإلمام ( )412( برقم: ) 19/  2ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب األذان ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ(  689م: )( برق 139/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . (مثله( ) كتاب الصالة ، باب ائتمام المأموم باإلمام ( )411( برقم: )18/  2،ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب المرضى ، باب إذا عاد مريضا فحضرت الصالة فصلى  5658( برقم: ) 117/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . بهم جماعة ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب األذان ، باب حد المريض أن يشهد الجماعة ( )بهذا اللفظ(664(برقم:)133/    1أخرجه البخاري في "صحيحه")–  )5(
 ( ) كتاب األذان ، باب حد المريض أن يشهد الجماعة ( )بهذا اللفظ( 664(برقم:)133/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )6(
( ) كتاب الصالة ، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض  418برقم: )(  20/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  –  )7(

 . .(وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ( )بنحوه مطوال
( ) كتاب الصالة ، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض  418( برقم: )23/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  –  )8(
 . سفر وغيرهما من يصلي بالناس ( )بهذا اللفظ(و
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 ،  )1(في مرضه خلف أبي بكر قاعدا" النبي  "صلىوعن أنس .  )صحيح( -1672

الف نعيم بن أبي هند عاصم بن أبي النجود في متن هذا الخبر فجعل عاصم أبا بكر  قال ابن حبان" خ •
فكيف يجوز أن يجعل ،  وهما ثقتان حافظان متقنان  ،  مأموما وجعل نعيم بن أبي هند أبا بكر إماما  

خبر أحدهما ناسخا ألمر متقدم وقد عارضه في الظاهر مثله ؟ ونحن نقول بمشيئة هللا وتوفيقه : إن  
صلى في علته صالتين في    النبي األخبار كلها صحاح وليس شيء منها يعارض اآلخر ولكن هذه

في إحداهما كان مأموما وفي األخرى كان إماما والدليل على أنهما ،  المسجد جماعة ال صالة واحدة  
خرج بين      النبي  كانا صالتين ال صالة واحدة أن في خبر عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة أن

خرج بين      النبي  يريد أحدهما العباس واآلخر عليا وفي خبر مسروق عن عائشة أن  -رجلين  
 ".بريرة ونوبة فهذا يدلك على أنها كانت صالتين ال صالة واحدة

واشتد      النبي   لما ثقل"  قالت:  رضي للا عنها  عن عائشة  وجاء في لفظ للبخاري -1673
وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجاله اْلرض وكان 
بين العباس ورجل آخرقال عبيد للا فذكرت ذلك البن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري  

 )2(" من الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ قلت ال قال هو علي بن أبي طالب

وجد خفة من نفسه فخرج بين بريرة      النبي  ثم إنحبان"وفي لفظ البن  .    )حسن( -1674
ونوبة إني ْلنظر إلى نعليه تخطان في الحصا وأنظر إلى بطون قدميه فقال لهما:)أجلساني إلى  
جنب أبي بكر(فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأومأ إليه أن اثبت مكانك فأجلساه إلى جنب أبي  

والناس   رسول هللا  بكر قائم يصلي بصالة   يصلي وهو جالس و أبو  بكر قالت : فكان  
 )3(" بكر يصلون بصالة أبي

  

 
( برقم:  388/    1والترمذي في "جامعه" )،    اللفظ(( )بهذا  2119( برقم: )487/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )1(
( ) مسند عائشة رضي 26754( برقم: )6295/    12وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح غريب" ،     ( )بمثله.(362)

" . إسناده صحيح على شرط مسلم"لة(:ط الرسا  151/  42»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في   هللا عنها ، ( )بمثله مطوال.(  
 . 319برقم  (:212/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )وصححه األلباني في 

 ( ) كتاب األذان ، باب حد المريض أن يشهد الجماعة ( )بهذا اللفظ(665(برقم:)134/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب الصالة ، ذكر طريق آخر بخبر عائشة أوهم جماعة  2118( برقم: )485/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

سناده  "(:486/  5»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ذا اللفظ(من أصحاب الحديث أنه ناسخ لألمر المتقدم الذي ذكرناه ( )به 
 .  (212/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وحسنه  األلباني في  حسن.
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 إمامة المتيمم  •

قَاَل اْحتَلَْمت  فِي لَْيلٍَة َباِرَدةٍ فِي َغْزَوةِ ذَاِت السُّاَلِسِل عن عمرو ْبِن العاص.  )صحيح(  -1675
 ِ وا ذَِلَك ِللنَّبِي  ْبَح فَذََكر  ْمت  ث مَّ َصلَّْيت  ِبأَْصَحابِي الصُّ فَقَاَل َيا       فَأَْشفَْقت  إِْن اْغتََسْلت  أَْن أَْهِلَك فَتَيَمَّ

ن   َ  عمرو َصلَّْيَت ِبأَْصَحاِبَك َوأَْنَت ج  ٌب فَأَْخبَْرت ه  ِبالَِّذي َمنَعني ِمْن ااِلْغِتَساِل َوق ْلت  إِن ِي َسِمْعت  َّللاَّ
َ َكاَن بِك ْم َرِحيًما فََضِحَك رسول للا    )1(" َولَْم َيق ْل َشْيئًا  َيق ول  َواَل تَْقت ل وا أَْنف َسك ْم إِنَّ َّللاَّ

 .  واألعمى مامة الصبي والمولى والرقيق ،إ •

قَْوٍم  عن عمرو ْبِن سلمة  في البخاري -1676 َباَدَر ك لُّ  اْلفَْتحِ  أَْهِل   
َوْقعَة  ا َكاَنْت  فَلَمَّ قَاَل  

ِ ِمْن عنِد النبي ا قَِدَم قَاَل ِجْئت ك ْم َوَّللاَّ َحقًّا فَقَاَل َصلُّوا   ِبإِْساَلِمِهْم َوَبَدَر أَبِي قَْوِمي ِبإِْساَلِمِهْم فَلَمَّ
أََحد ك ْم   ْن  فَْلي َؤذ ِ اَلة   الصَّ َحَضَرْت  فَإِذَا  َكذَا  ِحيِن  فِي  َكذَا  َصاَلةَ  َوَصلُّوا  َكذَا  ِحيِن  فِي  َكذَا  َصاَلةَ 

ُكْم أَْكثَُرُكْم قُْرآنًا وا فَلَْم يَك ْن أََحٌد أَْكثََر ق ْرآًنا ِمن ِي ِلَما ك ْنت  أَ   َوْليَُؤمَّ ونِي  فََنَظر  ْكَباِن فَقَدَّم  تَلَقَّى ِمْن الرُّ
َوَكاَنْت َعلَيَّ ب ْرَدةٌ ك ْنت  إِذَا َسَجْدت  تَقَلََّصْت عني فَقَالَْت   بَْيَن أَْيِديِهْم َوأَنَا اْبُن ِسّتٍ أَْو َسْبعِ ِسنِينَ 

ِ أاََل ت غَطُّوا عنا اْسَت قَاِرئِك ْم فَاْشتََزْوا فَقَطَ  ع وا ِلي قَِميًصا فََما فَِرْحت  ِبَشْيٍء فََرِحي  اْمَرأَةٌ ِمْن اْلَحي 
 )2(" ِبذَِلَك اْلقَِميِص 

ل وَن    :"قَالَ   رضي للا عنهما    بن عمر  وفي البخاري عن    -1677 وَن اْْلَوَّ َهاِجر  ا قَِدَم اْلم  لَمَّ
ْم  النبي  اْلع ْصَبةَ َمْوِضٌع ِبق َباٍء قَْبَل َمْقَدمِ  ه  مُّ    )3("َمْولَى أَبِي حذيفة َوَكاَن أَْكثََرُهْم قُْرآنًاَساِلٌم  َكاَن َيؤ 

ِليَن َوأَْصَحاَب النبي   " عنهلفظ للبخاري  وفي   َهاِجِريَن اْْلَوَّ مُّ اْلم    َكاَن َساِلٌم َمْولَى أَبِي حذيفة َيؤ 
"عَةَ فِي َمْسِجِد ق َباٍء فِيِهْم أَب و َبْكٍر َوع َمر  َوأَب و سلمة َوزيد َوعامر ْبن  َرِبي 

)4( 

لَِقَي ع َمَر بِع ْسفَاَن َوَكاَن ع َمر  َيْستَْعِمل ه  َعلَى َمكَّةَ   أَنَّ نَافَِع ْبَن َعْبِد اْلَحاِرثِ وفي مسلم  -1678
يَنا قَاَل فَقَاَل َمْن اْستَْعَمْلَت َعلَى أَْهِل اْلَواِدي فَقَاَل اْبَن أَْبَزى قَاَل َوَمْن اْبن  أَْبَزى قَاَل َمْولًى ِمْن َمَوالِ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوإِنَّه  َعاِلٌم ِباْلفََرائِِض قَاَل ع َمر  أََما إِنَّ فَاْستَْخلَْفَت َعلَْيِهْم َمْولًى قَاَل إِنَّه    قَاِرٌئ ِلكتاب َّللاَّ
َ يَْرفَع  بَِهذَا اْلكتاب أَْقَواًما َوَيَضع  ِبِه آَخِريَن  َنِبيَّك مْ   )5(" قَْد قَاَل إِنَّ َّللاَّ

المؤمنين بأعلى الوادي هو  بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم  عن  و .   )حسن( -1679
أبوعمر  وعبيد فيؤمهم  كثير  وناس  مخرمة  والمسوربن  عمير  وأبوعمر   بن  عائشة    ومولى 

 )6("وغالمها حينئذ لم يعتق

ِ ْبِن عدي  وفي البخاري -1680 أَنَّه  َدَخَل َعلَى ع ثَْماَن ْبِن َعفَّاَن َوه َو َمْحص وٌر    عن ُعبَْيِد َّللاَّ
اَلة  أَحسن َما يَْعَمل   فَقَاَل إِنََّك إَِمام  َعا ج  فَقَاَل الصَّ ٍة َونََزَل ِبَك َما نََرى َوي َصل ِي لََنا إَِمام  فِْتَنٍة َوَنتََحرَّ مَّ

ْم َوإِذَا أََساء وا فَاْجتَِنْب إَِساَءتَه مْ   )7("النَّاس  فَإِذَا أَحسن النَّاس  فَأَحسن َمعَه 

 )8(و أعمى أنه كان يؤم قومه وه  أن  عتبان  وفي البخاري -1681

مُّ النَّاَس   أَنَّ النبي   عن أنسو.  صحيح لغيره(حسن.  ) -1682 اْستَْخلََف اْبَن أ م ِ َمْكت وٍم َيؤ 
 )9(" َوه َو أَْعَمى

 
 .  644حديث رقم   سبق تخريجه  – )1(
 ( ) كتاب المغازي ، باب وقال الليث حدثني يونس ( )بهذا اللفظ( 4302( برقم: )150/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
 ( ) كتاب األذان ، باب إمامة العبد والمولى ( )بهذا اللفظ( 692( برقم: )140/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 ( ) كتاب األحكام ، باب استقضاء الموالي واستعمالهم ( )بهذا اللفظ( 7175(برقم: )71/    9أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالقرآن  817( برقم: )201/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . ويعلمه ( )بهذا اللفظ(
. قال ( ) كتاب الصالة ، باب إمامة العبيد ( )بهذا اللفظ(  5201( برقم: )88/    3الكبير" )أخرجه البيهقي في "سننه    –  )6(

 " .رواه الشافعي، والبيهقي بإسناد صحيح، أو حسن.  "(:693/ 2)»خالصة األحكام« النووي في 
 ( ) كتاب األذان ، باب إمامة المفتون والمبتدع ( )بهذا اللفظ( 695( برقم: )141/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب األذان ، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في  667( برقم: )134/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 .  رحله ( )بهذا اللفظ(
/    1( )بنحوه.( ،  وأبو داود في "سننه" )2501( برقم: ) 91/    7حاديث المختارة" )أخرجه الضياء المقدسي في "األ  –  )9(

»سنن . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  12538( برقم: )2600/    5( )بهذا اللفظ( ، وأحمد في "مسنده" )595( برقم: )232
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " ز وقال األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف."(:445/  1أبي داود ت األرنؤوط« )

 . "إسناده حسن صحيح" 608برقم  (:146/ 3)
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ِ . و   )ضعيف( -1683 نَّ  "قال:  رضي للا عنهما عن النبي    عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَّ مَّ أاََل اَل تَؤ 
مَّ   َيؤ  َواَل  اًل  َرج  َسْيفَه   اْمَرأَةٌ  َيَخاف   ِبس ْلَطاٍن  َيْقَهَره   أَْن  إاِلَّ  ْؤِمًنا  م  فَاِجٌر  مَّ  َيؤ  َواَل  َهاِجًرا  م  أَْعَرابِيٌّ 

 )1("َوَسْوَطه  

 ، ومن الذي أحق باإلمامة؟  إمامة المسافر •
ن ثبت الخبر إ باب أمامة المسافر المقيمين و إتمام المقيمين صالتهم بعد فراغ اإلمام  قال ابن خزيمة   •

فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان و إنما خرجت هذا الخبر في الكتاب ألن هذه مسألة ال  
جواز صالة المسافر بالمقيم ، وهو أمر مجمع عليه ] نيل األوطار " وهي مسألة  يختلف العلماء فيها  

،مصنف 4/220، معرفة السنن واآلثار  91،اإلجماع البن عبد البر    47،اإلجماع البن المنذر  3/175
 ومابعدها[ . 12/259،مجموع فتاوى ومقاالت للشيخ/ابن بازرحمه هللا 2/540عبدالرزاق 

وشهدت معه الفتح فأقام    قال: غزوت مع  ن عمران بن حصين  ع.    )ضعيف( -1684
  ،"  بمكة ثماني عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتين ويقول " يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر

ليلة يصلي ركعتين ركعتين ثم  وفي لفظ عند ابن خزيمة :" الفتح ثمانية عشر  أقام بمكة زمن 
 )2("يقول ْلهل مكة : صلوا أربعا فإنا قوم سفر

نا إذا كنا معكم  إقال : كنا مع بن عباس بمكة فقلت    بن سلمةموسى  عن  و .    )صحيح( -1685
 ) ")3صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم 

قال : سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت    عن موسى بن سلمة الهذلي وفي مسلم   -1686
  )4(".  أبي القاسم صلى هللا عليه وسلمإذا لم أصل مع اإلمام ؟ فقال : ركعتين ، سنة بمكة ، 

والمالكية   • الحنابلة  منها  ، ومنع  األدلة  لعموم  الجمعة  في  المسافر  إمامة  والشافعية  الحنفية  أجاز 
   .لتعليل أنه الجمعة عليه 

 
  

 
( ) أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ِفي فرض الجمعة ( 1081( برقم: )182/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )1(
»إرواء الغليل «  " . وقال األلباني في إسناده تالف"(:183/ 2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  هذا اللفظ()ب
 .  "جداً  إسناده واهٍ "(:51/ 3)
( برقم:  475/  1( )بنحوه مطوال.( وأبو داود في "سننه" )1643( برقم: )140/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )2(
( 20188( برقم: )4580/    8وأحمد في "مسنده" )،  (  545( برقم: )548/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1229)

»ضعيف أبي داود "إسناده ضعيف" . قال األلباني في    ط الرسالة(  105/  33»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  )بمثله مطوال.(  
 . "إسناده ضعيف"  225برقم  (:34/ 2األم« ) -
اللفظ(1887( برقم: )476/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3( ط   357/  3»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا 

حمد وثقه علي بن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إال أنه بهم  محمد بن عبد الرحمن الطفاوي شيخ أ  إسناده حسن"الرسالة(: 
، وقال في "الميزان": شيخ 164أحياناً، وقال ابن معين: ال بأس به، وذكره الذهبي في كتابه "من تكلم فيه وهو موثق" ص  

يهم، وله في البخاري   مشهور ثقة روى عنه أحمد والناس، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق 
سنده صحيح رجاله رجال "(:21/  3»إرواء الغليل « )" . وقال األلباني في  ثالثة أحاديث، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

( بسند صحيح عن أبى مجلز قال: " قلت البن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صالة القوم  3/157وروى البيهقى )  " ...الصحيح
 أتجزيه الركعتان أو يصلى بصالتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلى بصالتهم ". يعنى المقيمين 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة المسافرين وقصرها  688( برقم: )143/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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 مامةإلاألحق با •
في نفر من قومي ، فأقمنا    : أتيت النبي    قال     عن مالك بن الحويرثوفيهما   -1687

عنده عشرين ليلة ، وكان رحيما رفيقا ، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا ، قال: ارجعوا فكونوا فيهم  
  )1(" ، وليؤمكم أكبركم .، وعلموهم ، وصلوا ، فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم  

ك ْم  "قال  عن النبي    عن عمرو ْبِن سلمة  في البخاري -1688 ك ْم أَْكثَر  مَّ ْن أََحد ك ْم َوْلَيؤ  فَْلي َؤذ ِ
 )2("ق ْرآًنا

مُّ اْلقَْوَم    قَاَل قَاَل    عن أَبِي َمْسعُوٍد األنصاريوفي مسلم   -1689   أَْقَرُؤُهْم ِلكتاب َّللاَِّ َيؤ 
ْم ِهجْ  ه  ْم ِبالسُّنَِّة فَإِْن َكان وا فِي السُّنَِّة َسَواًء فَأَْقَدم  ه  َرةً فَإِْن َكان وا  فَإِْن َكان وا فِي اْلِقَراَءةِ َسَواًء فَأَْعلَم 

َل فِي س ْلَطاِنِه َواَل َيقْ  ج  ل  الرَّ ج  نَّ الرَّ مَّ ْم ِسْلًما َواَل َيؤ  ه  ع ْد فِي َبْيِتِه َعلَى تَْكِرَمِتِه  فِي اْلِهْجَرةِ َسَواًء فَأَْقَدم 
ه ْم ِلكتاب َّللاَِّ "    وفي لفظ له" سنا " مكان " سلما" ،  لمسلموفي لفظ  "،إاِلَّ ِبإِْذِنِه   مُّ اْلقَْوَم أَْقَرؤ    َيؤ 

  )3(وأقدمهم قراءة"

»كشف المشكل من  قال ابن الجوزي في    التكرمة هي ما يختص به من فراش ووسادة ونحوهما   •
 »كأن اإلشارة إلى السابق إلى حفظ القرآن.«  (:208/  2حديث الصحيحين« )

ْم      رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفي مسلم   -1690 ه  مَّ إِذَا َكان وا ثاََلثَةً فَْلَيؤ 
ه مْ  ْم ِباْْلمامة أَْقَرؤ   "قراءةيعني أكثرهم حفظا وأجودهم "  )4(" أََحد ه ْم َوأََحقُّه 

َكاَن َماِلك     عن ب َديل، حدَّثني أبو عطيَّة مولى من ا قال:.  (المرفوع منه حسن لغيره) -1691
ْم فَقَاَل ِلَيتَقَدَّْم َبْعض ك مْ   ْبن  اْلحويرث  اَلة  َيْوًما فَق ْلَنا لَه  تَقَدَّ َنا َيتََحدَّث  فََحَضَرْت الصَّ َصالَّ   َيأِْتيَنا فِي م 

َسِمْعت  َحتَّى   أَتَقَدَّم   اَل  ِلَم  ثَك ْم  ٌل      رسول للا   أ َحد ِ َرج  ْم  ه  مَّ َوْلَيؤ  ْم  ه  مَّ َيؤ  فَاَل  قَْوًما  َزاَر  َمْن  َيق ول  
مْ   )5("ِمْنه 

نافع قال أقيمت الصالة في مسجد بطائفة المدينة والبن عمر قريب  وعن  .   )حسن( -1692
له ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم فلما من ذلك المسجد أرض يعملها وإمام ذلك المسجد مولى  

سمعهم عبد للا جاء ليشهد معهم الصالة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال عبد للا  
 )6(" أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني فصلى المولى

  

 
( ) كتاب األذان ، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (  628( برقم: )128/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أحق باإلمامة ( 674( برقم: )134/    2ومسلم في "صحيحه" )،    )بهذا اللفظ(
 .  )بنحوه.(

 ( ) كتاب المغازي ، باب وقال الليث حدثني يونس ( )بهذا اللفظ( 4302برقم: )(  150/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
( ) 692( برقم: )140/    1(  في "صحيحه" )") معلقا معلقا مجزوما بهاب هللايؤمهم أقرؤهم لكتعبارة" أخرج البخاري    –  )3(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ،  673( برقم: )133/    2م في "صحيحه" )مسل، وكتاب األذان ، باب إمامة العبد والمولى
 . باب من أحق باإلمامة ( )بهذا اللفظ(

 ه ( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب من أحق باإلمامة ( )بهذ672( برقم: )133/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  (األلفاظ

( برقم: 177/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بهذا اللفظ(  1520( برقم: )49/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
(  356( برقم: ) 383/  1والترمذي في "جامعه" )، ( )بنحوه.( 596( برقم: )232/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( 1/  786)

»مسند . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  15842( برقم: )3323/    6وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح" ،)بنحوه.(  
المرفوع منه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عطية: وهو مولى بني ُعقيل، وبقية  "ط الرسالة(: 159/ 34أحمد« )
" صححه األلباني دون القصة ، وقال (:12/ 3»صحيح ابن خزيمة« )." . وقال األعظمي في اإلسناد ثقات رجال الصحيحرجال 
"  حديث صحيح، وصححه ابن خزيمة، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"(:148/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  
شاهد صحيح، وقد صححه ابن خزيمة كما يأتي، والترمذي كما يأتي.لكن "ال يَُؤم الرجُل في بيته وال في سلطانه".فهو بهذا ال ...

زاد مسلم وغيره في حديث أبي مسعود: "إال بإذنه"فهذه تقيد عموم حديث الباب بمن لم يؤذن له؛ على خالف ما فهم منه راويه 
 " .مالك بن الحويرث 

( ) كتاب الصالة ، باب اإلمام الراتب أولى من الزائر ( )بهذا 5408( برقم: )126/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )6(
 . "رواه الشافعي، والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح."(:701/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  اللفظ(
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 مامة المفضول للفاضل إ •

تقدم إمامة سالم مولى حذيفة لكبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي هللا عنهم   -1693
)1( 

ذهب إلى بني عمرو بن عوف    النبي   :أنعن سهل بن سعد الساعديفيهما   -1694
قال نعم فصلى   ليصلح بينهم فحانت الصالة فجاء المؤذن إلى أبي بكرفقال أتصلي للناس فأقيم؟

والناس في الصالة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان   رسول للا  أبو بكرفجاء
  النبي    أشار إليهف    النبي  أبو بكراليلتفت في صالته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى
من ذلك ثم استأخر أبو    النبي    )أن أمكث مكانك(.فرفع أبو بكر يديه فحمد للا على ما أمره به

فصلى فلما انصرف قال)يا أبا بكر ما منعك أن      النبي   بكر حتى استوى في الصف وتقدم 
  فقال    رسول للا   تثبت إذ أمرتك(.فقال أبو بكر ما كان البن أبي قحافة أن يصلي بين يدي

)ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت    النبي
 )2("إليه وإنما التصفيق للنساء

  - فذكر وضوءه    -  تَب وَك   النبي  أَنَّه  َغَزا َمعَ   المغيرة بن شعبةوفي مسلم عن   -1695
ْحَمِن   الرَّ َعْبَد  وا  قَدَّم  قَْد  النَّاَس  َنِجد   َحتَّى  فَأَْقَبْلت  َمعَه   قَاَل المغيرة  أَْقبََل  ْم    بن عوفث مَّ  لَه  فََصلَّى 

ْحَمِن قَامَ   رسول للا    فَأَْدَركَ  ا َسلََّم َعْبد  الرَّ ْكعَةَ اْْلِخَرةَ فَلَمَّ ْكعَتَْيِن فََصلَّى َمَع النَّاِس الرَّ   إِْحَدى الرَّ
ا قََضى النبي   النبي وا التَّْسِبيَح فَلَمَّ َصاَلتَه  أَْقَبَل َعلَْيِهْم  ي ِتمُّ َصاَلتَه  فَأَْفَزَع ذَِلَك المسلميَن فَأَْكثَر 

قَاَل   ِلَوْقتَِهاث مَّ  اَلةَ  الصَّ َصلَّْوا  أَْن  ْم  يَْغبِط ه  أََصْبت ْم  قَْد  قَاَل  أَْو  له "قال  أَحسنت ْم  لفظ  المغيرة  " وفي 
ْحَمِن فَقَاَل النبي   )3("َدْعه   فَأََرْدت  تَأِْخيَر َعْبِد الرَّ

  

 
 .   7816،  7716سبق تخريجها في الحديث رقم  – )1(
( ) كتاب األذان ، باب من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول 684( برقم: )137/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الصالة ، باب 421( برقم: )25/    2مسلم في "صحيحه" ) و،    فتأخر األول أو لم يتأخر جازت صالته ( )بهذا اللفظ(
 .  فسدة بالتقديم ( )بمثله.(تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر اإلمام ولم يخافوا م

يصلي بهم إذا تأخر اإلمام   ( ) كتاب الصالة ، باب تقديم الجماعة من274( برقم: )26/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 .  ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ( )بهذا اللفظ(
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 وجوب االقتداء باإلمام  •

قَاَل أََما َيْخَشى أََحد ك ْم أَْو اَل َيْخَشى أََحد ك ْم إِذَا َرفََع    هريرة عن النبي   فيهما عن أبي -1696
َماِم   اْْلِ قَْبَل  ِحَمارٍ َرأَْسه   ُصوَرةَ  ُصوَرتَهُ   ُ يَْجعََل َّللاَّ أَْو  ِحَماٍر  َرأَْس  َرأَْسهُ   ُ يَْجعََل َّللاَّ ولفظ ".  أَْن 

ُ َرأَْسهُ َرأَْس ِحَمارٍ  "مسلم َل َّللاَّ  )1("أَْن يَُحّوِ

اَلةَ أَْقبََل َعلَْيَنا      النبي  قَاَل َصلَّى ِبَنا  عن أنس  وفي مسلم -1697 ا قََضى الصَّ ذَاَت َيْوٍم فَلَمَّ
وِد َواَل ِباْلِقَيامِ  ك وعِ َواَل ِبالسُّج  ك ْم فَاَل تَْسِبق ونِي ِبالرُّ َواَل ِبااِلْنِصَراِف    ِبَوْجِهِه فَقَاَل أَيَُّها النَّاس  إِن ِي إَِمام 

  )2("فَإِن ِي أََراك ْم أََماِمي َوِمْن َخْلِفي 

وا فَإِن ِي أََراك ْم ِمْن َوَراِء َظْهِري "  وفي لفظ للبخاري عنه -1698 ف وفَك ْم َوتََراصُّ وا ص   )3("أَقِيم 
 ، والمراد باالنصراف السالم

َخَطَبَنا فََبيََّن لََنا س نَّتََنا   النبي   إِنَّ   "في صحيح مسلم  عن أبي موسى األشعريو -1699
ك ْم أََحد ك ْم فَإِذَا َكبََّر فَكَ  مَّ ف وفَك ْم ث مَّ ْلَيؤ  وا ص  وا َوإِْذ قَاَل َغْيِر  َوَعلََّمَنا َصاَلتََنا فَقَاَل إِذَا َصلَّْيت ْم فَأَقِيم  ب ِر 

ال ِيَن فَق ول وا آِميَن ي ِجبْ  َماَم  اْلَمْغض وِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ وا َواْرَكع وا فَإِنَّ اْْلِ ك ْم َّللاَّ  فَإِذَا َكبََّر َوَرَكَع فََكب ِر 
مَّ َربََّنا      النبي   يَْرَكع  قَْبلَك ْم َويَْرفَع  قَْبلَك ْم فَقَالَ  فَِتْلَك ِبِتْلَك َوإِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  فَق ول وا اللَّه 

َ تََباَرَك َوتَعَالَى قَاَل َعلَى ِلَساِن َنِبي ِهِ   لََك اْلَحْمد  َيْسَمع   َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  َوإِذَا     َّللاَّ  لَك ْم فَإِنَّ َّللاَّ
د  قَْبلَك ْم َويَْرفَع  قَْبلَك ْم فَقَالَ  َماَم َيْسج  د وا فَإِنَّ اْْلِ وا َواْسج   )4("كَ فَِتْلَك ِبِتلْ   النبي  َكبََّر َوَسَجَد فََكب ِر 

وا  "قال  عن النبي    عن أَبِي هريرةفيهما   -1700 َمام  ِلي ْؤتَمَّ ِبِه فَإِذَا َكبََّر فََكب ِر  ِعَل اْْلِ إِنََّما ج 
د واَوإِذَا َرَكَع فَاْرَكع وا َوإِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  فَق ول وا َربََّنا َولََك اْلَحْمد  َوإِذَا َسَجَد   )5("فَاْسج 

وا َواَل  "وفي لفظ ألبي داود عنه .  )صحيح( .  -1701 َمام  ِلي ْؤتَمَّ ِبِه فَإِذَا َكبََّر فََكب ِر  ِعَل اْْلِ إِنََّما ج 
وا َحتَّى ي َكب ِرَ  َوإِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن َحِمَده  فَق ول وا    َواَل تَْرَكعُوا َحتَّى يَْرَكعَ َوإِذَا َرَكَع فَاْرَكع وا    ت َكب ِر 

مَّ َربََّنا لََك اْلَحْمد  قَاَل مسلم َولََك اْلَحْمد   َوإِذَا َصلَّى    َحتَّى يَْسُجدَ   َسَجَد فَاْسُجُدوا َواَل تَْسُجُدوا  َوإِذَا  اللَّه 
 )6("  ق ع وًدا أَْجَمع ونَ فََصلُّوا  قَائًِما فََصلُّوا قَِياًما َوإِذَا َصلَّى قَاِعًدا

فَإِذَا قَاَل َسِمَع َّللاَّ  ِلَمْن    قَاَل ك نَّا ن َصل ِي َخْلَف النبي البراء ْبُن عازبوفيهما عن   -1702
ثم يخر من  "  وزاد مسلم"َجْبَهتَهُ َعلَى اأْلَْرِض   لَْم يَْحِن أََحٌد ِمنَّا َظْهَرهُ َحتَّى يََضَع النبيَحِمَده  

 )7("وراءه سجدا

اْلفَْجَر فََسِمْعت ه  َيْقَرأ  فَاَل قَاَل َصلَّْيت  َخْلَف النبي عن عمرو ْبِن ُحَرْيثٍ وفي مسلم   -1703
نَِّس اْلَجَواِر اْلك نَِّس َوَكاَن   )8("اَل يَْحنِي َرُجٌل ِمنَّا َظْهَرهُ َحتَّى يَْستَتِمَّ َساِجًداأ ْقِسم  ِباْلخ 

 
( ) كتاب األذان ، باب إثم من رفع رأسه قبل اإلمام ( )بهذا اللفظ(  691( برقم: )140/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن سبق اإلمام بركوع أو سجود ونحوهما ( 427( برقم: )28/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 . )بنحوه مختصرا.(
( ) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن سبق اإلمام بركوع أو سجود ونحوهما 426( برقم: )28/    2ه" )أخرجه مسلم في "صحيح–  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األذان ، باب إقبال اإلمام على الناس عند تسوية الصفوف 719( برقم: )145/    1خرجه البخاري في "صحيحه" )أ–  )3(

 .  ا اللفظ(( )بهذ
 .  اللفظ(( ) كتاب الصالة ، باب التشهد ِفي الصالة ( )بهذا 404( برقم: )14/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
  )بهذا اللفظ( ( ) كتاب األذان ، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصالة (  733( برقم: ) 147/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 . (بنحوه ( ) كتاب الصالة ، باب ائتمام المأموم باإلمام ( )411( برقم: )18/  2مسلم في "صحيحه" )، و
. قال    ( ) كتاب الصالة ، باب اإلمام يصلي من قعود ( )بهذا اللفظ(603( برقم: )234/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

د، وباقي "(:452/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في   حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل مصعب بن محمَّ
 " إسناده صحيح، وحسنه الحافظ "  616برقم  (:158/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في رجاله ثقات. 

،  ( ) كتاب األذان ، باب السجود على سبعة أعظم ( )بهذا اللفظ(  811برقم: ) (162/   1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 .  ( ) كتاب الصالة ، باب متابعة اإلمام والعمل بعده ( )بنحوه.(474( برقم: ) 45/  2ومسلم في "صحيحه" )

 .  ( ) كتاب الصالة ، باب متابعة اإلمام والعمل بعده ( )بهذا اللفظ(475( برقم: )46/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(
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إذا رفع قبل اْلمام يعود فيمكث بقدر ما   مسعودابن    قال":   وفي البخاري معلقا -1704
  )1("رفع ثم يتبع اْلمام

 هل يشترط اتصال الصفوف؟  •
وتمكن من رؤية  -4ولم يكن فذا  -3وأمكن سماع التكبير  -2إذا كان خارج المسجد  -1محل الخالف   •

 اإلمام أو المأموم،  

ولو لم يرى اإلمام أو المأموم    أما في الداخل فيجوز ولو بدون اتصال إذا سمع التكبير ولم يكن فذا ، •
لمن كان خارج المسجد أن يرى    على األرجح ، وهو اختيار ابن باز  ونص قوله:"من شرط االقتداء

اإلمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلم وال يكفي مجرد سماع صوت اإلمام إال لمن كان في  
 داخل المسجد " 

 يشترط   أدلة من قال ال •

والمنبر -1705 السطوح  في  الصالة  باب  البخاري  وقال:"  فال  أَْن    ،  َبأًْسا  اْلَحَسن   يََر  َولَْم 
َما س تَْرةٌ َوَصلَّى  ي َصلَّى َعلَى اْلج   ْمِد َواْلقََناِطِر َوإِْن َجَرى تَْحتََها َبْوٌل أَْو فَْوقََها أَْو أََماَمَها إِذَا َكاَن َبْينَه 

ْلجِ 
َماِم َوَصلَّى اْبن  ع َمَر َعلَى الثَّ أَب و ه َرْيَرةَ َعلَى َسْقِف اْلَمْسِجِد ِبَصاَلةِ اْْلِ

)2( 

المسجد  رأى    أنه  التوأمة  مولى  صالح  عن.  )حسن( -1706 ظهر  على  يصلي  هريرة  أبا 
 )3("  بصالة اْلمام وهو تحته

ِ َشْيٍء اْلِمْنبَر  فَقَاَل   قَاَل َحدَّثَنَا أَبُو َحاِزمٍ وفي البخاري  -1707 قَاَل َسأَل وا َسْهَل ْبَن َسْعٍد ِمْن أَي 
  ِ ِلَرس وِل َّللاَّ ف اَلَنةَ  َمْولَى  ف اَلٌن  َعِملَه   اْلغَاَبِة  أَثِْل  ِمْن  ِمن ِي ه َو  أَْعلَم   ِبالنَّاِس  َبِقَي  َعلَْيِه   َما  َوقَاَم 

  ِ ِضَع فَاسْ   َرس ول  َّللاَّ َوَرَكَع َوَرَكَع النَّاس  ِحيَن ع ِمَل َوو  َكبََّر َوقَاَم النَّاس  َخْلفَه  فَقََرأَ  تَْقبََل اْلِقْبلَةَ 
ث مَّ َرفََع َرأَْسه   َخْلفَه  ث مَّ َرفََع َرأَْسه  ث مَّ َرَجَع اْلقَْهقََرى فََسَجَد َعلَى اْْلَْرِض ث مَّ َعاَد إِلَى اْلِمْنبَِر ث مَّ َرَكَع  

ِ َسأَلَنِي أَْحمَ ث مَّ َرَجَع اْلقَ  ِ قَاَل َعِليُّ ْبن  َعْبِد َّللا  د   ْهقََرى َحتَّى َسَجَد ِباْْلَْرِض فََهذَا َشأْن ه  قَاَل أَب و َعْبد َّللاَّ
اَل بَأَْس  َكاَن أَْعلَى ِمْن النَّاِس فَ   ِإنََّما أََرْدُت أَنَّ النَّبِيَّ  فْبن  َحْنبٍَل َرِحَمه  َّللاَّ  َعْن َهذَا اْلَحِديِث قَاَل  

َماُم أَْعلَى ِمْن النَّاِس بَِهذَا اْلَحِديثِ  قَاَل فَق ْلت  إِنَّ س ْفَياَن ْبَن ع َيْيَنةَ َكاَن ي ْسأَل  َعْن َهذَا   أَْن يَُكوَن اإْلِ
 )4("َكِثيًرا فَلَْم تَْسَمْعه  ِمْنه  قَاَل الَ 

امٍ   عن.    )صحيح( -1708 أَنَّ حذيفة أَمَّ النَّاَس ِباْلَمَداِئِن َعلَى د كَّاٍن فَأََخذَ أَب و َمْسع وٍد ِبقَِميِصِه    همَّ
ذََكرْ  قَْد  َبلَى  قَاَل  ذَِلَك  ي ْنَهْوَن عن  َكان وا  ْم  أَنَّه  تَْعلَْم  أَلَْم  قَاَل  َصاَلِتِه  ِمْن  فََرَغ  ا  فَلَمَّ ِحيَن  فََجَبذَه   ت  

 )5(" َمَدْدتَنِي

 
في  ( ) كتاب األذان ، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ687: )( برقم138/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 . (ترجمة الباب
 ( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في السطوح والمنبر والخشب ( )بهذا اللفظ 85/    1)  معلقا  ه"البخاري في "صحيح   ذكره  –  )2(

»وصله ابن أبي شيبة   (:142/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )في    . قال األلباني عن أثر ابي هريرة    (في ترجمة الباب
 .  وسعيد بن منصور من طريقين عنه؛ يعضد أحدهما اآلخر.«

( برقم:  83/    3وعبد الرزاق في "مصنفه" )،  ( )بمثله.(  5327( برقم: )111/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )3(
 عون المعبود شرح سنن أبي داود:. قال في  (  6215( برقم: )328/    4وابن أبي شيبة في "مصنفه" )،     ( )بهذا اللفظ(4888)
 ِمْن َطِريِق َصاِلحٍ َمْولَى التَّ :"  (  437/    1)

َماِم َوأَْخَرَج اْبُن أَبِي َشْيبَةَ ْوأََمِة قَاَل : " َصلَّْيُت َمَع أَبِي هَُرْيَرةَ فَْوَق اْلَمْسِجِد بَِصاَلِة اإْلِ
 . "" َوَصاِلٌح ِفيِه َضْعٌف ، لَِكْن َرَواهُ َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ فَاْعتََضَد .

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في السطوح والمنبر والخشب  85/    1)  مجزوما به   معلقا تعليقا  البخاري في "صحيحه"  ذكره  –  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( 52/    3وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بنحوه موقوفا.(  343( برقم: )124/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )5(
( )بنحوه.( والحاكم في "مستدركه" 2143( برقم: )514/    5وابن حبان في "صحيحه" ) ،  ( )بنحوه موقوفا.(  1523برقم: )

.   ( )بمثله.(597( برقم: )232/  1، وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي   ( )بهذا اللفظ(765( برقم: )210/    1)
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  " . قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح."(:722/  2»خالصة األحكام« )قال النووي في

إسناده صحيح على شرط "(:149/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  حيح.إسناده ص"(:446/  1)
 ". الشيخين، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان
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أن يقوم اْلمام      النبي  اْلنصاري قال نهى  همام عن أبي مسعود  عن .  )حسن( -1709
 )1(" فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه 

يصلي من الليل في   النبي   : كان"  قالت  رضي للا عنها  عائشة  في البخاري عن   -1710
نعوا ص  فقام أناس يصلون بصالته   النبي  وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخصحجرته 

فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس      النبي  ذلك ليلتين أو ثالثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس
 )2("فقال ) إني خشيت أن تكتب عليكم صالة الليل

قال الحسن ال ، و باب إذا كان بين اإلمام وبين القوم حائط أو سترة:  قال البخاري -1711
مجلز يأتم باْلمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا و وبينك وبينه نهر.وقال أب بأس أن تصلي  
 )3("سمع تكبير اْلمام

() قوله باب إذا كان بين اإلمام وبين القوم حائط أو سترة 214/ 2ابن حجر ) -فتح الباري قال في  •
والظاهر من تصرفه أنه ال يضر كما ذهب إليه المالكية والمسألة ؟  (  أي هل يضر ذلك باالقتداء أوال  

 .ذات خالف شهير

الباب:أنَّهُ يجوز اقتداء المأموِم باإلمام ،  (مراُد البخاري بهذا 151/ 5البن رجب)فتح الباري في  قال  •
 وإن كاَن بينهما طريق أو نهر،أو كاَن بينهما جدار يمنع المأموم ِمن رؤية إمامه إذا سمع تكبيره . 

أن   ة بصالة اْلمام وإن كان بينهما طريق أوجداربعدأعن أبي مجلز قال تصلي المر -1712
 )4("تسمع التكبير فالبأس

يجمع مع اْلمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف  ان أنس  ك.    (صحيح) -1713
)قوله يجمع: يعني يصلي     )5("على المسجد له باب إلى المسجد فكان يجمع فيه ويأتم باْلمام

 وهللا تعالى أعلم.  الجمعة( وهذا ينطبق على الغرف المطلة عند الحرم

تية ، وألن هذا هو األصل يدل على شرط اتصال الصفوف عموم أحاديث تسوية الصفوف اآل •
 وأصحابه .  الذي عليه العمل في زمن النبي 

  

 
غير همام فيما  لم يروه غير زياد البكاء ولم يروه  ) بهذا اللفظ( وقال "1882برقم    (:463/  2)أخرجه الدارقطني في سننه    –  )1(

 .  "إسناد حسن"(:151/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في نعلم
( ) كتاب األذان ، باب إذا كان بين اإلمام وبين القوم حائط أو 729( برقم: )146/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  سترة ( )بهذا اللفظ(
  ( ) كتاب األذان ، باب إذا كان بين اإلمام وبين القوم حائط أو سترة ( )بهذا اللفظ( 146/    1البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )3(

فتح(،   -  250/  2»إسناده صحيح: علقه البخاري )  (:533/  1وتوضيح مذاهب األئمة« )   »صحيح فقه السنة وأدلتهوقال في  
 . ( بسند صحيح«223/ 2ووصله ابن أبي شيبة )

( ) كتاب الصالة ، باب الرجل يصلي وراء اإلمام خارجا من 4884( برقم: )82/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )–  )4(
( ) من أبواب صالة التطوع ، من كان يرخص 6216( برقم: )328/    4المسجد ( )بهذا اللفظ( وابن أبي شيبة في "مصنفه" )

 . في ذلك ( )بنحوه.( 
أبي شيبة  أخرجه    –  )5( األلباني في    6158برقم    (:35/  2في "مصنفه"» )ابن  قال   . اللفظ(  الغليل « )) بهذا  / 2»إرواء 

 .  "هذا سند صحيح إن كان هشيم سمعه من حميد فإنه موصوف بالتدليس."(:334
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 تسوية الصف ويدخل في تسوية الصف أمور منها:  •

 .وجوب إتمام الصف األول فاألول  •

وا ُصفُوفَُكمْ   :"قَالَ   عن النبي  عن أنس  فيهما -1714 ف وِف    َسو    ِمْن إِقَاَمةِ فَإِنَّ تَْسِوَيةَ الصُّ
اَلةِ   )1(الصالة" من تمام"  ولفظ مسلم" الصَّ

إِقَاَمةَ    أَقِيُموا الصَّفَّ   قال:" النبي   عن  هريرة  وفيهما عن  أبي -1715 فَإِنَّ  اَلةِ  فِي الصَّ
ِ ِمْن  اَلةِ الصَّف   أي سووه وعدلوه وتراصوا   )2("حسن الصَّ

وا  قال:"  عن النبي   عن أنسوفي البخاري   -1716 ف وفَك مْ أَقِيم  فَإِن ِي أََراك ْم ِمْن َوَراِء    ص 
   )3("يُْلِزُق َمْنِكبَهُ بَِمْنِكِب َصاِحبِِه َوقََدَمهُ بِقََدِمهِ َظْهِري َوَكاَن أََحد َنا 

  )4("وتراصوا" وزاد  للبخاري في لفظو -1717

 )5("فإني أراكم خلف ظهري أتموا الصفوف"  وفي لفظ لمسلم -1718

وا الصَّفَّ قَاَل    النبي   أَنَّ   َماِلكٍ عن أنس ْبِن  و.    )صحيح( -1719 ث مَّ الَِّذي َيِليِه   اْلُمقَدَّمَ   أَتِم 
رِ  َؤخَّ ِ اْلم   )6("فََما َكاَن ِمْن َنْقٍص فَْليَك ْن فِي الصَّف 

ْبِن سمرة  وفي مسلم  عن  -1720 النبي      جابر  تَص فُّ    "  قال  عن  َكَما  فُّوَن  تَص  أاََل 
ِ َوَكْيَف تَص فُّ اْلَماَلئَِكة  عنَد َرب َِها قَاَل   وَن الص فُوَف اأْلَُوَل  اْلَماَلئَِكة  عنَد َرب َِها فَق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ يُتِم 

الصالة والنهي  باب اْلمر بالسكون في  بوب عليه في شرح مسلم"  )7("  َويَتََراص وَن فِي الصَّفِّ 
 " عن اْلشارة باليد ورفعها عند السالم وإتمام الصفوف اْلول والتراص فيها واْلمر باالجتماع

" لتسون صفوفكم أو ليخالفن   قال:  عن النبي       النعمان بن بشير  عن   وفيهما -1721
بَِها      النبي  َكانَ "   وفي لفظ لمسلم عنهللا بين وجوهكم"   ي  ِ ي َسو  َكأَنََّما  َحتَّى  ف وفََنا  ي ص  ِ ي َسو 

ِمْن    َكاَد يَُكبُِّر فََرأَى َرُجاًل بَاِديًا َصْدُرهُ اْلِقَداَح َحتَّى َرأَى أَنَّا قَْد َعقَْلَنا عنه  ث مَّ َخَرَج َيْوًما فَقَاَم َحتَّى  
وِهك ْم  ج  ف وفَك ْم أَْو لَي َخاِلفَنَّ َّللاَّ  َبْيَن و  نَّ ص  ِ لَت َسوُّ ِ فَقَاَل ِعَباَد َّللاَّ  )8("الصَّف 

  

 
( ) كتاب األذان ، باب إقامة الصف من تمام الصالة ( )بهذا اللفظ(  723( برقم: )145/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
 ( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول ( )بنحوه.( 433( برقم: )30/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

  ( ) كتاب األذان ، باب إقامة الصف من تمام الصالة ( )بهذا اللفظ( 722( برقم: )145/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
 (بمثله( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول ( )435( برقم: )31/  2مسلم في "صحيحه" )و، 

( ) كتاب األذان ، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في 725( برقم: )146/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 . ( )بهذا اللفظ( الصف

( ) كتاب األذان ، باب إقبال اإلمام على الناس عند تسوية الصفوف 719( برقم: )145/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول 434( برقم: )30/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 .  ( )بهذا اللفظ(

والنسائي وقال :"إسناده صحيح"،  ( )بهذا اللفظ(2379( برقم: )350/    6المقدسي في "األحاديث المختارة")  أخرجه الضياء–  )6(
.قال ( )بلفظه.(12546( برقم: )2602/    5وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(1/    817( برقم: )183/    1في "المجتبى" )

في   )النووي  األحكام«  بإسناد حسن."(:709/  2»خالصة  داود  أبو  فيرواه  األرنؤوط  قال   . أحمد«)"  ط    355/  19»مسند 
 .675برقم  (:249/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)". وقال األلباني فيإسناده صحيح على شرط الشيخين."الرسالة(: 

( ) كتاب الصالة ، باب اأْلمر بالسكون ِفي الصالة والنهي َعْن اإلشارة 430( برقم: )29/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )7(
 .  باليد ورفعها عند السالم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األذان ، باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها ( )بهذا  717( برقم: )145/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(
( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول ( 436( برقم: )31/    2ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  

 .)بلفظه.( 
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 سد الخلل في الصفوف ، وإقامة الصف  •

َوقَاِرب وا َبْيَنَها َوَحاذ وا    ُرص وا ُصفُوفَُكمْ قَاَل    عن    عن أنس ْبِن َماِلكٍ و.    )صحيح(  -1722
ل    ِباْْلَعناقِ  ّفِ َكأَنََّها اْلَحذَفُ فََوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه إِن ِي َْلََرى الشَّْيَطاَن َيْدخ   )1(" ِمْن َخلَِل الصَّ

عمر  عنو.    )صحيح( -1723 عنهما  ابن  للا  ف وَف    :"قَالَ   النبي   أَنَّ   رضي  الصُّ وا  أَقِيم 
َجاٍت ِللشَّْيَطاِن   وا ف ر  َوَمْن َوَصَل َوَحاذ وا َبْيَن اْلَمَناِكِب َوس دُّوا اْلَخلََل َوِلين وا ِبأَْيِدي إِْخَواِنك ْم َواَل تَذَر 

 ُ ُ َوَمْن قََطَع َصفًّا قََطعَهُ َّللاَّ  )2("   َصفًّا َوَصلَهُ َّللاَّ

َ َعزَّ َوَجلَّ  :"  رسول للا    قَالَْت قَالَ   للا عنهارضي    عائشة  عنو.  )حسن( -1724 إِنَّ َّللاَّ
 )3("يَُصل وَن َعلَى الَِّذيَن يَِصلُوَن الص فُوفَ َوَماَلئَِكتَه  َعلَْيِهْم السَّاَلم  

  

 
( برقم: 539/  5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ( 1545( برقم: ) 69/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )1(
، وقال :"إسناده صحيح"   ( )بمثله.(  2433( برقم: )41/    7( )بمثله.( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )2166)

( )بمثله.( 667( برقم: )251/    1وأبو داود في "سننه" )،( )بنحوه.(  2/    814( برقم: )182/    1والنسائي في "المجتبى" )
. قال النووي في   بنحوه.(( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ، ( )13943( برقم: )2912/    6وأحمد في "مسنده" )،  

 278/  21»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في  صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم."(: 708/  2»خالصة األحكام« )
" إسناده صحيح على شرط الشيخين   " (:251/  14»صحيح ابن حبان« )"، وقال في  إسناده صحيح على شرط مسلم"ط الرسالة(:

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال النووي: "إسناده "(:245/ 3يح سنن أبي داود ط غراس« )»صح. وقال األلباني في 
 . " صحيح على شرط مسلم"! وهو قصور

(  213/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بلفظه مختصرا.(  1549( برقم: )71/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
الذهبي،    ( )بلفظه مختصرا.(779برقم: )  ( )بمثله 1/    818( برقم: )183/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه 

( 5828( برقم: )1234/    3وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  666( برقم: ) 251/    1وأبو داود في "سننه" )،  مختصرا.(  
»سنن أبي داود ".  قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح."(:707/  2ة األحكام« )»خالص.  قال النووي في    )بنحوه.(  

إسناده صحيح، "(:243/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في   إسناده صحيح.  "(:8/  2ت األرنؤوط« )
وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط   وكذا قال النووي. وروى ابن خزيمة منه في "صحيحه" قوله: "من وصل ... " إلخ.

 . "مسلم"، ووافقه الذهبي، وهو كما قاال
( برقم: 533/  5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ( 1550( برقم: ) 71/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )3(
في "مستدركه" )2160) والحاكم   ، )بمثله.(  برقم: )214/    1(  )بلفظه.(780(  الذهبي،    (  في وصححه ووافقه  داود  وأبو 

إقامة الصالة  1005( برقم: )137/    2وابن ماجه في "سننه"  )،  )بمثله.(    (676( برقم: )253/    1"سننه" ) أبواب   ( )
( ) مسند عائشة رضي 25019( برقم: ) 5896/    11وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  والسنة فيها ، باب فضل ميمنة الصف  

" . وحسنه األلباني في حديث حسن"ط الرسالة(:   443/  40»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    هللا عنها ، ( )بمثله مطوال.(
 .  1843برقم  (:377/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
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 378  الصفحة
 

 أن يلي اإلمام أولو األحالم والنهى  •

وا     النبي  قَاَل َكانَ   عن أَبِي َمْسعُودٍ في مسلم   -1725 اَلةِ َوَيق ول  اْستَو  يَْمَسح  َمَناِكَبَنا فِي الصَّ
ْم    ِليَِلنِي ِمْنُكْم أُولُو اأْلَْحاَلِم َوالن َهى ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهمْ   َواَل تَْختَِلفُوا فَتَْختَِلَف قُلُوبُُكمْ  ث مَّ الَِّذيَن َيل ونَه 

   )1(" اْخِتاَلفًا قَاَل أَب و َمْسع وٍد فَأَْنت ْم اْلَيْوَم أََشدُّ 
قال الطيبي هذا خطاب للقوم الذين هيجوا قال النووي : أولوا األحالم " البالغون العقالء الفاضلون ." •

وقيل يحتمل أن المراد بأشد .  الفتن وأراد أن سبب هذا االختالف والفتن عدم تسوية صفوفكم اه  
 "أصل الفعل وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة

ولم يكن فيهم  النبي  قال:أتيت المدينة ْللقى أصحاب  قيس بن عبادعن  و.    )صحيح( -1726
فقمت في الصف      النبي  رجل ألقاه أحب إلى من أبي فأقيمت الصالة وخرج عمر مع أصحاب

اْلول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صالتي 
قال لنا كونوا      النبي  ني لم آتك الذي أتيتك بجهالة ولكن فلما صلى قال يا بنى ال يسوءك للا فإ

 )2("في الصف الذي يلينى وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك 

اَلةِ    النبي   َكانَ "عن أنسو.    )صحيح( -1727 فِي الصَّ وَن َواْْلَْنَصار  َهاِجر  ي ِحبُّ أَْن َيِلَيه  اْلم 
ذ وا عنه    )3("ِلَيأْخ 

النبي"قال:عنه    وفيهما -1728 َخْلفََنا  َصلَّى  َوأ مُّ س لَْيٍم  َخْلفَه   َوَيِتيٌم  فَق ْمت   أ م ِ س لَْيٍم  َبْيِت    فِي 
")4( 

اْْلَْشعَِريُّ عن أبي  و .    )ضعيف(  -1729 النبي قال:"  َماِلٍك  ِبَصاَلةِ  ث ك ْم  أ َحد ِ فَأَقَاَم  أاََل  قَاَل 
ْم اْلِغْلَماَن ث مَّ َصلَّى بِِهْم  َجاَل َوَصفَّ َخْلفَه  اَلةَ َوَصفَّ الر ِ  )5(" الصَّ

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول  432( برقم: )30/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 4والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بنحوه.(  1573( برقم: )85/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
وصححه ووافقه الذهبي   ( )بنحوه.(8699( برقم: )526/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1259( برقم: )31  /
( برقم:  4954/    9وأحمد في "مسنده" )   ،  ( )بنحوه مختصرا.(  2/    807( برقم: )181/    1والنسائي في "المجتبى" ) ،  
 . "سناده صحيح"إط الرسالة(: 187/  35»مسند أحمد« )ط في . وقال األرنؤو ( )بمثله.(21656)
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  7258( برقم: )248/    16أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
برقم: )287/    5) )بمثله مطوال.(  1927(  )وقال :"إسناده صحيح"(  في "مستدركه"  والحاكم  برقم: )218/    1،   )800 )

  2وابن ماجه في "سننه" )، ( )بنحوه.( 8253( برقم: )373/  7والنسائي في "الكبرى" )وصححه ووافقه الذهبي،  )بنحوه.(
»خالصة . قال النووي في   ( )بمثله.(  13336( برقم: )2778/    5وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  977( برقم: ) 119  /

»مسند أحمد« " . وقال األرنؤوط في  بن ماجة بإسنادين على شرط البخاري ومسلم.رواه النسائي، وا"(: 713/  2األحكام« )
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  " . وقال األلباني في إسناده صحيح على شرط الشيخين. "ط الرسالة(:  27/ 19)

 . "كما قاال.على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي، وهو  صحيح: 1409برقم  (:399/ 3وفوائدها« )
  بهذا اللفظ( ( ) كتاب األذان ، باب صالة النساء خلف الرجال ( )871( برقم: )173/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .( بنحوهة ( )( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز الجماعة ِفي النافل658( برقم: ) 127/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

(  5246( برقم: )97/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بنحوه.(  677( برقم: )253/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
. قال األرنؤوط في "  رواه أبو داود، والبيهقي بإسناد حسن. "(:714/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في   )بهذا اللفظ(  

" وضعفه األلباني في ناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات."إس(:15/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
 ".إسناده ضعيف؛ ألن شهر بن حوشب ضعيفوقال:" 105يؤثم  (:234/  1األم« ) -»ضعيف أبي داود 
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 379  الصفحة
 

 فضل الصف األول  •

ِل    :"قَالَ   النبي  أَنَّ   عن أَبِي هريرةفيهما   -1730 ِ اْْلَوَّ لَْو يَْعلَم  النَّاس  َما فِي الن َِداِء َوالصَّف 
وا وا َعلَْيِه اَلْستََهم   )1("ث مَّ لَْم َيِجد وا إاِلَّ أَْن َيْستَِهم 

  وفي لفظ" "و تعلمون)أو يعلمون(ما في الصف المقدم لكانت قرعة"ل وفي مسلم عنه -1731
 )2("إال قرعة الصف اْلول ما كانت 

ّفِ اْلُمقَدَِّم ثاََلثًا  َكاَن    النبي  أَنَّ   عن اْلِعْربَاِض ْبِن َساِريَةَ و.    )صحيح( -1732 يَْستَْغِفُر ِللصَّ
ةً   )3(" َوِللثَّانِي َمرَّ

ْبِن عازبوعن  .    )صحيح( -1733 إِلَى   النبي    َكانَ "البراء  َناِحَيٍة  ِمْن  الصَّفَّ  َيتََخلَّل  
د وَرَنا َوَمَناِكَبَنا َوَيق ول    َ َوَماَلئَِكتَهُ  َوَكاَن َيق ول     اَل تَْختَِلفُوا فَتَْختَِلَف قُلُوبُُكمْ َناِحَيٍة َيْمَسح  ص  إِنَّ َّللاَّ

 )4("يَُصل وَن َعلَى الص فُوِف اأْلَُولِ 

الن َِساِء "عنه    وفي مسلم -1734 ف وِف  َوَخْير  ص  َها  آِخر  َها  َوَشرُّ ل َها  أَوَّ َجاِل  الر ِ ف وِف  َخْير  ص 
ل َها  َها أَوَّ َها َوَشرُّ    )5("آِخر 

قال النووي : هذا في الرجال على اإلطالق ، وفي النساء إذا كن مع الرجال ، فإن انفردن فخير   •
 صفوفهن أولها كالرجال" 

الذين يصلون الصفوف"( -1735  عائشة رضي للا عنها  وعن.    )حسن وصوابه "على 
َ َوَماَلئَِكتَه  ي َصلُّوَن َعلَى َمَياِمِن ا  النبي قَالَ  :"قَالَتْ  ف وفِ إِنَّ َّللاَّ  )6(" لصُّ

  ين إذا سلم قام النساء ح   النبي    : كان"رضي للا عنها  أم سلمةوفي البخاري عن   -1736
 .)7("يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم 

 
( ) كتاب األذان ، باب االستهام في األذان ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 615( برقم: ) 126/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . ( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول ( )بلفظه.( 437( برقم: )31/  2في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول 439( برقم: )32/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  ذا اللفظ(( )به
برقم:  (533/  5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ( 1558( برقم: ) 76/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )3(
)بنحوه.(  2159)  )  ،( في "مستدركه"  ) 214/    1والحاكم  برقم:  )بمثله.(781(  الذهبي،    (  ووافقه  في وصححه  والنسائي 

( )بمثله 17156( برقم: )3804/    7وأحمد في "مسنده" )  ،( )بنحوه مختصرا.(  1/    816( برقم: )183/    1"المجتبى" )
" رواه النسائي، وابن ماجة، والحاكم، وإسناد ابن ماجة صحيح.  "(:712/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في   مختصرا.(

إسناده صحيح على شرط مسلم، ُجبَير بن نفير من رجاله، وباقي   " ط الرسالة(:  388/  28»مسند أحمد« ).قال األرنؤوط في  
 " (: 26/  3»صحيح ابن خزيمة« )" . وقال األعظمي في  رجاله من رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن.

 . 4952برقم   (:888/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"ر . وصححه األلباني في إسناده صحيح
  810( برقم: )182/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  1556( برقم: )75/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )4(
)بمثله2  / و(   ،  )( "سننه"  في  داود  ) 250/    1أبو  برقم:  اللفظ(664(  )بهذا  في    (  النووي  قال   .( األحكام«  / 2»خالصة 

بإسناد حسن." (:707 أبو داود  األرنؤوط في  رواه  قال  األرنؤوط« )".  أبي داود ت  ".  وقال إسناده صحيح. "(:7/  2»سنن 
ده صحيح، وكذا قال النووي. وأخرجه ابن خزيمة إسنا:"  670برقم    (:240/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

 . " وابن حبان في "صحيحيهما 
( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول 440( برقم: )32/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 533/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  1550( برقم: )71/    3" )أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه–  )6(
( برقم:  253/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  780( برقم: )214/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،( )بهذا اللفظ(  2160)
( برقم: 6097/    11وأحمد في "مسنده" )  ،( )بلفظه.(  1005( برقم: ) 137/    2وابن ماجه في "سننه" )  ،( )بلفظه.(  676)
النووي في     ( )بمثله.(  25907) رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل "(:710/  2»خالصة األحكام« ) . قال 

وألبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا أن هللا  "(: 213/  2»فتح الباري البن حجر« ) ". وقال ابن حجر في  مختلف فيه.
سناده حسن، إال أن "إ(: 138/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )".قال األرنؤوط في  الصفوفميامن  على  ومالئكته يصلون  

»صحيح ، وقال في    والصحيح أنه بلفظ: "على الذين يَِصلون الصفوف"الصفوف"،  ميامن  على  معاوية بن هشام وهَم في قوله: "
"الفتح"  "إ(:534/  5ابن حبان« )  الحافظ في  قال  األلباني في  .2/213سناده حسن كما  قال   . أبي داود ط "  »صحيح سنن 
ال النووي. لكن سناده حسن، وكذا قال المنذري والعسقالني، وهو على شرط مسلم، كما ق :"إ  680برقم    (:255/  3غراس« )

الصفوف"! والصواب فيه ما رواه جماعة من الثقات بلفظ: "على الذين  ميامن  على  أخطأ في متنه بعض رواته؛ حيث قال: "
 يَِصلُوَن الصفوف". 

 . ( ) كتاب األذان ، باب التسليم ( )بهذا اللفظ(837( برقم: ) 167/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
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ْم   النبي   أَنَّ   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفي مسلم    -1737 ًرا فَقَاَل لَه  َرأَى فِي أَْصَحاِبِه تَأَخُّ
وا بِي َوْلَيأْتَمَّ ِبك ْم َمْن بَْعَدك مْ  وا فَأْتَمُّ َره ْم َّللاَّ    تَقَدَّم  وَن َحتَّى ي َؤخ ِ ر   )1(" اَل يََزال  قَْوٌم َيتَأَخَّ

النار"( -1738 "في  قوله  دون  لغيره  و   )صحيح  عائشة  .  عنها  عن  قَالَ رضي للا    قَالَْت 
َره ْم َّللاَّ  فِي النَّارِ :"    رسول للا  ِل َحتَّى ي َؤخ ِ ِ اْْلَوَّ وَن عن الصَّف  ر    )2("اَل يََزال  قَْوٌم َيتَأَخَّ

 )3(لفظ أحمد "يؤخرهم للا عز وجل يوم القيامة"وفي .   )صحيح( -1739

 هل ينتظر اإلمام في الركوع حتى يدركه الداخل؟  •

في صالة الخوف للحاجة وهي موجودة    المعتمد في هذا األحاديث الصحيحة في انتظار النبي •
 . هنا 

ِ ْبِن أَِبي أَْوفَى .    )ضعيف( -1740 ٍل عن َعْبِد َّللاَّ ْكعَِة    أَنَّ النبي  عن َرج  َكاَن َيق وم  فِي الرَّ
 )4("اْْل ولَى ِمْن َصاَلةِ الظُّْهِر َحتَّى اَل ي ْسَمَع َوْقع  قََدمٍ 

 موقف اإلمام من المأمومين  •

النبي    قَاَل قَالَ   هريرة  يأَب    عن.    صحيح لغيره(ف)ضعيف وقوله "سدو الخلل"    -1741
  ََماَم َوس دُّوا اْلَخلَل ط وا اْْلِ  )5("َوس ِ

 .  موقف المأمومين من اإلمام •

في أمامة النساء ، أنها تكون في وسط رضي للا عنهما   تقدم حديث عائشة وأم سلمة   -1742
  . النساء

    وقد تقدم قريبا.  " فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا" حديث أنسوفيهما  -1743

ِه أَْو َخالَِتِه قَاَل فَأَقَاَمنِي      النبي   أَنَّ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفي مسلم -1744 َصلَّى ِبِه َوِبأ م ِ
 )6("عن يَِميِنِه َوأَقَاَم اْلَمْرأَةَ َخْلفََنا 

  لوصلت  لكن.    فيه  خالف  وال  ،  اإلمام  خلف  المرأة  قيام  حكم  ؛هذا"    ورائنا  والعجوزمن: "    وقوله •
 خلف  تقف   أن  يصح  ال  يعني  الرجال،  جماعة  مع  كالرجال  أنها  فالصحيح  النساء،  جماعة  مع  المرأة
 . القيم وابن تيمية ابن اختيار وهذا ، الصف في تكون أن عليها يجب بل منفردة النساء صف

 
( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول 438( برقم: )31/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  529/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  1559( برقم: ) 77/    3" )أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه–  )2(
/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بهذا اللفظ(  679( برقم: )253/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  2156)

صحيح لغيره " (:17/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم." (:711
ثقات، إال أن عكرمة ابن عمار ضعيف في روايته عن يحيي بن أبي كثير الضطرابه دون قوله: "في النار"، وهذا إسناد رجاله  

»صحيح سنن أبي داود  " . وقال األلباني في  فيها، ولم يتابع على قوله: "في النار". أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
 " ن حبان في "صحيحيهما حديث صحيح، دون قوله: "في النار". وأخرجه ابن خزيمة واب"(:258/ 3ط غراس« )

ط    394/  17أحمد« )»مسند  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(11465( برقم: )2359/    5أخرجه أحمد في "مسنده" ) –  )3(
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العْبدي، فمن رجال "الرسالة(: 
 ".مسلم.

(  2529( برقم: )66/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ()بهذا اللفظ(802( برقم:)295/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(
ضعيف، "(:689/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بلفظه.(19453( برقم: )4400/    8وأحمد في "مسنده")،)بمثله.(  

أَْوفَى. أبي  اْبن  َعن  يسم،  لم  رجل  َعن  َداُود،  َوأَبُو  أَْحمد،  اإِلَمام  في  َرَواهُ  األرنؤوط  قال  أحمد«".  ط   484/  31)  »مسند 
 . 513برقم  (:292/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وضعفه األلباني في إسناده ضعيف "الرسالة(: 

( برقم:  104/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  681( برقم: )254/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )5(
قوله: "ُسد وا الَخلَل" صحيح لغيره، وهذا "(: 18/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  5284)
إسناده ضعيف؛ يحيى بن بشير وأمه؛ قال ابن القطان: "(:237/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  ناد ضعيفإس

 . لين " حالهما ". وقال عبد الحق: " ليس هذا االسناد بقوي ". وقال الذهبي: " سنده " يُْجهلُ 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب جواز الجماعة ِفي النافلة 660( برقم: )128/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
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"وفي  فَق ْمت  عن َيَساِرِه فََجعَلَنِي عن َيِميِنِه  "    رضي للا عنهما  فيهما عن بن عباس -1745
ذ    لفظ مسلم"   فَق ْمت  إِلَى َجْنِبِه اْْلَْيَسِر فَأََخذَ ِبَيِدي فََجعَلَنِي ِمْن ِشق ِِه اْْلَْيَمِن فََجعَْلت  إِذَا أَْغفَْيت  َيأْخ 
 )1("ِبَشْحَمِة أ ذ نِي 

ث مَّ ِجْئت  َحتَّى ق ْمت  عن  -وذكر الحديث ِلي َصل َِي      النبي  قَامَ  َجابروفي مسلم عن   -1746
أَ ث مَّ َجاَء    النبيَيَسارِ  فَأََخذَ ِبَيِدي فَأََداَرنِي َحتَّى أَقَاَمنِي عن َيِميِنِه ث مَّ َجاَء َجبَّار  ْبن  َصْخٍر فَتََوضَّ

 )2("فَعنا َحتَّى أَقَاَمَنا َخْلفَه  ِبَيَدْيَنا َجِميعًا فَدَ    النبي فَأََخذَ   النبي فَقَاَم عن َيَسارِ 

ْحَمِن ْبِن اأْلَْسَودِ و.   صحيح لغيره(حسن.  ) -1747 عن أَِبيِه قَاَل َدَخْلت  أََنا َوَعْلقََمة     عن َعْبِد الرَّ
ِبَيدِ  فَأََخذَ  َخْلفَه   َوق ْمَنا  اَلةَ  أَقَاَم الصَّ الشَّْمس   َمالَْت  ا  فَلَمَّ ِباْلَهاِجَرةِ  ِ بن مسعود  َوِبَيِد  َعلَى َعْبِد َّللاَّ ي 

َيْصَنع  إِذَا َكان وا ثاََلثَةً ث مَّ َصلَّى      النبي  ا َكانَ َصاِحبِي فََجعَلََنا عن َناِحَيتَْيِه َوقَاَم َبْيَنَنا ث مَّ قَاَل َهَكذَ 
 )3(" ِبَنا 

ِ    وقد ثبت في صحيح مسلم -1748 َما َدَخاَل َعلَى َعْبِد َّللاَّ عن إِْبَراِهيَم عن َعْلقََمةَ َواْْلَْسَوِد أَنَّه 
َما َوَجعََل أَ  َحَده َما عن يَِميِنِه َواْْلَخَر عن ِشَماِلِه ث مَّ َرَكعنا  فَقَاَل أََصلَّى َمْن َخْلفَك ْم قَاَل نَعَْم فَقَاَم َبْينَه 

َكِبَنا فََضَرَب أَْيِدَيَنا ث مَّ َطبََّق َبْيَن َيَدْيِه ث مَّ َجعَلهما َبْيَن فَِخذَْيِه فَلَ  ا َصلَّى قَاَل  فََوَضعنا أَْيِدَيَنا َعلَى ر  مَّ
  )")4  النبي َهَكذَا فَعَلَ 

 )5("َوإِذَا ك ْنت ْم ثاََلثَةً فََصلُّوا َجِميعًا :"وفي لفظ لمسلم -1749
، فيكون قوله ) هكذا فعل( يعود إلى وضع اليدين ،      ويحتمل أن هذا موقوف على ابن مسعود •

،  ويؤيده  أن  بأن اإلمام يتقدمهم إن كانوا ثالثة  واألقرب أن هذا منسوخ بما تقدم في حديث جابر  
ت كما  منسوخ  اليدين  بين  :  التطبيق  النووي  ،وقال  أعلم  وهللا  البيهقي.  رجحه  الذي  وهذا   ، قدم 

 والمختار لو ثبت أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز  

 . المنفرد خلف الصفصالة  •

َوابَِصةَ  .  )حسن( -1750 َوْحَده   النبي   أَنَّ بن معبدعن   ِ الصَّف  َخْلَف  ي َصل ِي  اًل  َرج  َرأَى 
اَلةَ فَأََمَره  أَْن ي ِعيَد   )6("الصَّ

فََباَيعناه     َخَرْجَنا َحتَّى قَِدْمَنا َعلَى النبي   " قال  ْبِن َشْيبَانَ   عن علي و.    )صحيح( -1751
اًل فَْرًدا ي َصل ِي َخْلَف ا اَلةَ فََرأَى َرج  ِ َوَصلَّْيَنا َخْلفَه  ث مَّ َصلَّْيَنا َوَراَءه  َصاَلةً أ ْخَرى فَقََضى الصَّ لصَّف 

  )7("َف الصَّفِّ اْستَْقبِْل َصاَلتََك اَل َصاَلةَ ِللَِّذي َخلْ ِحيَن اْنَصَرَف قَاَل  قَاَل فََوقََف َعلَْيِه َنِبيُّ َّللاَِّ 

  

 
ومسلم في  ،    ( ) كتاب العلم ، باب السمر في العلم ( )بهذا اللفظ(117( برقم: )34/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل وقيامه ( )بنحوه.(763( برقم: ) 180/  2ه" ) "صحيح
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي  3014( برقم: )231/    8ه مسلم في "صحيحه" )أخرج–  )2(

 .  لفظ(اليسر ( )بهذا ال
)3(  –( "مسنده"  في  أحمد  )999/    2أخرجه  برقم:  اللفظ(4433(  في  ()بهذا  األرنؤوط  قال  أحمد«).  ط   364/  7»مسند 

 . ." صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن"الرسالة(: 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الندب إلى وضع اأْليدي على 534( برقم: )69/    2م في "صحيحه" )أخرجه مسل–  )4(

 .  ونسخ التطبيق ( )بهذا اللفظ( الركب ِفي الركوع
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الندب إلى وضع اأْليدي على 534( برقم: )68/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 . الركب ِفي الركوع ونسخ التطبيق ( )بهذا اللفظ( 
( برقم: 576/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  349( برقم: )126/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )6(
(  231( برقم: )270/    1والترمذي في "جامعه" )  682( برقم: )254/    1( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )2199)

/   7وأحمد في "مسنده" )  ،( )بنحوه مطوال.(  1004( برقم: ) 137/    2وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن" ،    )بنحوه.( 
خرجه أصحاب السنن وصححه "(: 268/  2»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في  ( )بنحوه.(  18283( برقم: )4072

" حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف"(: 18/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ." أحمد وبن خزيمة وغيرهما
 541برقم  (:323/ 2»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في إسناده حسن. "(: 575/ 5»صحيح ابن حبان« ). وقال في 

»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في   ( )بهذا اللفظ(1003( برقم: )135/  2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )– )7(
 . "إسناده صحيح."(: 136/ 2)
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 382  الصفحة
 

 )1(" استقبل صالتك فال صالة لرجل فرد خلف الصفوفي لفظ ْلحمد".   )صحيح( -1752

من بني    النبي    الوفد الذين وفدوا إلى  وكان أحدعلي بن شيبانوفي لفظ عن    -1753
صالته نظر إلى رجل خلف الصف وحده   النبي    فلما قضى  النبي   حنيفة قال صليت خلف

 )2("فأعد صالتك فإنه ال صالة لفرد خلف الصف وحدههكذا صليت قال نعم قال  فقال النبي

َوه َو َراِكٌع فََرَكَع قَْبَل أَْن َيِصَل  أَنَّه  اْنتََهى إِلَى النبي  عن أبي بكرةوفي البخاري   -1754
 ِ ِ فَذََكَر ذَِلَك ِللنَّبِي    )3("تَع دْ فَقَاَل َزاَدَك َّللاَّ  ِحْرًصا َواَل إِلَى الصَّف 

وقيل إلى إتيانها   ،  وقيل إلى التأخرعن الصالة  ،   :قيل إلى اإلحرام خلف الصف  التعد  قال النووي: •
 .مسرعا

ِ . وفي لفظ ْلبي داود    )صحيح( -1755 ِ َراِكٌع فََرَكَع د وَن الصَّف  أَنَّ أََبا بَْكَرةَ َجاَء َوَرس ول  َّللاَّ
  ِ إِلَى الصَّف  النبي ث مَّ َمَشى  قََضى  ا  إِلَى  فَلَمَّ ث مَّ َمَشى   ِ الصَّف  الَِّذي َرَكَع د وَن  أَيُّك ْم  قَاَل  َصاَلتَه  

ِ فَقَاَل أَب و بَْكَرةَ أََنا فَقَاَل النبي   )"...)4الصَّف 

إن جاء رجل  رفعه قال قال النبي  عن مقاتل بن حيانوأخرج البيهقي  .    )ضعيف( -1756
 )5("ال من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلجفلم يجد أحدا فليختلج إليه رج 

 في الفتح على اإلمام  •

صلى صالة فقرأ   أن النبي  رضي للا عنهما    ن عبد هللا بن عمروع.    )صحيح( -1757
 )6(أن تفتحها علي"  فلما انصرف قال ْلبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك فيها فلبس عليه

 )7(وتقدم أثر انس أن غالمه يمسك المصحف خلفه ليفتح عليه إذا تعايا  -1758

يقرأ في الصالة     النبي   شهدت  قال  ن المسور بن يزيد المالكيع.   )حسن لغيره( -1759
يا رجل  له  فقال  يقرأه  لم  شيئا  فقال  فترك  وكذا  كذا  آية  تركت  للا  "هال    النبي  رسول 
 )8(" كنت أراها نسختأذكرتنيها"قال سليمان في حديثه قال  

 
ط    225/  26»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(16555( برقم: )3548/    7أخرجه أحمد في "مسنده" ) –  )1(

 . "إسناده صحيح، رجاله ثقات."(: الرسالة
( برقم:  579/    5"صحيحه" )  وابن حبان في ،  ( )بهذا اللفظ(1569( برقم: ) 82/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
ثقات كما قال البوصيري في إسناده صحيح، رجاله  "(:580/  5»صحيح ابن حبان« ) . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(2202)

 . 345برقم  (:221/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في .19"مصباح الزجاجة" ورقة 
 ( ) كتاب األذان ، باب إذا ركع دون الصف ( )بهذا اللفظ( 783( برقم: ) 156/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
في "و(:719/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(684( برقم: )254/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(

البخاري بإسناد  داود  ألبي  في  رواية  األرنؤوط  وقال   . اللفظ"  بهذا  الحديث  ذكر  ثم   ...( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 2»سنن 
إسناده صحيح على  :"  685برقم  (:267/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في    " . وقالإسناده صحيح."(:20

 . "شرط مسلم
( برقم:  116/    1وأبو داود في "المراسيل" )،  ( )بهذا اللفظ(  5293( برقم: )105/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )5(
هذا مرسل، رواه أبو داود في " المراسيل "(:720/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( ) جامع الصالة ، ( )بمثله.(83)

 .  ""، والبيهقي.
( برقم: 341/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2242( برقم: )13/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
»صحيح موارد ". وصححه األلباني في  رجاله ثقات."(:14/  6»صحيح ابن حبان« ) . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  907)

 :"  843برقم    (:63/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في    329برقم    (:217/  1زوائد ابن حبان« ) الظمآن إلى  
 )قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات(. ... إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والضياء في "المختارة"(.

، ( ) كتاب الجمعة ، باب إذا حصر اإلمام لقن ( )بنحوه.(  5870( برقم: )212/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )7(
( ) من أبواب صالة التطوع ، الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف ( 7300( برقم: )87/    5وابن أبي شيبة في "مصنفه" )

 .  )بهذا اللفظ(
( برقم: 12/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  1648( برقم: )144/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )8(
»خالصة األحكام« . قال النووي في  ( )بهذا اللفظ(  907( برقم: )341/    1( )بمثله مختصرا.( ، وأبو داود في "سننه" )2240)
حسن لغيره، وهذا "(: 175/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في    واه أبو داود بإسناد حسن."ر(: 504/  1)

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . قال األلباني في  الباهلي، وباقي رجاله ثقات.  -وهو ابن كثير    -ف يحيىإسناد ضعيف لضع
 .  "حديث حسن، وصححه ابن حبان" 842برقم  (:61/ 4)
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 )1(ة "" يا علي ال تفتح على اْلمام في الصال : قال   عن علي .  )ضعيف( -1760

الحسن عن سمرة  .    )ضعيف( -1761 نرد على اْلمام وأن    النبي  قال: أمرنا عن  أن 
 )2("نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض 

 صالة المسافر/متى يترخص برخص السفر؟  •
، وقد ذكر هللا عز وجل المرض    الجميع متفقون أن المريض يجوز له الفطر وإن افتتح يومه صائما •

 . والسفر مقرونين وتابع بينهما في نسق؛ فبين أن أحدهما حكمه حكم اآلخر في إباحة اإلفطار

ِد بن كعب.    )صحيح( -1762 فِي َرَمَضاَن َوه َو ي ِريد     أنس ْبِن َماِلكٍ أَنَّه  قَاَل أَتَْيت     عن ُمَحمَّ
ِحلَْت لَه  َراِحلَت ه  َولَبَِس ِثَياَب السَّفَِر فََدَعا بَِطعَاٍم فَأََكَل فَق ْلت  لَه  س نَّةٌ قَاَل س   نَّةٌ ث مَّ َرِكَب  َسفًَرا َوقَْد ر 

")3( 

لغيره( -1763 َمَع    عن.  )صحيح  ك ْنت   قَاَل  َجْبٍر  اْبن   اْلغِ َجْعفٌَر  بَْصَرةَ  َصاِحِب   فَاِرّيِ أَبِي 
َب َغَداه  قَاَل َجْعفٌَر فِي َحِديِثِه فَلَْم ي َجاِوْز  النبي فَِع ث مَّ ق ر ِ فِي َسِفيَنٍة ِمْن اْلف ْسَطاِط فِي َرَمَضاَن فَر 

  تَْرَغب  عن س نَّةِ اْلب ي وَت َحتَّى َدَعا ِبالسُّْفَرةِ قَاَل اْقتَِرْب ق ْلت  أَلَْسَت تََرى اْلب ي وَت قَاَل أَب و َبْصَرةَ أَ 
 )4("قَاَل َجْعفٌَر فِي َحِديِثِه فَأََكلَ 

وخرج علي عليه السالم فقصر وهو  "  باب يقصر إذا خرج من موضعه  :قال البخاري -1764
 :  ثم ذكر تحته   )5(" حتى ندخلهايرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال ال 

 
أبو وقال :"  ( ) كتاب الصالة ، باب النهي عن التلقين ( )بهذا اللفظ(908( برقم: )342/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

رواه أبو   "(:505/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في    هذا منها ".إسحاق لم يسمع من الحارث إال أربعة أحاديث،ليس  
إسناده ضعيف لضعف "(:177/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  داود، وقد اتفقوا على أن الحارث كذاب.

لم يسمع من الحارث  - السبيعيوهو عمرو بن عبد هللا -,ثم هو منقطع، أبو إسحاق -وهو ابن عبد هللا الهمداني األعور -الحارث
هذا إسناد ضعيف؛ لالنقطاع الذي ذكره    "(:349/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  ". قال األلباني في  هذا الحديث كما قال المصنف.

والحارث: هو منكر؛    المصنف.  والحديث  البيهقي.  قال  كما  به،  يحتج  ال  األعور،  عن علي،  لمخابن عبد هللا  وبعض الفتهأثراً 
 ". األحاديث المرفوعة

/  1بو داود في "سننه" )أوصححه ووافقه الذهبي،  ( )بمثله.(1000( برقم: )270/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )2(
382( برقم:  اللفظ( 1001(  )بهذا   ) اإلمام  على  الرد  باب   ، الصالة  كتاب   ( في     (  النووي  قال  )»خ.  األحكام«  / 1الصة 
/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  ديث حسن أو صحيح، رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي."ح(:447
الحسن "(:242 البصري  -إسناده ضعيف.  بسماعه من سمرة  -وهو  في    -لم يصرح  بشير حسن  بن  ابن جندب. وسعيد  وهو 

/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وضعفه األلباني في  ةُ الحسن البصري. المتابعات، وقد توبع. فتبقى عنعن
 . 369برقم  (:87

/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  2602( برقم: )171/    7أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )3(
. قال أبو ( )بمثله.(  8277( برقم: )247/    4، والبيهقي في "سننه الكبير" )  وقال: "حسن"  ( )بهذا اللفظ(799( برقم: )153

تحفة األحوذي شرح " ، وقال المباركفوري في  صحيح  :"  (70/    2تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي: )بكر بن العربي في   
ال بأس بكون عبد هللا بن جعفر في الطريق األولى فإنه لم يتفرد به بل تابعه محمد بن جعفر في :"  (70/    2سنن الترمذي: )

وقد غمزه بعض المعاصرين "إسناده صحيح" ثم قال:"(:64/  4»إرواء الغليل « )" . قال األلباني في  الطريق الثانية وهو ثقة  
بما ال قبل له برده , نشر ذلك أوال فى مجلة " التمدن اإلسالمى " ثم   من الشافعية , وقد رددت عليه ذلك , وبينت صحة الحديث

 فى رسالة خاصة بعنوان: " تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه " فليراجعها من شاء.
( )بنحوه.(وقال"  لست أعرف كليب بن ذهل وال عبيد بن  2040( برقم: )458/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(

والبيهقي في   ،( )بهذا اللفظ(  2412( برقم: )292/    2وأبو داود في "سننه" )،  جبير وال أقبل دين من ال أعرفه بعدالة"   
. قال ( )بنحوه.(  27875( برقم: )6616/    12وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  8275( برقم: )246/    4"سننه الكبير" )
قال األعظمي   " .حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة كليب بن ذهل. "(:83/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

حديث صحيح فإنه يشهد له حديث دحية الذي بعده وله شاهد آخر من حديث أنس بن األلباني : لكن ال   فعلق: إسناده ضعيف ،  
مالك وقد خرجتها كلها وحققت صحة الحديث في رسالة خاصة مطبوعة بعنوان " تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد 

في    الفجر " األلباني  الغليل « )وصححه  في    928برقم    (:63/  4»إرواء  داود ط غراس« )»صحيح سنن  . وقال  / 7أبي 
لت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير كليب بن ذهل  ق   " ...حديث صحيح، وفي الباب عن أنس، وصححه ابن العربي" (:173

 نعم؛ الحديث صحيح لغيره؛ فإن له شاهًدا من حديث أنس بسند صحيح.  ... الحضرمي وشيخه عبيد بن جبر؛ فإنهما مجهوالن
ز قال     ( ) أبواب تقصير الصالة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه ( )بهذا اللفظ(43/    2البخاري في "صحيحه" )ذكره    –  )5(

»وصله الحاكم َوالبيَهقي من طريق وقاء بن إياس عن علي بن    (:327/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )األلباني في   
 .  التقريب".«ربيعة عنه. ووقاء هذا لين الحديث كما قال الحافظ في "
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الظهر مع  قال:"  أنس    وفيهما عن -1765 بالمدينة  : صليت  النبي صلى للا عليه وسلم 
   )1("أربعا ، وبذي الحليفة ركعتين .

 اإلتمام في السفر خالف السنة  •

اَلة  َرْكعَتَْيِن    َزْوجِ النبي  رضي للا عنها  عائشة  فيهما عن  -1766 أَنََّها قَالَْت ف ِرَضْت الصَّ
ْت َصاَلة  السَّفَِر َوزيد فِي َصاَلةِ اْلَحَضرِ   )2(" َرْكعَتَْيِن فِي اْلَحَضِر َوالسَّفَِر فَأ قِرَّ

اَلة  َرْكعَتَْيِن ث مَّ َهاَجَر النبي   عنها:  وفي لفظ للبخاري -1767 فَف ِرَضْت أَْربَعًا   ف ِرَضْت الصَّ
  )3("َكْت َصاَلة  السَّفَِر َعلَى اْْل ولَى  َوت رِ 

. وزاد أحمد" إال المغرب فإنها وتر النهار، وإال الصبح فإنها    )ضعيف بهذا السياق( -1768
 )4(تطول فيها القراءة"

ْت َصاَلة  السَّفَِر  "  وفي لفظ لهما عنها -1769 فَأ قِرَّ ل  َما ف ِرَضْت َرْكعَتَْيِن  اَلة  أَوَّ ْت  الصَّ َوأ تِمَّ
َل ع ْثَمان   لَْت َما تَأَوَّ ْهِريُّ فَق ْلت  ِلع ْرَوةَ َما َبال  عائشة ت ِتمُّ قَاَل تَأَوَّ    )5(" َصاَلة  اْلَحَضِر قَاَل الزُّ

 . وقيل غير ذلك  واجبا ، :أنهما رأيا القصر جائزا ال معنى تأويلهما قال النووي: •

ِمْن اْلَمِديَنِة إِلَى      النبي  أَنََّها اْعتََمَرْت َمعَ   رضي للا عنها  عن عائشة و .    )ضعيف( -1770
ي قََصْرَت َوأَْتَمْمت  َوأَْفَطْرَت َوص   ِ بابي أَْنَت َوأ م ِ ْمت   َمكَّةَ َحتَّى إِذَا قَِدَمْت َمكَّةَ قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

َعلَيَّ  َعاَب  َوَما  َيا عائشة  أَحسنِت  لفظ  " قَاَل  والبيهقي" خرجت معه في عمرة  وفي  للدارقطني 
 )6(رمضان "

  

 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه (  1089( برقم: )43/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

اللفظ( المسافرين 690( برقم: )144/    2ومسلم في "صحيحه" )،    )بهذا  ، باب صالة  المسافرين وقصرها  ( ) كتاب صالة 
  .وقصرها ( )بمثله.( 

( ) كتاب الصالة ، باب : كيف فرضت الصالة في اإلسراء ( )بهذا 350( برقم: )79/  1بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال – )2(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة المسافرين وقصرها (  685( برقم: )142/  2"صحيحه" )اللفظ( ، ومسلم في 

 . )بمثله.(
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ ( 3935( برقم: ) 68/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .  للفظ()بهذا ا
/  43مد« )»مسند أح. قال األرنؤوط في    ( )بمثله.( )بهذا اللفظ(26923( برقم: )6337/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(

 .  "سناده ضعيف بهذه السياقة"إط الرسالة(: 167
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه (  1090( برقم: )44/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة المسافرين 685( برقم: )143/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )
 . وقصرها ( )بمثله.(

( برقم:  162/    3والدارقطني في "سننه" )  ،( )بهذا اللفظ(  5/    1455برقم: )(  309/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )6(
قال علي : األول متصل وهو  وقال:"  (مثله( )5511( برقم: )142/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بنحوه.(  2293)

واه "ر(:727/  2خالصة األحكام« )" . قال النووي في  إسناد حسن  وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق .
" . وأما  لفظ"خرجت معه في عمرة رمضان" فهي مشكلة ألن الثابت صحيح.النسائي، والدارقطني، والبيهقي بإسناد حسن أو  

الفتح   حجرفي  ابن  وحملها  رمضان  يعتمرفي  لم  قولها"رمضان"متعلق 3/706أنه  فيكون  الجعرانة  عمرة  على 
في   األلباني  .قال   . في رمضان  كان  فإنه  مكة  المراد سفرفتح  أحاديبقولها"خرجت"ويكون  تخريج  في  الغليل  منار »إرواء  ث 

قلت: ورجاله كلهم ثقات غير ابن ثواب   وقال: " هذا إسناد صحيح "....  رواه الدارقطنى ومن طريقه البيهقى (:7/  3السبيل« )
, فإنى لم أجد له ترجمة فى غير " تاريخ بغداد " ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً فهو مجهول الحال كما سبق بيانه فى حديث " 

 .( فال تطمئن النفس لصحة هذا الحديث122اهر " رقم )ال يمس القرآن إال ط
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كان يقصر في السفر ويتم  أن النبي رضي للا عنهاعن عائشة  و .    (صحيح موقوف) -1771
 )1("ويفطر ويصوم

وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى  قال في زاد المعاد" •
الرباعية في سفره البتة وأما حديث عائشة أن النبي كان يقصر في المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم  

  على رسول  السفر ويتم ويفطر ويصوم فال يصح وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول هو كذب
 .هللا"،قال ابن حجر"المحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت:إنه اليشق علي" أخرجه البيهقي 

 . القصر في منى  •
ْحَمِن ْبَن يَزيد  وفيهما عن -1772 َيق ول  َصلَّى ِبَنا ع ثَْمان  ْبن  َعفَّاَن ِبِمًنى أَْرَبَع َرَكعَاٍت   َعْبَد الرَّ

ِ بن مسعود   فَاْستَْرَجَع ث مَّ قَاَل َصلَّْيت  َمعَ  ِبِمًنى َرْكعَتَْيِن َوَصلَّْيت  َمَع      النبي   فَِقيَل ذَِلَك ِلعَْبِد َّللاَّ
يقِ  د ِ ي ِمْن  أَبِي َبْكٍر الص ِ    بِِمنًى َرْكعَتَْيِن َوَصلَّْيت  َمَع ع َمَر ْبِن الخطاب   بِِمنًى َرْكعَتَْيِن فَلَْيَت َحظ ِ

تَقَبَّلَتَانِ   )2(" أَْرَبعِ َرَكعَاٍت َرْكعَتَاِن م 

بِِمنًى َرْكعَتَْيِن َوأَبِي    قَاَل َصلَّْيت  َمَع النبيرضي للا عنهما    بن عمر  وفيهما عن -1773
َها " صلى صالة المسافر وزاد مسلم في أوله:  بَْكٍر َوع َمَر َوَمَع ع ْثَماَن َصْدًرا ِمْن إَِماَرِتِه ث مَّ أَتَمَّ

   )3(في منى وغيره ركعتين" 

َماِم  ث مَّ إِنَّ ع ثَْماَن َصلَّى َبْعد  أَْرَبعًا فََكاَن ابن عمر إِذَا  "   وفي لفظ لمسلم -1774 َصلَّى َمَع اْْلِ
َها َوْحَده  َصلَّى َرْكعَتَْينِ   )4("  َصلَّى أَْربَعًا َوإِذَا َصالَّ

ِبِمًنى آَمَن َما َكاَن النَّاس  َوأَْكثََره   النبي ْبِن َوْهٍب قَاَل َصلَّْيت  َمعَ  َحاِرثَةَ  وفيهما عن -1775
   )5("َرْكعَتَْينِ 

  

 
قال " وقال علي : هذا إسناد صحيح .وقال :"    بهذا اللفظ(( )5505( برقم: )141/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )1(

وأخرجه الدارقطني في "،    الشيخ : ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف . 
( ) 163/    3"سننه"  برقم:  مطوال.(2298(  )بمثله  في    (  الملقن  البن  قال   . :"إسناده صحيح"  )وقال   » المنير  / 4»البدر 

(:"رواته ثقات وأخرجه البيهقي 214/  1بن حجر في »الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )وقال ا"    هذا الحديث صحيح"(:526
". رواته ثقات، إال أنه معلول"(:187»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. وقال في    موقوفا عليها بإسناد صحيح"

بعيدة فإن عائشة كانت تتم وذكر عروة أنها  حته  وصقد استنكره أحمد  "و  (:112/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )وقال في  
تأولت كما تأول عثمان كما في الصحيح فلو كان عندها عن النبي صلى هللا عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها إنها تأولت وقد 

حافظ مع إيراده ومن الغريب أن ال"...(:8/  3»إرواء الغليل « )" . وعقب على ذلك األلباني في  ثبت في الصحيحين خالف ذلك
ما سبق قال عقب ذلك: " وقد استنكره أحمد , وصحته بعيدة ووجه الغرابة , أن الذى استنكره أحمد إنما هو رفع الحديث إلى 

ما إذا كانت بلفظ " وتتم " " وقال: ..."أ  النبى صلى هللا عليه وسلم , وهو الذى يتوجه إليه قول الحافظ )وصحته بعيدة ... "
( مصرحا ومقيدا له بأنه بالمثناة من فوق , فال إشكال حينئذ , ألن 128ورده الحافظ فى " التلخيص " )ص  وتصوم " كما أ

المعنى أن عائشة هى التى كانت تتم , وهذا عنها صحيح كما سبق. ولكن فيما أورده الحافظ نظر عندى , ألن الرواية فى السنن  
".    ( من طريق الدارقطنى.2/192ابن الجوزى " و" نصب الراية " للزيلعى )كما ذكرنا بالمثناة التحتية , وكذلك فى " تحقيق  

وقد ذكر العالمة ابن القيم فى " زاد المعاد " أن ...قلت: ولعل اإلرسال هو علة الحديث  وقال فى العلل: " المرسل أشبه ".ثم قال  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ".فليراجع كالمه فى  الحديث ال يصح , ونقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمة أنه قال: " هو كذب على ر

 ( .182ـ  1/181ذلك من شاء )
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب الصالة بمنى ( )بهذا اللفظ( ،  1084( برقم: )43/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب قصر الصالة بمنى ( )بمثله.(( 695( برقم: )146/  2ومسلم في "صحيحه" )
  2( ) أبواب تقصير الصالة ، باب الصالة بمنى ( )بهذا اللفظ( ، ) 1082( برقم: )42/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب 694( برقم: )145/  2( ) كتاب الحج ، باب الصالة بمنى ( )بنحوه.( ومسلم في "صحيحه" ) 1655( برقم: )161 /

 . صالة المسافرين وقصرها ، باب قصر الصالة بمنى ( )بمثله.(
 بهذا اللفظ( ()كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب قصر الصالة بمنى()694(برقم:)145/    2مسلم في"صحيحه") أخرجه  –  )4(
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب الصالة بمنى ( )بنحوه.( ، ومسلم 1083( برقم: )43/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 .  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب قصر الصالة بمنى ( )بهذا اللفظ(696( برقم: )147/  2في "صحيحه" ) 
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 . القصرمع األمن   •
َناحٌ     ق ْلت  ِلع َمَرْبِن الخطاب"يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ عن  في مسلم   -1776 وا  لَْيَس َعلَْيك ْم ج    أَْن تَْقص ر 

وا اَلةِ إِْن ِخْفت ْم أَْن َيْفِتَنك ْم الَِّذيَن َكفَر  ا  أَِمَن النَّاس  فَقَاَل َعِجْبت    فَقَدْ   ِمْن الصَّ  َعِجْبَت ِمْنه  فََسأَْلت    ِممَّ
 )1("َعلَْيك ْم فَاْقَبل وا َصَدقَتَه   تََصدََّق َّللاَّ  بَِها ذَِلَك فَقَاَل َصَدقَةٌ عن  النبي  

ْوُم فِي السَّفَرِ " رضي للا عنهما عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ وفيهما  -1777  )2("لَْيَس ِمْن اْلبِّرِ الصَّ
  )3("ِالسَّفَرلَْيَس ِمْن اْلبِّرِ أَْن تَُصوُموا فِي  "  وفي لفظ لمسلم

ِ الَّ  " جابر  عن  وفي لفظ لمسلم -1778 َص لَُكمْ تِ َعلَْيُكْم بُِرْخَصِة َّللاَّ  )4(" ي َرخَّ

إن للا يحب أن      رسول للا   قال:"   رضي للا عنهما    عن بن عباسو.    )صحيح( -1779
 )5("أن تؤتى عزائمه  تؤتى رخصه كما يحب

ابن عمرو .    )صحيح( -1780 ت ْؤتَى  إ  النبي    قَالَ   رضي للا عنهما  عن  أَْن  ي ِحبُّ   َ نَّ َّللاَّ
ه  َكَما َيْكَره   َخص   )6("أَْن ت ْؤتَى َمْعِصَيت ه   ر 

في أمر فتنزه عنه    النبي   قالت: رخص  رضي للا عنها  عن عائشة عن    هماوفي -1781
فبلغ ذلك الناس  قال      النبي  ناس من  ثم  أقوام  فغضب حتى بان الغضب في وجهه  ما بال 

  )7("يرغبون عما رخص لي فيه فوهللا ألنا أعلمهم باهلل وأشدهم له خشية 

أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم      النبي  صنع:"  وفي لفظ لمسلم  -1782
فيه   بلغهم عني أمر ترخصت  بال رجال  فقال ما  فقام خطيبا  فبلغه ذلك  كرهوه وتنزهوا عنه 

 )8("ألنا أعلمهم باهلل وأشدهم له خشية فكرهوه وتنزهوا عنه فوللا 

َعائَِشةَ وفي مسلم   -1783 إِلَى ارضي للا عنها    َعْن  َجاَء  الً  َوِهَى    لنَّبِى ِ  أَنَّ َرج  َيْستَْفِتيِه 
ِ ت ْدِرك نِى الصَّالَة    ن ٌب أَفَأَص وم  تَْسَمع  ِمْن َوَراِء اْلَباِب فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ِ    َوأََنا ج    فَقَاَل َرس ول  َّللاَّ

ِ قَْد َغفََر َّللاَّ   ن ٌب فَأَص وم  «. فَقَاَل لَْسَت ِمْثلََنا َيا َرس وَل َّللاَّ لََك َما تَقَدََّم   » َوأََنا ت ْدِرك نِى الصَّالَة  َوأََنا ج 
و أَْن أَك وَن  ِ إِن ِى ْلَْرج  َر. فَقَاَل » َوَّللاَّ ِ َوأَْعلَمَ ِمْن ذَْنِبَك َوَما تَأَخَّ  . )9(«ُكْم بَِما أَتَِّقىأَْخَشاُكْم ّلِلَّ

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة المسافرين وقصرها  686( برقم: )143/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم لمن ظلل 1946( برقم: )34/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب 1115( برقم: )142/    3ومسلم في "صحيحه" )،  للفظ(  عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ( )بهذا ا
 . الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمضان للمسافر ِفي غير معصية ( )بنحوه.(

( ) كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمضان 1115( برقم: )142/    3صحيحه" )أخرجه مسلم في "–  )3(
 .  اللفظ( للمسافر ِفي غير معصية ( )بهذا

ن  ( ) كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمضا1115( برقم: )142/    3مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(
 .  للمسافر ِفي غير معصية ( )بهذا اللفظ(

  12والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(  354( برقم: )69/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
" . قال األرنؤوط رواه البيهقي بإسناد جيد."(:729/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(  304( برقم: )278  /

برقم  (:383/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )لباني في . وصححه األ إسناده صحيح"(:69/ 2»صحيح ابن حبان« )في 
1885 . 

( برقم: 451/    6( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )950( برقم: )151/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6(
»مجمع الزوائد ومنبع . قال الهيثمي في     ( )بمثله.(  5971( برقم: )1255/    3وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  2742)

". وقال ابن حجر في  والطبراني في األوسط، وإسناده حسن. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار"(: 162/ 3الفوائد« )
المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص ," . وقال األرنؤوط في واه أحمد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان"ر(: 187»بلوغ 

ال " . وقإسناده قوي."  (:451/  6»صحيح ابن حبان« )" . وقال في  حديث صحيح "ط الرسالة(:  107/  10»مسند أحمد« )
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث "حسن صحيح" وقال في  1059برقم    (:616/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في  

 . "وهذا سند صحيح على شرط مسلم"... 564برقم  (:9/ 3منار السبيل« )
( ) كتاب األدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ( )بهذا اللفظ(  6101( برقم: )26/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب الفضائل ، باب علمه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم باهلل تَعَالَى وشدة خشيته ( 2356( برقم: )90/    7، ومسلم في "صحيحه" )
 .  )بنحوه.(

( ) كتاب الفضائل ، باب علمه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم باهلل تَعَالَى وشدة  2356( برقم: )90/    7صحيحه" )أخرجه مسلم في "  –  )8(
 . ه ( )بهذا اللفظ(خشيت

عليه الفجر وهو جنب  ( ) كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع  1110( برقم: )138/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )9(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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 . قدر السفر الذي يجوز فيه القصر •

 . القول األول : أنه محدد بمسافة •

اَلةَ  تعليقا قال البخاري :    ذكر البخاري في صحيحه.    )صحيح(  -1784 باب فِي َكْم َيْقص ر  الصَّ
ى النبي ٍد     َوَكاَن ابن عمر َوابن عباس َيْوًما َولَْيلَةً َسفًَرا  َوَسمَّ َراِن َوي ْفِطَراِن فِي أَْربَعَِة ب ر  َيْقص 

 )1("َوِهَي ِستَّةَ َعَشَر فَْرَسًخا

كانا      أن عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباسعطاء بن أبي رباح  عن  .    )صحيح( -1785
   )2("يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك

  24فراسخ   =    8كم ، المرحلة= بريدان=     1ر68أميال هاشمية //الميل =    3الفرسخ =   •
 كم   80هاشميا =  ميال 48فرسخ =  16البريد  أربع فراسخ ، أربع برد =  ميال هاشميا ،

ال ولكن    أنه سئل أتقصر إلى عرفة فقال  رضي للا عنهما  عن بن عباسو.    )صحيح( -1786
وهذه المواضع الثالثة بين كل واحدة منها وبين مكة  )3("  إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف

ألن جميع  هذا دليل على أن الجمع والقصر ألهل مكة سببه النسك  مرحلتان  وهما أربعة برد )  
الحجاج في حكم المسافرين من حيث المشقة واالنشغال بالمناسك وال فرق في ذلك بين أهل  

 .  وبه ينضبط قول من قال أنه محدد بالمسافة (مكة وغيرهم 

باز   • ابن  الشيخ  وليلة،ونص  :  اختار  يوم  مسيرة  هي  الصالة  فيها  تقصر  التي  المسافة  أن 
بلغ في المسافة يوما وليلة ، يعني مرحلتين هذا الذي عليه  قوله:"..والسفر عند أهل العلم هو ماي

جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم ..وهو  
   الذي جاء عن الصحابة"، وقال:"يوم وليلة لإلبل ، والمشاة السير العادي"

 محدد بمسافة  القول الثاني : أنه غير •

اَلةِ فَقَاَل َكانَ   أنس ْبَن َماِلكٍ   في مسلم سئل -1787 إِذَا َخَرَج    رسول للا   عن قَْصِر الصَّ
 )4("َمِسيَرةَ ثاََلثَِة أَْمَياٍل أَْو ثاََلثَِة فََراِسَخ ش ْعَبة  الشَّاكُّ َصلَّى َرْكعَتَْينِ 

قال النووي:وليس معناه أن غاية سفره ثالثة أميال،بل مراده إذا سافر سفرا طويال فتباعد   •
ثالثة أميال قصر ،والمراد أنه لم يحتج إلى القصر قبل ذلك،فلو أراده من حين فارق البلد جاز  
" قال بن حجر"هذا تكلف" قلت : فيه دليل لقول أن السفر غير محدد بمسافة ، أو أنه محدد 

 كم  15ثة فراسخ وهي = بثال

أنس  همافيو -1788 النبي" عن  َمَع  َرْكعَتَْيِن  َخَرْجَنا  ي َصل ِي  فََكاَن  َمكَّةَ  إِلَى  اْلَمِديَنِة  ِمْن 
   )5("ِبَها َعْشًرا قَاَل أَقَْمَنا َرْكعَتَْيِن َحتَّى َرَجعنا إِلَى اْلَمِديَنِة ق ْلت  أَقَْمت ْم ِبَمكَّةَ َشْيئًا

 بل فيها وفي عرفات ومنى.   ،  النووي:وهذا في حجة الوداع ولم تكن اإلقامة عشرة في نفس مكةقال   •

البلد على ما  ،  وفيه أن اإلقامة في أثناء السفر تسمى إقامة  :"  قال في فتح الباري • وإطالق اسم 
كة أما عرفة فألنها خارج الحرم فليست من م،  ألن منى وعرفة ليسا من مكة  ؛    جاورها وقرب منها

 
وصححه    ) أبواب تقصير الصالة ، باب في كم يقصر الصالة ( )بهذا اللفظ(    (  43/    2)  تعليقا  البخاري في "صحيحه"  ذكره  –  )1(

من    (3/137له البيهقى فى سننه )وص  ...  568برقم    (:17/  3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في  
طريق يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أن عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباس رضى هللا عنهم كانا يصليان ركعتين 

(:»وصله 326/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )وقال في    وإسناده صحيح.  برد مما فوق ذلك.أربعة  فى  ويفطران  ركعتين ,  
 .  بن أبي رباح عنهما معاً.« ابن المنذر بسند صحيح عن عطاء

( ) كتاب الصالة ، باب السفر الذي تقصر في مثله الصالة ( 5480( برقم: )137/  3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )– )2(
 .  "رواه البيهقي بإسناد صحيح." :(730/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في )بهذا اللفظ( 

/  2»خالصة األحكام« )النووي في  . قال  ( )بهذا اللفظ(  5482( برقم: )137/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
بإسناد صحيح." (:730 والبيهقي  الشافعي،  في  رواه  ابن حجر  وقال   ."( العلمية«  الحبير ط  وإسناده  "(:117/  2»التلخيص 

 .  "صحيح وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بالغا.
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة المسافرين وقصرها  691( برقم: )145/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 .  اللفظ(( )بهذا 
يم حتى  ( ) أبواب تقصير الصالة ، باب ما جاء في التقصير وكم يق1081( برقم: )42/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( في "صحيحه"  )ومسلم   ، اللفظ(  )بهذا   ) برقم: )145/    2يقصر  باب صالة 693(   ، المسافرين وقصرها  كتاب صالة   (  )
 .مسافرين وقصرها ( )بنحوه.(  ال
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والظاهر أنها ليست من مكة إال إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع  ،  وأما منى ففيها احتمال  ،  قطعا  
 )فيكون قول شيخ اإلسالم في عدم وجوب طواف الوداع على من خرج من منى لبلده . قلت :  الحرم

:  (بناء على هذا االحتمال  لكونها خارج مكة النص أن مكة تشمل كل ذلك وهو فهم  وقلت  ظاهر 
 . فيقدم"كما في الحديث التالي  الصحابي 

 )1("نقصرالصالة عشراالنبي مع أقمنا:"قالأنس عن وفي البخاري -1789

 عشر  تسعة  بمكة    النبي  أقام  :"قال  رضي للا عنهما  عباس  بن  عنوفي البخاري   -1790
 )2("ركعتين يصلي يوما

 سفر   في   النبي  مع  أقمنا: "  قال  رضي للا عنهما  عباس  بن  عنوفي لفظ للبخاري   -1791
  زدنا   فإذا  عشرة  تسع  وبين  بيننا  نقصرما   ونحن:"  عباس  بن  وقال  نقصرالصالة  عشرة  تسع
 )3("أتممنا 

في أيام    المدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى اإلقامة ألنه  قال ابن حجر في الفتح:" •
الحج كان جازما باإلقامة تلك المدة ووجه الداللة من حديث بن عباس لما كان األصل في المقيم  

 " أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر اإلتمام فلما لم يجيء عنه 

أنه قال أرتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان    رضي للا عنهما  مرعن بن عو.    )صحيح( -1792
 )4("ستة أشهر في غزاة قال بن عمر وكنا نصلى ركعتين

  

 
صلى هللا عليه وسلم بمكة   ( ) كتاب المغازي ، باب مقام النبي4297( برقم: )150/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  زمن الفتح ( )بهذا اللفظ(
كتاب المغازي ، باب مقام النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة ( )  4298( برقم: )150/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  زمن الفتح ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المغازي ، باب مقام النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة 4299( برقم: )150/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 .  زمن الفتح ( )بهذا اللفظ(
/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(  5560( برقم: )152/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )4(

 "...(:117/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . وقال ابن حجر في  صحيحين رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط ال" (:734
 . "البيهقي بسند صحيح 
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 . باب الجمع بين الصالتين في السفر •

 .  جمع التقديم في السفر •

َر الظُّْهَر  إِذَا اْرتََحَل قَْبَل أَْن تَِزيَغ الشَّْمس    النبي  َكانَ "قال:    عن أنسفيهما   -1793 أَخَّ
ث مَّ  الظُّْهَر  َصلَّى  يَْرتَِحَل  أَْن  قَْبَل  الشَّْمس   َزاَغْت  فَإِْن  َما  َبْيَنه  فََجَمَع  نََزَل  ث مَّ  اْلعَْصِر  َوْقِت    إِلَى 

     )1("َرِكبَ 

صلى وفي رواية الحاكم في »اْلربعين« بإسناد الصحيح:  . قال ابن حجر    )صحيح( -1794
  )2(" "ركب ثم والعصر الظهر 

إذا كان في سفر    -صلى للا عليه وسلم    -كان رسول للا  "    . وعن أنس    )صحيح( -1795
 )وهو واضح انه جمع تقديم( )3("،فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل . 

خرجنا مع رسول للا صلى للا عليه وسلم "قال:     عن معاذ بن جبلوفي مسلم   -1796

 )4(". الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعافي غزوة تبوك ، فكان يصلي 
عام غزوة تبوك فكان    النبي   "خرجنا معقال:معاذ بن جبلمسلم عن  لوفي لفظ   -1797

إذا كان يوما أخر  يجمع الصالة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى  
ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء   الصالة
 إقامة( )ظاهره أنه جمع جمع تقديم أوال وظاهره أنه كان في حال     )5(جميعا"

أن النبي صلى للا عليه وسلم خرج في غزوة تبوك فكان  وفي لفظ عنه :".    )صحيح( -1798
إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل  
بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب  

 )6("العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء وصالها مع المغرب.حتى يصليها مع 

 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل  1111( برقم: )46/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، 704( برقم: )150/    2ه" ) قبل أن تزيغ الشمس ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيح
 . باب جواز الجمع بين الصالتين ِفي السفر ( )بمثله.(

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث  . وقال األلباني في    (189بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صذكره ابن حجر في    –  )2(
غريبة صحيحة   هو فى الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما " والعصر " , وهى زيادة"...(:33/  3منار السبيل« )

 . "اإلسناد
( ) كتاب الصالة ، باب الجمع بين الصالتين في السفر ( 5608( برقم: )162/    3البيهقي في "سننه الكبير" )أخرجه    –  )3(

إسناده صحيح كما قال النووي في "المجموع"  "...(: 413/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
برقم   (:380/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في    .".، وأقره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير372/  4

وإسناده صحيح. وعزاه الحافظ في "بلوغ المرام" للحاكم في "األربعين" بإسناد صحيح، وأبي نعيم في "مستخرج "...  1104
 مسلم".

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصالتين ِفي 706( برقم: )151/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  –  )4(
 . ) بهذا اللفظ( الحضر (

( ) كتاب الفضائل ، باب ِفي معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم ( 706( برقم: )60/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 .  )بهذا اللفظ(

( برقم: 472/    1وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(1458( برقم: )313/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )6(
( ) أبواب السفر ، باب ما جاء في الجمع بين الصالتين ( 553( برقم: )554/  1والترمذي في "جامعه" )، مثله.( ( )ب1220)

وأحمد في "مسنده" " ،  وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ال نعرف أحدا رواه عن الليث غيره.  وقال :"    )بمثله.(
. قال النووي   ( ) مسند األنصار رضي هللا عنهم ، حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه ( )بمثله.(22521( برقم: )5187/    10)

»صحيح ابن "    . قال األرنؤوط في  والترمذي.، رجاله ثقات رجال الشيخين   واه أبو داود،"ر (:738/  2»خالصة األحكام« )في  
رجاله ثقات رجال   "ط الرسالة(:  413/  36»مسند أحمد« )" ، وقال في  سناده صحيح على شرطهما."إ(:314/  4حبان« )

إسناده صحيح "(:413/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" ، وقال في  الشيخين. لكن أشار بعض أهل العلم إلى تفرد قتيبة به
وأنا أرى أن "...(:29/  3»إرواء الغليل « )" . وقال األلباني في  رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد أُعل بما ال يقدح في صحته

جاله كلهم ثقات رجال الستة , وقد أعله الحاكم بما ال يقدح فى صحته , فراجع كالمه فى ذلك مع الرد عليه فى اإلسناد صحيح , ر
 ( : " وإسناده صحيح وعلته واهية ".3/25( ولذلك قال فى " إعالم الموقعين " )188ـ  1/187" زاد المعاد " البن القيم )
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للبخاري عن -1799 قال:  ابن عباس  وفي لفظ  َبْيَن    النبي  َكانَ "رضي للا عنهما  َيْجَمع  
 )1("َصاَلةِ الظُّْهِر َواْلعَْصِر إِذَا َكاَن َعلَى َظْهِر َسْيٍر َوَيْجَمع  َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ 

َعلَْيِه    رضي للا عنهما :"  عن ابن عمروفي البخاري   -1800 َرأَْيت  َرس وَل للِا َصلَّى للا  
ر  َصاَلةَ اْلَمْغِرِب ، َحتَّى َيْجَمَع َبْينََها َوَبْيَن اْلِعَشاِء َوَسلََّم إِذَا أَْعَجلَه  السَّْير  فِي ال  )2("سَّفَِر ي َؤخ ِ

فِي    َيْجَمع  َبْيَن َصاَلةِ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاءِ  َكاَن النبيقال "   وفي البخاري عن أنس -1801
 تقديم( جمع   في مزدلفة فهو )ويدخل في ذلك جمع المغرب والعشاء  .)3("السَّفَر

    . مسألة الجمع حال اإلقامة •
 وله الجمع سواء كان سائرا أو نازال   •

 ( 1796) رقم المتقدم . لحديث معاذ  -1 -1802

بمكة    قال أتيت النبى  ) المتقدم(ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة  -2 -1803
 -قال    -فخرج بالل بوضوئه فمن نائل وناضح    -قال    -وهو باْلبطح فى قبة له حمراء من أدم

قال    -فتوضأ وأذن بالل    -قال    -عليه حلة حمراء كأنى أنظر إلى بياض ساقيه    فخرج النبى  
ح يقول حى على الصالة حى على الفال  -يقول يمينا وشماال    -فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا    -
ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب ال يمنع ثم   -قال  -

     )4(.وهذا لفظ مسلم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة

رضي للا تعالى عنهما    من حديث ابن عباس  جاء في الصحيحين  ولعموم ما  -3  -1804
بالمدينة سبعا وثماني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال أيوب لعله في  صلى  أن النبي  

           )5(" ليلة مطيرة

 .ْلنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر وجود السير كسائر رخصه قاله في الكافي و -4
ا ، ولكن  بالتخيير بين الجمع أثناء اإلقامة للمسافر أو أداء كل صالة لوقته  الدائمة  وافتت اللجنة •

  . 8/92األفضل أداء كل صالة لوقتها إذا كانت المدة أربعة أيام فأقل 

  

 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب الجمع في السفر بين المغرب  1106( برقم: )46/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  )بهذا اللفظ(والعشاء ( 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين  1109( برقم: )46/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  المغرب والعشاء ( )بهذا اللفظ(
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب الجمع في السفر بين المغرب  8110( برقم: )46/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 .  والعشاء ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الوضوء ، باب استعمال فضل وضوء الناس ( )بنحوه 187( برقم: )49/    1)أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )4(

 . ( ) كتاب الصالة ، باب سترة المصلي ( )بهذا اللفظ(503م: )( برق 56/  2مسلم في "صحيحه" )، ومختصرا.( 
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب تأخير الظهر إلى العصر ( )بهذا 543( برقم: ) 115/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصالتين ِفي 705( برقم: ) 152/    2، ومسلم في "صحيحه"  )اللفظ(  
 . ثله مختصرا.(الحضر ( )بم
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 حال السفر جمع التأخير •
َر َكاَن النبي   "     عن أنسمسلم  في   -1805 اَلتَْيِن فِي السَّفَِر أَخَّ إِذَا أََراَد أَْن َيْجَمَع َبْيَن الصَّ

ل  َوْقِت  َل أَوَّ َماالظُّْهَر َحتَّى َيْدخ   )1("اْلعَْصِر ث مَّ َيْجَمع  َبْينَه 

ِل َوْقِت اْلعَْصِر فََيْجَمع   "وفي لفظ لمسلم عنه -1806 ر  الظُّْهَر إِلَى أَوَّ إِذَا َعِجَل َعلَْيِه السَّفَر  ي َؤخ ِ
ر  اْلَمْغِرَب َحتَّى َيْجَمَع َبْيَنَها َوَبْيَن اْلِعَشاءِ  َما َوي َؤخ ِ )يعني بعد دخول     )2(" الشَّفَق  ِحيَن يَِغيب     َبْينَه 

 ( وقت العشاء( )ظاهره ان جمع التأخير يشترط له دخول وقت الثانية

عن َو -1807 عمرفيهما  عنهما    ابن  للا  اْلَمْغِرِب  رضي  َبْيَن  َجَمَع  السَّْير   ِبِه  َجدَّ  إِذَا  َكاَن 
الشَّفَقُ َواْلِعَشاِء   يَِغيَب  أَْن  إِنَّ   بَْعَد  اْلَمْغِرِب  النبي   َوَيق ول   َبْيَن  َجَمَع  السَّْير   ِبِه  َجدَّ  إِذَا  َكاَن 
     )3("َواْلِعَشاءِ 

إذا أعجله السير  النبي    رأيت"ابن عمر رضي للا عنهما    عن  في لفظ البخاريو -1808
في السفر يؤخر صالة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبدللا يفعله إذا 

العشاء فيصليها ركعتين  يقيم  المغرب فيصليها ثالثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى  ويقيم    أعجله السير
    )4("حتى يقوم من جوف الليلبسجدة  العشاء ركعة والبعدثم يسلم وال يسبح بينهما ب 

اليذكر األذكار التي في دبر الصالة فتدخل في عموم حديث أبي موسى رضي هللا عنه    -1)ظاهره أنه •
 وأنه اليترك قيام الليل في السفر( -2)من سافر أو مرض(() 

 الجمع في الحضر  •
عباس  عن   فيهما  -1809 عنهما  ابن  النبي   رضي للا  َوثََماِنًيا    أَنَّ  َسْبعًا  ِباْلَمِديَنِة  َصلَّى 

 )5("الظُّْهَر َواْلعَْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء 

َما قَاَل    اْبَن َعبَّاٍس وفي لفظ للبخاري عن    -1810 َعْنه  ِ  :"َرِضَي َّللاَّ   َصلَّْيت  َمَع َرس وِل َّللاَّ
  َسلََّم ثََماِنًيا َل  ََ َل اْلعَْصَر َوَعجَّ َر الظُّْهَر َوَعجَّ َجِميعًا َوَسْبعًا َجِميعًا ق ْلت  َيا أََبا الشَّْعثَاِء أَظ نُّه  أَخَّ

َر اْلَمْغِرَب قَاَل َوأََنا أَظ نُّه         ")6(اْلِعَشاَء َوأَخَّ

َبْيَن الظُّْهِر َواْلعَْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِباْلَمِديَنِة      النبي   َجَمعَ "     وفي لفظ لمسلم عنه -1811
فِي َغْيِر َخْوٍف َواَل َمَطٍر فِي َحِديِث َوِكيعٍ قَاَل ق ْلت  اِلبن عباس ِلَم فَعََل ذَِلَك قَاَل َكْي اَل ي ْحِرَج  

تَه  َوفِي َحِديِث أَِبي معاوية قِيَل اِلبن عباس َما أََراَد  تَه  أ مَّ   )7("إِلَى ذَِلَك قَاَل أََراَد أَْن اَل ي ْحِرَج أ مَّ

 )8("فى غير خوف وال سفر:" وفي لفظ لمسلم -1812

  

 
ين الصالتين  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز الجمع ب704( برقم: )151/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  ِفي السفر ( )بهذا اللفظ(
قصرها ، باب جواز الجمع بين الصالتين  ( ) كتاب صالة المسافرين و 704( برقم: )151/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  ِفي السفر ( )بهذا اللفظ(
( ) أبواب العمرة ، باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله (  1805( برقم: ) 8/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز الجمع بين 703( برقم: ) 150/    2)بنحوه مطوال.( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 .الصالتين ِفي السفر ( )بهذا اللفظ( 

( ) أبواب تقصير الصالة ، باب يصلي المغرب ثالثا في السفر ( 1091( برقم: )44/    2"صحيحه" )أخرجه البخاري في  –  )4(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب تأخير الظهر إلى العصر ( )بهذا 543( برقم: ) 115/    1البخاري في "صحيحه" )أخرجه  –  )5(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصالتين ِفي 705( برقم: ) 152/    2في "صحيحه"  )اللفظ( ، ومسلم  

 . را.(الحضر ( )بمثله مختص
( ) أبواب التهجد ، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ( )بهذا اللفظ(  1174( برقم: )58/  2أخرجه البخاري في "صحيحه")– )6(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصالتين ِفي الحضر (  705( برقم: )152/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 . )بمثله مختصرا.(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصالتين ِفي 705( برقم: )521/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(

 . الحضر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصالتين ِفي 705( برقم: )151/    2م في "صحيحه" )أخرجه مسل–  )8(

 . ظ(الحضر ( )بهذا اللف
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ِ ْبِن َشِقيقٍ وفي مسلم   -1813 قَاَل َخَطَبَنا ابن عباس َيْوًما َبْعَد اْلعَْصِر َحتَّى َغَرَبْت    عن َعْبِد َّللاَّ
ٌل ِمْن َبنِي تَِميٍم الَ  اَلةَ قَاَل فََجاَءه  َرج  اَلةَ الصَّ وم  َوَجعََل النَّاس  َيق ول وَن الصَّ  َيْفت ر   الشَّْمس  َوَبَدْت النُّج 

اَلةَ فَقَاَل ابن عبا اَلةَ الصَّ ِني ِبالسُّنَِّة اَل أ مَّ لََك ث مَّ قَاَل َرأَْيت  َواَل َيْنثَنِي الصَّ َجَمَع      النبي  س أَت عَل ِم 
ِ ْبن  َشِقيٍق    فََحاَك فِي َصْدِري ِمْن ذَِلَك َشْيءٌ َبْيَن الظُّْهِر َواْلعَْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء قَاَل َعْبد  َّللاَّ

)هذا الحديث يثبت أبي هريرة رضي هللا عته كراو   )1(" َمقَالَتَهُ فَأَتَْيُت أَبَا هريرة فََسأَْلتُهُ فََصدََّق  
 ثان لحديث ابن عباس رضي هللا عنهما( 

وقد أجمعوا على أن   لحديث ابن عباس المتقدم . قالوا :  -1قال مالك     وبجواز الجمع حال الحضر •
أمر المستحاضة بالجمع بين الصالتين  وألنه    -2الجمع ال يجوز لغير عذر فلم يبق إال المرض  

     . واإلستحاضة نوع مرض

ولعاجز عن الطهارة أو التيمم  ،  ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه   قال في الروض المربع:" •
ولعاجز عن معرفة الوقت ،  ولمسافر يقصر،     اضةلكل صالة كمن به سلس البول قياسا على اإلستح

   . ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم، كأعمى 
 . 74االختيارات  وأفتى شيخ اإلسالم للطباخ والخباز الجمع إذا خشيا فساد مالهما •
إذا لحق اإلنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا القاعدة العامة أنه  ابن عثيمين  قال الشيخ •

 .    4/555وليس جواز الجمع محصور فيما ذكر وسفرا  

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصالتين ِفي 705( برقم: )152/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . الحضر ( )بهذا اللفظ(
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 ترك النوافل في السفر •
ْبِن عاصم  فيهماعن -1814 َصِحْبت     َحْفِص  لََنا    ابن عمرقَاَل  فََصلَّى  قَاَل  َمكَّةَ  َطِريِق  فِي 

اْلِتفَاتَةٌ َنْحَو    الظُّْهَر َرْكعَتَْيِن ث مَّ أَْقبََل َوأَْقَبْلَنا َمعَه  َحتَّى َجاَء َرْحلَه  َوَجلََس َوَجلَْسَنا َمعَه  فََحاَنْت ِمْنه  
اَلءِ  َيْصَنع  َهؤ  فَقَاَل َما  َناًسا قَِياًما  فََرأَى  َسب ًِحا َْلَتَْمْمت     َحْيث  َصلَّى  لَْو ك ْنت  م  قَاَل  وَن  ي َسب ِح  ق ْلت  

َصِحْبت   إِن ِي  أَِخي  اْبَن  َيا  َّللاَّ    النبي    َصاَلتِي  قََبَضه   َحتَّى  َرْكعَتَْيِن  َعلَى  يَِزْد  فَلَْم  السَّفَِر  فِي 
َّللاَّ  َوَصِحْبت  ع َمَر فَلَْم َيِزْد َعلَى َرْكعَتَْيِن َحتَّى  َوَصِحْبت  أََبا بَْكٍر فَلَْم يَِزْد َعلَى َرْكعَتَْيِن َحتَّى قََبَضه   

لَقَْد َكاَن لَك ْم فِي  قََبَضه  َّللاَّ  ث مَّ َصِحْبت  ع ْثَماَن فَلَْم يَِزْد َعلَى َرْكعَتَْيِن َحتَّى قََبَضه  َّللاَّ  َوقَْد قَاَل َّللاَّ   
ِ أ ْسَوةٌ حسنةٌ     )  " )1َرس وِل َّللاَّ

َعَشَر َشْهَرا فََما َرأَْيت ه  تََرَك    النبي   قَاَل َصِحْبت  عن البراء  . و   )ضعيف( -1815 ثََماِنَيةَ 
ْكعَتَْيِن إِذَا َزاَغْت الشَّْمس  قَْبَل الظُّْهرِ   )2("الرَّ

قال النووي ، واحتج الجمهور لالستحباب باألحاديث السابقة في باب استقبال القبلة وغيره ، وبأداءه  •
أم هانئ وقد كان مسافرا،   بيت  الضحى في  النبيوصالة  النافلة في سفره على أن  كان يصلي 

ما تقدم  الثابت أنه لم يكن يترك الوتر وال ركعتي الفجر في سفر وال حضر ، ل  :"قلت.   الراحلة "  
من حديث ابن عمر في الوتر ، وأبي قتادة في صالة ركعتي الفجر في السفر وهذا هو مراد البخاري 

 )3(ركعتي الفجر في السفر" بقوله" ركع النبي

  

 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب من لم يتطوع في السفر دبر 1101( برقم: )45/    2ه" )أخرجه البخاري في "صحيح–  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب 689( برقم: )144/  2مسلم في "صحيحه" )الصالة وقبلها ( )بنحوه مختصرا.( ، و
 صالة المسافرين وقصرها ( )بهذا اللفظ( 

( برقم: 315/    1( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )1253( برقم: )410/    2.  أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
( برقم:  552/  1والترمذي في "جامعه" )، ( )بمثله.( 1222( برقم: )472/  1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(1191)
حديث البراء حديث غريب . وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إال من حديث الليث بن سعد ولم يعرف وقال :"  ( )بهذا اللفظ(550)

لى هللا عليه وسلم كان ال يتطوع في السفر قبل الصالة اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا . وروي عن ابن عمر : أن النبي ص
وال بعدها . وروي عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى هللا عليه 

إسحاق. ولم تر طائفة  وسلم . فرأى بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر ، وبه يقول أحمد ، و
من أهل العلم أن يصلى قبلها وال بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير ، 

.   ( )بنحوه.(  18882( برقم: )4234/    8وأحمد في "مسنده" )" ،    وهو قول أكثر أهل العلم : يختارون التطوع في السفر .
»ضعيف سنن " . ضعفه األلباني في  سناده ضعيف لجهالة أبي بسرة"إط الرسالة(:  546/  30»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في   
 . 388م برق  (:61الترمذي« )ص

) أبواب تقصير الصالة ، باب من تطوع في السفر في غير دبر   في ترجمة الباب  (  45/    2البخاري في "صحيحه" )ذكره  –  )3(
 . الصلوات وقبلها ( )بهذا اللفظ(
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  كتاب الجمعة  •
 فضلها    •

ِلَق آَدم   َخْير  َيْوٍم َطلَعَْت َعلَْيِه الشَّْمس  َيْوم  " في مسلم عن أبي هريرة -1816 عَِة فِيِه خ  م  اْلج 
عَةِ  م    )1("َوفِيِه أ ْدِخَل اْلَجنَّةَ َوفِيِه أ ْخِرَج ِمْنَها َواَل تَق وم  السَّاَعة  إاِلَّ فِي َيْوِم اْلج 

 والباقي مثله .)2(سيد اْليام يوم الجمعة"  وفي لفظ عند ابن خزيمة ".  )حسن( -1817

ٍة أ وِتَيْت اْلكتاب َنْحن  " وفيهما عنه -1818 وَن َوَنْحن  السَّاِبق وَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْيَد أَنَّ ك لَّ أ مَّ اْْلِخر 
يَه ود   النَّاس  لََنا فِيِه تََبٌع الْ ِمْن قَْبِلَنا َوأ وِتيَناه  ِمْن بَْعِدِهْم ث مَّ َهذَا اْلَيْوم  الَِّذي َكتََبه  َّللاَّ  َعلَْيَنا َهَداَنا َّللاَّ  لَه  فَ 

  )3(" َغًدا َوالنََّصاَرى بَْعَد َغدٍ 

ْنَيا    "لمسلم   وفي لفظ -1819 وَن ِمْن أَْهِل الدُّ لُوَن َوَكذَِلَك ه ْم تََبٌع لََنا َيْوَم اْلِقَياَمِة َنْحن  اْْلِخر  َواأْلَوَّ
   )4(" يَْوَم اْلِقيَاَمِة اْلَمْقِضي  لَُهْم قَْبَل اْلَخاَلئِقِ 

بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه  ونحن أول من يدخل الجنة " وفي لفظ لمسلم  -1820
من بعدهم فاختلفوا فهدانا للا لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا للا  

  وقيل: على ،  وقيل:مع ،  بَْيَد،غير قال النووي: معنى:      )5("له

قال :    النبي أن لبابة البدري بن عبد المنذرعن أبي . و  (بهذا السياق )ضعيف -1821
سيد اْليام يوم الجمعة وأعظمها عنده وأعظم عند للا عز وجل من يوم الفطر ويوم اْلضحى  
وفيه خمس خالل خلق للا فيه آدم وأهبط للا فيه آدم إلى اْلرض وفيه توفى للا آدم وفيه ساعة 

تقوم الساعة ما من  ال يسأل العبد فيها شيئا إال آتاه للا تبارك وتعالى إياه ما لم يسأل حراما وفيه  
 )6("ملك مقرب وال سماء وال أرض وال رياح وال جبال وال بحر إال هن يشفقن من يوم الجمعة

    . يحرم تخصيص يوم الجمعة بالصيام •
َدَخَل َعلَْيَها َيْوَم    أَنَّ النبي   رضي للا عنها  ِبْنِت اْلَحاِرثِ   عن ُجَوْيِريَةَ وفي البخاري   -1822

عَِة َوِهَي َصائَِمةٌ فَقَاَل أَص ْمِت أَْمِس قَالَْت اَل قَاَل ت ِريِديَن أَْن تَص وِمي َغًدا قَالَْت اَل قَاَل فَأَفْ  م  ِطِري اْلج 
")7( 

عَِة إاِلَّ َيْوًما َيق ول  اَل َيص وَمنَّ أََحد ك ْم َيْوَم  قَاَل َسِمْعت  النبي   أَبِي هريرةهما  وفي -1823 م  اْلج 
 )8("قَْبلَه  أَْو بَْعَده  

 
 ( ) كتاب الجمعة ، باب فضل يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( 854( برقم: )6/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
( ) كتاب الجمعة ، فزع الخلق من قيام الساعة يوم الجمعة (  1728( برقم: )212/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )2(

اده ضعيف لألنقطاع بين موسى بن أبي عثمان وأبي سن"إ(:115/  3»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في    )بهذا اللفظ(
قال األلباني:  .    من طريق الربيع بن سليمان وقال صحيح على شرط مسلم  277/    1أخرجه الحاكم   هريرة كما بينه ابن خزيمة.

»مشكاة المصابيح« " . وحسنه األلباني في  لكنه عنده موصول من رواية موسى بن عثمان عن أبيه عن أبي هريرة فاإلسناد حسن
 .  1363برقم  (:430/ 1)
كتاب الجمعة ، باب فرض الجمعة لقول هللا تعالى إذا نودي للصالة    ( )876( برقم: )2/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الجمعة ، باب هداية هذه اأْلمة ليوم الجمعة ( 855( برقم: )6/    3من يوم الجمعة ( )بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب الجمعة ، باب هداية هذه اأْلمة ليوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(856( برقم: )7/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
 . ( ) كتاب الجمعة ، باب هداية هذه اأْلمة ليوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(855( برقم: )6/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
(  15788( برقم: )3306/    6وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  1084قم: )( بر185/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )–  )6(

اللفظ(   »سنن ابن ماجه ت " .  وقال في  إسناده ضعيف "ط الرسالة(:   315/  24»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بهذا 
وأثرها السيئ في األمة« »سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  " .  وضعفه األلباني في  صحيح لغيره "(:185/  2األرنؤوط« )

»وجملة القول؛ أن الحديث قد تفرد بروايته عبد هللا بن محمد بن عقيل، واضطرب في إسناده  ، وقال :"...  726برقم    (: 201/  8)
اضطراباً شديداً، وفي متنه. فهو ضعيف بهذا السياق التام، وقد صح نحوه من حديث أبي هريرة؛ دون تلك الزيادة في آخره، وهو 

هذا؛ وقد كنت حسنت الحديث في بعض    ( ، وساعة اإلجابة منه متفق عليها بين الشيخين.961مخرج في "صحيح أبي داود" )
تعلقاتي تبعاً للبوصيري في كتابه "الزوائد" ومشياً مع ظاهر إسناده عند ابن ماجه، واآلن وقد تيسر لي تحقيق القول في إسناده 

 .لألمانة العلمية، داعياً: )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا( .«ومتنه؛ فقد وجب علي بيانه أداءاً 
 .  ( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(1986( برقم: )42/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
تاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( ومسلم  ( ) ك1985( برقم: )42/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

 . صيام يوم الجمعة منفردا ( )بمثله.( ( ) كتاب الصيام ، باب كراهة1144( برقم: )154/  3في "صحيحه" ) 
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ِبِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللََّياِلي َواَل    عن النبي  وفي مسلم عنه -1824 عَِة  م  اْلج  لَْيلَةَ  وا  قَاَل اَل تَْختَصُّ
عَِة ِبِصَياٍم ِمْن َبْيِن اْْلَيَّاِم إاِلَّ أَْن َيك وَن فِي َصْوٍم َي  م  وا َيْوَم اْلج  ه  أََحد ك مْ تَخ صُّ  )1("ص وم 

ن يوم الجمعة يوم عيد فال تجعلوا يوم  إيقول:    النبي   قال سمعت  وعنه.    )ضعيف( -1825
 )2(" هعيدكم يوم صيامكم اال أن تصوموا قبله أو بعد

لَْو اْشتََرْيَت    أَنَّ ع َمرَ فيهما   -1826  ِ ِسيََراَء عنَد باب اْلَمْسِجِد فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ لَّةً  َرأَى ح 
وا َعلَْيَك فَقَالَ  عَِة َوِلْلَوْفِد إِذَا قَِدم  م  إِنََّما َيْلَبس  َهِذِه َمْن اَل َخاَلَق    رسول للا    َهِذِه فَلَِبْستََها َيْوَم اْلج 

  )3("لَه  فِي اْْلِخَرةِ 

 )4("ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود" وفي لفظ لهما -1827

 . عيدا   ةتسمية يوم الجمع •

ْطَبِة  "...  ْبِن َعفَّانَ   وفي البخاري عن عثمان -1828 عَِة فََصلَّى قَْبَل اْلخ  م  فََكاَن ذَِلَك َيْوَم اْلج 
عَةَ    لَُكْم فِيِه ِعيَدانِ ث مَّ َخَطَب فَقَاَل َيا أَيَُّها النَّاس  إِنَّ َهذَا َيْوٌم قَْد اْجتََمَع   م  فََمْن أََحبَّ أَْن َيْنتَِظَر اْلج 

) فيه دليل على أن يوم الجمعة     )5("   أَْن يَْرِجَع فَقَْد أَِذْنت  لَه   ِمْن أَْهِل اْلعََواِلي فَْلَيْنتَِظْر َوَمْن أََحبَّ 
 يسمى عيدا( 

أبي داود  .    )صحيح لغيره( -1829 اجتمع في    :" قال  النبي  ان  عن أبي هريرةوعند 
 )6("وإنا مجمعونفمن شاء أجزأه من الجمعة  هذا عيدانيومكم  

عن ابن جريج ، قال : قال عطاء : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد  .    )صحيح( -1830
فجمعهما جميعا ، فصالهما ركعتين بكرة لم  في يوم واحد ،    عيدان اجتمعاابن الزبير ، فقال :  

  )7(". يزد عليهما حتى صلى العصر

 
 . ()كتاب الصيام ، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا()بهذا اللفظ(1144(برقم: )154/  3أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
( برقم:  1686/    2وأحمد في "مسنده" ) ،    ( )بهذا اللفظ(2161: )( برقم 551/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
وقال: أبو بشر ال أعرفه، " أخرجه الحاكم ...(:412/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في  ( )بلفظه.(8140)

إسناده  "ط الرسالة(:  518/  16»مسند أحمد« ) . قال األرنؤوط في  " .  قلت: وقد أخرجه البزار فقال: أبو بشر مؤذن مسجد دمشق.
»مجمع " . وقال الهيثمي في  إسناده ضعيف أبو بشر مجهول"(:315/  3»صحيح ابن خزيمة« )  في  األعظمي  " . وقال  حسن

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  " . وضعفه األلباني في  رواه البزار، وإسناده حسن."(:199/  3الزوائد ومنبع الفوائد« )
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« وقال في    6826برقم    (:745/  14وأثرها السيئ في األمة« )

بالصوم قد صح من طرق    وإنما حكمت على الحديث بالنكارة؛ ألن ما فيه من النهي عن إفراد يوم الجمعة"منكر" ...(: 563/  11)
( ؛ وليس في شيء منها ما 959في "إرواء الغليل" )رقم    -الصحيح   -عن أبي هريرة، كنت أشرت إليها في تخريج حديثه هذا  

 ".رواه أبو بشر هذا من العيد والذكر، أضف إلى ذلك جهالته.
، ومسلم   ( ) كتاب الجمعة ، باب يلبس أحسن ما يجد ( )بهذا اللفظ(886( برقم: ) 4/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 ل إناء الذهب والفضة ( )بمثله.(( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعما2068( برقم: )138/  6)في صحيحه 
،   ( ) كتاب العيدين ، باب في العيدين والتجمل فيه ( )بهذا اللفظ(948( برقم: )16/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 باس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ( )بمثله.(( ) كتاب الل2068( برقم: )138/  6)ومسلم في صحيحه 
( ) كتاب األضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود  5572( برقم: ) 103/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 .  منها ( )بهذا اللفظ(
/   1( ) باب الجمعة ، ( )بمثله.( والحاكم في "مستدركه" )331( برقم: )120/    1تقى" )أخرجه ابن الجارود في "المن–  )6(

( )بهذا اللفظ( 1073( برقم: )417/    1وأبو داود في "سننه" )وقال وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بلفظه.(1068( برقم: )288
  ،( "سننه"  في  ماجه  )344/    2وابن  برقم:  )بمثله.(  1311(  في  (  حجر  ابن  قال   .( قرطبة«  ط  الحبير  / 2»التلخيص 

، وكذا صحح ابن ...وصحح الدارقطني إرساله،    ...  وتابعه زياد بن عبد هللا البكائي  ...في إسناده بقية رواه عن شعبة"...(:178
وهو ابن الوليد   -سناده ضعيف لضعف بقية  "إ(:299/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". وقال األرنؤوط في  حنبل إرساله

حديث صحيح، وقال الحاكم: "صحيح :"  984برقم    (:239/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  الحمصي
ى منه هذا إسناد رجاله ثقات كلهم؛ وبقية إنما يخش ...  على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي! وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح"

إذا عنعن؛ ألنه مدلس، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن المصفى، وكذا في رواية غيره كما يأتي، فزالت شبهة تدليسه، فيتبادر 
؛ فإن فيه مدلًسا آخر، ذهلوا عنه؛ ألنه ليس مشهوًرا بالتدليس مثل -وإن ظنه كثيرون-إلى الذهن أنه صح اإلسناد، وليس كذلك  

كان يدلس كما في "التقريب" وغيره؛ فهو علة هذا اإلسناد؛ إال أن   -مع إتقانه-ة بن ِمْقَسٍم الضبي؛ فإنه  بقية، أال وهو المغير
 ". الحديث صحيح بشواهده المتقدمة.

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1072( برقم: )417/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(
إسناده صحيح  "983برقم    (:238/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  إسناده صحيح.  "(: 299/  2)

 . "على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة(.

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14740)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(28425)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(158447)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1462)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1566)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(8652)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(23516)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52493)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(90478)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(109705)


396    | 

 396  الصفحة
 

 . ساعة اإلجابة في يوم الجمعة •
عَِة فَقَاَل فِيِه َساَعةٌ اَل ي َوافِق َها َعْبٌد      النبي  أَنَّ   "فيهما عن أبي هريرة -1831 م  ذََكَر َيْوَم اْلج 

ل َها  َوُهَو قَائٌِم يَُصلِّيمسلم  َ تَعَالَى َشْيئًا إاِلَّ أَْعَطاه  إِيَّاه  َوأََشاَر ِبَيِدِه ي قَل ِ   )1(" َيْسأَل  َّللاَّ

 يريد أن الساعة لحظة خفيفة   )2(" وهي ساعة خفيفة"  وفي لفظ لمسلم -1832

 )3("وهي قدر هذا يعني قبضة  في حديث أنسوللطبراني في ) اْلوسط (  .   )حسن( -1833

َيق ول       النبي  َسِمْعت    في شأن ساعة الجمعة "   قَالَ   أبي موسى  وفي مسلم عن -1834
اَلةُ ِهَي  َماُم إِلَى أَْن تُْقَضى الصَّ    )4("َما بَْيَن أَْن يَْجِلَس اإْلِ

 النووي : الصحيح في تعيين الساعة رواية أبي موسى ويحتمل أنها متنقلة"قال  •

َخْير  َيْوٍم َطلَعَْت فِيِه الشَّْمس  َيْوم     "قال :  عن النبي    وعن أبي هريرة.    )صحيح( -1835
ِلَق آَدم  َوفِيِه أ ْهبَِط َوفِيِه ِتيَب َعلَْيِه َوفِيِه َماَت َوفِيِه تَق وم  السَّاَعة  َوَما ِمْن دَ  عَِة فِيِه خ  م  ابٍَّة إاِلَّ َوِهَي  اْلج 

عَِة ِمْن ِحيَن ت ْصِبح  َحتَّى تَْطل عَ  م  ِسيَخةٌ َيْوَم اْلج   الشَّْمس  َشفَقًا ِمْن السَّاَعِة إاِلَّ اْلِجنَّ َواْْلنس َوفِيِه  م 
َ َحاَجةً إِالَّ أَْعَطاه  إِيَّاَها قَاَل َكْعٌب ذَِلَك   فِي ك ل ِ  َساَعةٌ اَل ي َصاِدف َها َعْبٌد مسلم َوه َو ي َصل ِي َيْسأَل  َّللاَّ

عٍَة قَالَ  م  فَقَاَل َصَدَق النبي   َسَنٍة َيْوٌم فَق ْلت  بَْل فِي ك ل ِ ج  قَاَل أَب و هريرة ث مَّ    فَقََرأَ َكْعٌب التَّْوَراةَ 
ِ ْبن  َساَلٍم قَْد َعِلْمت  أَ  ْثت ه  بَِمْجِلِسي َمَع َكْعٍب فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ ِ ْبَن َساَلٍم فََحدَّ يَّةَ َساَعٍة ِهَي لَِقيت  َعْبَد َّللاَّ

 َ ِ ْبن  َساَلٍم  قَاَل أَب و هريرة فَق ْلت  لَه  فَأ فَق ْلت    ِهَي آِخُر َساَعٍة ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَةِ ْخبِْرنِي بَِها فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ
عَِة َوقَْد قَالَ  م  اَل ي َصاِدف َها َعْبٌد مسلم َوه َو ي َصل ِي َوِتْلَك      النبي  َكْيَف ِهَي آِخر  َساَعٍة ِمْن َيْوِم اْلج 

ِ ْبن  َساَلٍم أَلَْم َيق لْ السَّاَعة  اَل ي َصل ِي فِ  اَلةَ    َمْن َجلََس َمْجِلًسا    رسول للا   يَها فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ َيْنتَِظر  الصَّ
َو فِي َصاَلةٍ َحتَّى ي َصل َِي قَاَل فَق ْلت  َبلَى قَاَل ه َو ذَاكَ   )5("فَه 

ترجى في  التي الساعة »التمسوا  "   بلفظ  عن أنس  وأخرجه الترمذي.   (حسن) -1836
   )6("   يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس«

) حتى المرأة في بيتها إذا انتظرت الصالة فهي في صالة مادامت الصالة هي تحبسها ، وقال من  •
 جلس مجلسا ، فال يشترط أن يكون في مسجد( 

 
( ) كتاب الجمعة ، باب الساعة التي في يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( 935( برقم: ) 13/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 ) مثله(  ( ) كتاب الجمعة ، باب ِفي الساعة التي ِفي يوم الجمعة ( 852( برقم: )5/  3،  ومسلم في "صحيحه" )
 ) بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الجمعة ، باب ِفي الساعة التي ِفي يوم الجمعة (852( برقم: ) 5/  3مسلم في "صحيحه )أخرجه – )2(
رواه الطبراني في األوسط وفيه ابن وقال :"  3012برقم    (:166/  2ع الفوائد« )»مجمع الزوائد ومنبأخرجه الهيثمي في    –  )3(

 701برقم    (:439/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  . وحسنه األلباني في  لهيعة واختلف في االحتجاج به وبقية رجاله ثقات
 ( ) كتاب الجمعة ، باب ِفي الساعة التي ِفي يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( 853( برقم: )6/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بمثله مطوال.(  2772( برقم: )7/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
اللفظ(1046( برقم: )404/    1( )بمثله مطوال.( ، أبو داود في "سننه" )394( برقم: )423/    9) والحاكم في  ،    ( )بهذا 

( )278/    1"مستدركه"  برقم:  )بمثله.(1035(  الذهبي  (  ووافقه  )  وصححه  "مسنده"  في  وأحمد  برقم: 5687/    10،   )
رواه مالك في " الموطأ "، وأبو داود بإسناد "(:753/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله مختصرا.(  24308)

" . إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:   205/  16»مسند أحمد« )".  قال األرنؤوط في  على شرط الصحيحين. 
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  ناده صحيح.إس"(: 278/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال في  

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الترمذي أيًضا. وطرفه األول "(:212/  4)
 . "عند مسلم.

( ) أبواب الجمعة ، باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ( 489( برقم: )500/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(
والطبراني ،    ( ) مسند أنس بن مالك ، المدنيون عنه ( )بنحوه.(6253( برقم: )354/    12والبزار في "مسنده" )،  )بهذا اللفظ(  
اب األلف ، ومما أسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ( )بنحوه مطوال.( والطبراني في  ( ) ب747( برقم: )258/    1في "الكبير" )
قال اأحمد شاكرفي   .  ( ) باب األلف ، أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان الرقي ( )بنحوه مطوال.(136( برقم: ) 49/    1"األوسط" )

( أحمد«  أحمد شاكر(:  406/  7»مسند  الفتح  ...ت  في  الحافظ  أفاض  فيها، 351  -  344:  2»وقد  األقوال  ذكر  ، واستوعب 
بدالئلها. وقال في أواخر كالمه: "وروى سعيد بن منصور، بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناًسا من الصحابة 

اً، كأحمد اعة من يوم الجمعة. ورجحه كثير من األئمة أيضساجتمعوا، فتذاكروا ماعة الجمعة، ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر  
يختاره، ويحكيه عن   كان  -وإسحق، ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العالئي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته

، في بحث واف نفيس، يرجع إليه 220  -  215:  1نص الشافعي. وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن القيم ورجحه، في زاد المعاذ  
 . 1237برقم  (:267/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )ني في ، وحسنه األلبا . ويستفاد«
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 اْلُجُمعَِة اثْنَتَا َعْشَرةَ َساَعةً يَْوُم قَاَل   النبي عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ وعن .  )صحيح( -1837
َ َشْيئًا إِالَّ آتَاهُ إِيَّاهُ   )1(" فَاْلتَِمُسوَها آِخَر َساَعٍة بَْعَد اْلعَْصرِ  اَل يُوَجُد فِيَها َعْبٌد مسلم يَْسأَُل َّللاَّ

 دليل وجوبها  •
ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى.    )صحيح(  -1838 عَِة َرْكعَتَاِن َوَصاَلة     عن َعْبِد الرَّ م  قَاَل قَاَل ع َمر  َصاَلة  اْلج 

ِلَساِن  َعلَى  قَْصٍر  َغْير   تََماٌم  َرْكعَتَاِن  السَّفَِر  َوَصاَلة   َرْكعَتَاِن  اْْلَْضَحى  َوَصاَلة   َرْكعَتَاِن  اْلِفْطِر 
د َحمَّ         )")2م 

عَِة لَقَْد َهَمْمت       أَنَّ النبي  بن مسعود  وفي مسلم عن -1839 م  قَاَل ِلقَْوٍم َيتََخلَّف وَن عن اْلج 
مْ  عَِة ب ي وتَه  م  َق َعلَى ِرَجاٍل َيتََخلَّف وَن عن اْلج  اًل ي َصل ِي ِبالنَّاِس ث مَّ أ َحر ِ َر َرج   )3("  أَْن آم 

لََيْنتَِهَينَّ    قال:"  رضي للا عنهما عن النبي    هريرة  يَوأَبَ   بن عمر   مسلم عنوفي   -1840
عَاِت أَْو لََيْختَِمنَّ َّللاَّ  َعلَى ق ل وِبِهْم ث مَّ لَيَك ون نَّ ِمْن اْلغَافِِلينَ  م   )4("أَْقَواٌم عن َوْدِعِهْم اْلج 

من ترك الجمعة  ":    النبي  قال  عن أبي الجعد الضمري.    صحيح لغيره(حسن.  ) -1841
 )5(" تهاونا بها طبع هللا على قلبهثالث مرات 

ورمضان إلى   " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة  أبي هريرةوفي مسلم عن   -1842
 )6(" .  إذا اجتنب الكبائررمضان ، مكفرات ما بينهن 

  

 
والنسائي في "المجتبى" وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بنحوه.(1037( برقم: )279/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
. قال النووي في   ( )بهذا اللفظ( 1048( برقم: )405/    1وأبو داود في "سننه" )، ( )بنحوه.(  2/    1388( برقم: )296/    1)

»سنن أبي داود ". وقال األرنؤوط في  رواه أبو داود، والنسائي بهذه الحروف بإسناد صحيح."(: 755/  2»خالصة األحكام« )
»صحيح " . وقال األلباني في  عبد العزيز، فهو صدوق ال بأس به.إسناده قوي من أجل الُجالح مولى  "  (:281/  2ت األرنؤوط« )

»إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه المنذري والذهبي، "963برقم    (:216/  4سنن أبي داود ط غراس« )
 . "وصححه أيًضا النووي، وحسنه العسقالني

( برقم: 22/    7وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  1425( برقم: ) 543/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
وقال :"إسناده صحيح"،   ( )بهذا اللفظ(269( برقم: )387/    1والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(  2783)

( 1063( برقم: )173/    2( )بمثله.( ، وابن ماجه في "سننه" )1/    1419( برقم: )302/    1والنسائي في "المجتبى" ) 
)  ،)بمثله.(   "مسنده"  في  )90/    1وأحمد  برقم:  )بمثله.(263(  في    (  حجر  ابن  قال   .( قرطبة«  ط  الحبير  / 2»التلخيص 

رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر، وقال: لم يسمعه من عمر، وكان شعبة ينكر سماعه منه.  " (:133
يهقي بواسطة بينهما، وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر؟ . فقال: ليس بشيء. وقد رواه الب

حديث صحيح، رجاله "ط الرسالة(:   367/  1»مسند أحمد« )" قال األرنؤوط في  وهو كعب بن عجرة، وصححها ابن السكن.
برقم   (:105/  3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصحح األلباني إسناده عن أحمد في ثقات رجال الشيخين

 .  "على شرط الشيخين»هذا سند صحيح  وقال:" 638
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل صالة الجماعة وبيان  652( برقم: )123/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  التشديد ِفي التخلف عنها ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب التغليظ ِفي ترك الجمعة ( )بهذا اللفظ( 865( برقم: )10/  3جه مسلم في "صحيحه" )أخر – )4(
وابن خزيمة في  ،  ( ) باب الجمعة ، ( )بنحوه مختصرا.(  317( برقم: )116/    1بن الجارود في "المنتقى" )أخرجه ا  –  )5(

والحاكم ،  ( )بلفظه.(  2786( برقم: )26/    7وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1858( برقم: )315/    3"صحيحه" )
والنسائي في "،    يعقوب بن محمد الزهري واه  وصححه وقال الذهبي :"  ( )بمثله.(6683( برقم: )624/    3في "مستدركه )
وقال   ( )بلفظه.(500( برقم: )509/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  1/    1368( برقم: )292/    1"المجتبى" )

( برقم: 3291/    6وأحمد في "مسنده" )  ،  ( )بمثله.(1125( برقم: )213/    2وابن ماجه في "سننه" ):"حديث حسن" ،
" قال األرنؤوط واه أحمد وإسناده حسنر"(: 192/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    ( )بنحوه.(  15738)

د بن عمرو: وهو ابن علقمة  "(:213/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في   صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّ
 . 6140برقم   (:1057/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في الليثي.

( ) كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 233( برقم: )144/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 . ورمضان إلى رمضان مكفرات ( )بهذا اللفظ(
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اْلُجُمعَةُ َحق  َواِجٌب َعلَى ُكّلِ  قَاَل    عن النبي   عن َطاِرِق ْبِن ِشَهابٍ .    )صحيح( -1843
    )1("إِالَّ أَْرَبعَةً َعْبٌد َمْمل وٌك أَْو اْمَرأَةٌ أَْو َصبِيٌّ أَْو َمِريٌض   َجَماَعةٍ  مسلم فِي

النبي رضي للا عنها    عن حفصةو.    )صحيح(  -1844 اْلُجُمعَِة َواِجٌب    :"قَالَ   أَنَّ  َرَواُح 
 )2("َعلَى ُكّلِ ُمْحتَِلمٍ 

قال "    النبي  :عنرضي للا عنهما  عن عبد هللا بن عمروو.    )صحيح موقوف( -1845
 )3("الجمعة على كل من سمع النداء

 فضل التبكير إلى صالة الجمعة   •

عَِة غ ْسَل اْلَجَناَبِة ث مَّ َراَح   النبيأَنَّ    عن أَبِي هريرة  فيهما -1846 م  قَاَل َمْن اْغتََسَل َيْوَم اْلج 
َب َبقََرةً َوَمْن َراَح فِي السَّاعَ  َب َبَدَنةً َوَمْن َراَح فِي السَّاَعِة الثَّاِنَيِة فََكأَنََّما قَرَّ ِة الثَّاِلثَِة فََكأَنََّما فََكأَنََّما قَرَّ

َب َكْبًشا أَْقَرَن َومَ  َب َدَجاَجةً َوَمْن َراَح فِي السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة  قَرَّ ابِعَِة فََكأَنََّما قَرَّ ْن َراَح فِي السَّاَعِة الرَّ
ْكرَ  َمام  َحَضَرْت اْلَماَلئَِكة  َيْستَِمع وَن الذ ِ َب َبْيَضةً فَإِذَا َخَرَج اْْلِ  )4("فََكأَنََّما قَرَّ

عَِة َكاَن َعلَى "قال:  عن النبي    وفي لفظ لهما عن أبي هريرة -1847 م  إِذَا َكاَن َيْوم  اْلج 
ح   َمام  َطَوْوا الصُّ َل فَإِذَا َجلََس اْْلِ َل فَاْْلَوَّ َف َوَجاء وا ك ل ِ باب ِمْن أَْبَواِب اْلَمْسِجِد َماَلئَِكةٌ يَْكت ب وَن اْْلَوَّ

ْكَر    )5(" َيْستَِمع وَن الذ ِ

كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم  ومثل المهجر  "  وزادا في لفظ -1848
 )6("دجاجة ثم بيضة فإذا خرج اْلمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر 

َمام يَُكوُن ِعْند اِْنتَِهاء السَّاِدَسة , َوَهذَا ُكلّه َمْبنِّي َعلَى أَنَّ  :"قال في فتح الباري   • َوَعلَى َهذَا فَُخُروج اإْلِ
ْهن إِلَْيِه ِمْن اْلعُْرف فِيَها  َوفِيِه نََظر إِْذ لَْو َكاَن ذَِلَك اْلُمَراد اَلْختَلََف اأْلَْمر    اْلُمَراد بِالسَّاَعاِت َما يَتَبَاَدر الذِّ

ائِف , أِلَنَّ النََّهار يَْنتَِهي فِي اْلِقَصر إِلَى َعْشر َساَعات َوفِي الط ول إِلَى أَْربََع  فِ  ي اْليَْوم الشَّاتِي َوالصَّ
ْشَكال ِلْلقَفَّاِل , َوأََجاَب َعْنهُ اْلقَاِضي ُحَسْين بِأَنَّ اْلُمَراد بِالسَّاَعاِت َما اَل يُْختَ  َدده  لَف عَ َعْشَرة , َوَهذَا اإْلِ
ى  بِالط وِل َواْلِقَصر , فَالنََّهار اِثْنَتَا َعْشَرة َساَعة لَِكْن يَِزيد ُكل  ِمْنَها َويَْنقُص َواللَّْيل َكذَِلَك,َوَهذِ  ِه تَُسمَّ

 
  والحاكم في "مستدركه" ،  ( )بنحوه مختصرا.(  121( برقم: )109/    8أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )   –  )1(
 ( )بلفظه.(1067( برقم: )412/    1وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بهذا اللفظ(  1066( برقم: )288/    1)

والبيهقي في "سننه  "،    , ولم يسمع منه شيئاً.-صلَّى هللا عليه وسلم    -قال أبو داود: طارُق بن شهاب قد رأى النبيَّ  وقال :" 
داود بإسناد على رواه أبو  " (:757/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بلفظه.(  5659( برقم: )172/    3الكبير" )

شرط الصحيحين. إال أنه قال: " طارق رأى النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا ". وهذا الذي قاله أبو داود ال يقدح 
»التلخيص الحبير ط قرطبة«  " . وقال ابن حجر في  في صحة الحديث، ألنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي وهو حجة.

(:إسناده صحيح. طارق بن 295/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )".  وقال األرنؤوط في   غير واحد.  وصححه"...(: 130/  2)
، لكن اختُلف هل سمع منه أم ال؟ وعلى تقدير أنه لم يسمع منه -صلَّى هللا عليه وسلم    -شهاب اتِفق على أنه رأى رسوَل هللا  

 (: 232/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  تكون روايته مرسل صحابي، وهو حجة باإلجماع إال من شذَّ 
 . " إسناده صحيح"978برقم 

( 205/  3وابن خزيمة في "صحيحه" )، ( )بنحوه مطوال.( 316( برقم: )115/  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ) – )2(
 ( مطوال.(  1721برقم:  )بنحوه   )  ،( في "صحيحه"  حبان  )21/    4وابن  برقم:  مطوال.(  1220(  )بنحوه  في ،  (  والنسائي 

 بنحوه مطوال.(  ( )342( برقم: )135/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3/    1370( برقم: ) 293/    1"المجتبى" )
" . قال األرنؤوط في  رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم بهذا اللفظ."(:758/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في 

" . وصححه  سناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي رجال اإلسناد على شرط الصحيح."إ(:22/  4»صحيح ابن حبان« )
الصغياأللباني في   الجامع  أبي داود ط غراس« )وقال في    3521برقم    (:660/  1ر وزيادته« )»صحيح  / 2»صحيح سنن 

 " .(، وقال المنذري: "حسن"، والمناوي: "صالح 1217إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان ) "(:171
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(  1056( برقم: )409/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )3(
ابن حجر في  إسناده صحيح.  "(:287/  2) قال   . العلمية« )»التلخي"  الحبير ط  ". واختلف في رفعه ووقفه."(:162/  2ص 

ورواه  ...  (:60/  3»إرواء الغليل « ). وقال في    3112برقم    (:597/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وحسنه األلباني في  
 ." ( بسند صحيح عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه.1/250/1ابن أبى شيبة )

( ) كتاب الجمعة ، باب فضل الجمعة ( )بهذا اللفظ( ومسلم في  881( برقم: )3/    2يحه" )أخرجه البخاري في "صح   –  )4(
 . ( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ( )بلفظه.( 850( برقم: )4/  3"صحيحه" ) 

( ) كتاب بدء الخلق ، باب ذكر المالئكة ( )بهذا اللفظ( ومسلم 3211( برقم: )111/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب فضل التهجير يوم الجمعة ( )بمثله مطوال.(850( برقم: ) 7/  3في "صحيحه" ) 

 ، ( ) كتاب الجمعة ، باب االستماع إلى الخطبة ( )بهذا اللفظ(  929( برقم: )11/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب فضل التهجير يوم الجمعة ( )بمثله مطوال.(850( برقم: )7/  3ومسلم في "صحيحه" )
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َحهُ اْلَحاِكم  َوقَْد َرَوى أَبُو َداُوَد َوالنََّسا  ,  السَّاَعات اآْلفَاقِيَّة ِعْند أَْهل اْلِميقَات َوتِْلَك التَّْعِديِليَّة ئِي  َوَصحَّ
التَّْبِكير  َحِديث  فِي  يَِرد  لَْم  َوإِْن  "َوَهذَا  َساَعة  َعْشَرة  اِثْنَتَا  اْلُجُمعَة  "يَْوم  َمْرفُوًعا  َجابِر  َحِديث  ِمْن 

 . فَيُْستَأْنَس بِِه فِي اْلُمَراد بِالسَّاَعاتِ 

 من سبق فهو أحق  •

النبيرضي للا عنهما    ابن عمرفيهما عن   -1849 ِمْن    عن  َل  ج  الرَّ ل   ج  الرَّ ي ِقيم   اَل  قَاَل 
وا َوتََوسَّع وا   )1("َمْقعَِدِه ث مَّ َيْجِلس  فِيِه َولَِكْن تَفَسَّح 

َوَغْيِرَها"    وفي لفظ لمسلم -1850 عَِة  م  اْلج  َيْوِم  فِي  قَاَل  عَِة  م  اْلج  َيْوِم  فِي  وفي لفظ " ،  ق ْلت  
ي    "  لمسلم عنه ٌل عن اَل  لَه  َرج  قَاَم  إِذَا  َوَكاَن ابن عمر  َيْجِلس  فِي َمْجِلِسِه  ث مَّ  أََخاه   أََحد ك ْم  ِقيَمنَّ 

 )2(" َمْجِلِسِه لَْم َيْجِلْس فِيِه 

قال ال يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف   أن النبي  :ن جابروفي مسلم ع -1851
 )3("إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا

قَاَل إِذَا قَاَم أََحد ك ْم َوفِي َحِديِث أَبِي َعَواَنةَ     النبي    أَنَّ   أَبِي هريرةفي مسلم عن   -1852
 )4(" َمْن قَاَم ِمْن َمْجِلِسِه ثُمَّ َرَجَع إِلَْيِه فَُهَو أََحق  بِهِ 

 هل تجب الجمعة على المسافر؟  •

    )5(لم يجمع في عرفة   الرسول أن  عن جابر في مسلم -1853

  ) )6 عمروكذا في البخاري عن  -1854

ذ ِكَر لَه  أَنَّ َسِعيَد بن زيد بن عمرو ْبِن    رضي للا عنهما  أَنَّ ابن عمروفي البخاري   -1855
م   عٍَة فََرِكَب إِلَْيِه بَْعَد أَْن تَعَالَى النََّهار  َواْقتََرَبْت اْلج  م  َوتََرَك  عَة   ن فَْيٍل َوَكاَن َبْدِريًّا َمِرَض فِي َيْوِم ج 

 )7(" اْلُجُمعَةَ 
قال : ليس على المسافر   النبي   عن   رضي للا عنهما  عن بن عمر. و   (ضعيف) -1856

 )8("جمعة

قال : من كان يؤمن باهلل واليوم اْلخر فعليه الجمعة    أن    ن جابرع.    )ضعيف( -1857
تجارة   أو  بلهو  استغنى  فمن  مملوك  أو  أو صبي  امرأة  أو  أو مسافر  إال مريض  الجمعة  يوم 

 )9("استغنى للا عنه وللا غني حميد 

  ، عن النبي  رضي للا عنهما  عن عبد للا بن عمرو  وعن  .    )صحيح موقوف( -1858
 .  )10("سمع النداءالجمعة على كل من "قال:

 
البخاري في "صحيحه" )  –  )1( المجلس  6270)( برقم:  61/    8أخرجه  لكم تفسحوا في  قيل  إذا  باب   ، ( ) كتاب االستئذان 

 . ( )بنحوه مختصرا.( 2177م: )( برق 9/  7فافسحوا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب السالم ، باب تحريم إقامة اإلنسان من موضعه المباح الذي 2177( برقم: )10/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  (بهذه األلفاظسبق إليه ()
( ) كتاب السالم ، باب تحريم إقامة اإلنسان من موضعه المباح الذي 2178( برقم: )10/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . سبق إليه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب السالم ، باب إذا قام من مجلسه ثُمَّ عاد فهو أحق به ( 2179( برقم: )10/    7في "صحيحه" )أخرجه مسلم    –  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
 .( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( 1218( برقم: )38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 .( ) كتاب اإليمان ، باب زيادة اإليمان ونقصانه ( 45( برقم: )18/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 ()كتاب المغازي ، باب حدثني عبد هللا بن محمد الجعفي()بهذا اللفظ( 3990(برقم:)80/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )7(
، ()كتاب الجمعة ، باب من ال تلزمه الجمعة ( )بمثله موقوفا.(  5721(برقم:)184/    3أخرجه البيهقي في"سننه الكبير") –  )8(

جمع الجوامع  قال محقق    ()كتاب الجمعة ، باب ذكر العدد ِفي الجمعة()بهذا اللفظ(1582( برقم:)307/    2والدارقطني في"سننه")
الحق العظيم آبادى في التعليق المغني على الدارقطني "هامش السنن"   شمس" قال  (:291/  7المعروف بـ »الجامع الكبير« ) 

 " قال:عن عبد هللا بن نافع هو أخو أبي بكر بن نافع، مولى عبد هللا بن عمر ضعفه جماعة، لكن حديث طارق المذكور له شاهد.
( ) كتاب الجمعة ، باب من ال تلزمه الجمعة ( )بهذا اللفظ(  5716( برقم: ) 184/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )9(

. صعفه األلباني   ( ) كتاب الجمعة ، باب من تجب عليه الجمعة ( )بمثله.(1576( برقم: )304/    2والدارقطني في "سننه" )
 .   (57/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )في 

 4518حديث رقم  سبق تخريجه – )10(
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قال : الجمعة    النبي   عن  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  عن  .    )ضعيف( -1859
 )1("على من بمدى الصوت  

النووي:"ال   • العلماءقال  أكثر  المنذر وغيره عن  ابن  , وحكاه  المسافر  الجمعة على  وقال   ,   تجب 
والنخعي لزمته  :  الزهري  النداء  سمع  أصحابنا  ,  إذا  من    قال  للخروج  الجمعة  له  :ويستحب 

 " هذا إذا أمكنه . , الخالف,وألنها أكمل

قال بن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك والحسن البصري ونافع مولى بن عمر  قال في االستذكار"   •
تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه االنصراف إلى أهله 

 . فآواه الليل إلى أهل 

النداء ممن كان خارج ،  وقال الشافعي تجب الجمعة على من كان بالمصر   • وكذلك كل من يسمع 
 . رالمص

الميل =    - عن مالك قال عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء وذلك ثالثة أميالو •
ومن كان أبعد فهو في سعة إال أن يرغب في شهودها وهذا أحسن األقاويل في هذه   -كم    1ر68

 م.المسألة وأصحها وهللا أعل 

 . صحة الجمعة في القرى •

عٍَة فِي  "رضي للا عنهما  عن ابن عباس في البخاري  -1860 م  عَْت َبْعَد ج  م ِ عٍَة ج  م  َل ج  إِنَّ أَوَّ
َواثَى ِمْن اْلَبْحَرْينِ  رسول للا   َمْسِجدِ   )2("فِي َمْسِجِد َعْبِد اْلقَْيِس ِبج 

عائشةوفيهما    -1861 عنها  عن  قَالَتْ   رضي للا  ِمْن    :"أَنََّها  عَةَ  م  اْلج  َيْنتَاب وَن  النَّاس   َكاَن 
قال النووي :العوالي : القرى بقرب المدينة من جهة الشرق ، أقربها .    )3("َمَناِزِلِهْم ِمْن اْلعََواِلي  

كم  ،    5كم( الفرسخ =  12-10على أربعة أميال وقيل ثالثة ، وأبعدها على ثمانية ) في حدود  
 أميال هاشمية 3والفرسخ = 

 الجمعة.  العدد الذي تنعقد به •

َم ِْلَْسعََد ْبِن    عن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ .  )حسن( -1862 عَِة تََرحَّ م  أَنَّه  َكاَن إِذَا َسِمَع الن َِداَء َيْوَم اْلج 
َع   ل  َمْن َجمَّ َراَرةَ قَاَل ِْلَنَّه  أَوَّ ْمَت ِْلَْسعََد ْبِن ز  َراَرةَ فَق ْلت  لَه  إِذَا َسِمْعَت الن َِداَء تََرحَّ ِبَنا فِي َهْزِم  ز 

ةِ َبنِي      )4("  َماِت ق ْلت  َكْم أَْنت ْم َيْوَمِئٍذ قَاَل أَْرَبع ونَ َبَياَضةَ فِي َنِقيعٍ ي قَال  لَه  َنِقيع  اْلَخِض النَِّبيِت ِمْن َحرَّ
 .  الخِضمات : قرية بقرب المدينة

االختيارات   • قال شيخ اإلسالم  بثالثة وبه  الجمعة  تنعقد  الشيخ  79وعنه  ابن    وهو مارجحه 
ألنه يتناوله اسم الجمع فانعقدت به الجماعة    - 1  8/178  الدائمة  وكذا اللجنة  5/53  عثيمين

وألن هللا تعالى قال إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا الجمعة    - 2كاألربعين  
 .  وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثالثة 

 
»أنيس  ". . قال في  قال داود يعني حيث يسمع الصوتوقال :"   1588برقم    (:311/  2)أخرجه الدار قطني في سننه    –  )1(

»والحجاج ضعيف مدلس، ومحمد بن الفضل بن عطية كذبه ابن معين   (:1995/  3الساري )تخريج أحاديث فتح الباري(« )
(: ثنا وكيع عن داود بن قيس 104/  2فقال ابن أبي شيبة )  واختلف فيه على عمرو بن شعيب  والفالس والنسائي وغيرهم.

أبا إبراهيم على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع الصوت. وهذا إسناده   الفراء قال: سمعت عمرو بن شعيب قيل له: يا 
 .  صحيح.«

 ( ) كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ( )بهذا اللفظ( 892( برقم: ) 5/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب الجمعة ، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ( 902( برقم: )6/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال 847( برقم: ) 3/    3)بنحوه.( ومسلم في "صحيحه" )
 . وبيان ما أمروا به ( )بهذا اللفظ(

( 477/    15وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1724( برقم: )208/    3)  أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"–  )4(
 وصححه ووافقه الذهبي   ( )بنحوه مختصرا.(1043( برقم: )281/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( مختصرا.(  7013برقم: )

( 1082( برقم: )183/  2وابن ماجه في "سننه" )، ( )بنحوه مختصرا.( 1069( برقم: )413/  1، وأبو داود في "سننه" )
. وقال :"هذا الحديث حسن اإلسناد   ( )بنحوه مختصرا.(5688( برقم: ) 177/    3والبيهقي في "سننه الكبير"  )،  )بنحوه.(  

بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند  إسناده حسن. محمد  "(:297/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )صحيح". وقال األرنؤوط في  
قلت: :"   980برقم    (:235/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  ابن حبان وغيره، فانتفت شبهة تدليسه.

حديث حسن، وقال البيهقي: "حسن اإلسناد صحيح"، وقال الحافظ ابن حجر: "إسناده حسن، وصححه ابن خزيمة وغير واحد". 
 .  "حاكم والذهبيقلت: منهم ال
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 . وقال أبو حنيفة تنعقد بثالثة سوى اإلمام   •
وقال مالك تنعقد بكل عدد تقرى بهم قرية في العادة ويمكنهم اإلقامة ويكون بينهم البيع والشراء   •

 .إال أنه منع ذلك في الثالثة واألربعة وشبههم  

 وقتها  •
  حين تميل الشمس كان يصلي الجمعة    "النبي    أنعنه ،      أنس  في البخاري عن -1863
")1( 

  إذا زالت الشمس النبي  كنا نجمع مع   "قال :   بن األكوع  عن سلمةفي مسلم و -1864
 )2(" ثم نرجع نتتبع الفيء

وليس للحيطان ظل  الجمعة ثم ننصرف    كنا نصلي مع    " قال    هعنفي البخاري  و -1865
 )3(" نستظل به 

ولفظ  " ،  قال " ماكنا نقيل وال نتغدى إال بعد الجمعة  وفيهما عن سهل بن سعد -1866
 )")4" في عهد النبي  مسلم

 "وأبو بكر وعمر وعثمان واألئمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس  لى النبي"صقال الشافعي :   •

:    جابر  وفي مسلم عن -1867 الجمعة    النبي   كان  "قال  نذهبيصل  إلى جمالنا    ثم 
 )5(" فنريحها حين تزول الشمس

فكانت    قال"شهدت الجمعة مع أبي بكر,  عبد للا بن سيدان السلمي  عن. و   )ضعيف( -1868
قد    فكانت خطبته وصالته إلى أن أقول:  ثم شهدتها مع عمر,   خطبته وصالته قبل نصف النهار,

قد زال النهار فما   ثم شهدتها مع عثمان فكانت صالته وخطبته إلى أن أقول:  انتصف النهار,
 )6("رأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره

 .  اآلذان لصالة الجمعة •

عَِة    السَّائِِب ْبِن يَزيدعن  في البخاري   -1869 م  َمامُ قَاَل َكاَن الن َِداء  َيْوَم اْلج  لُهُ إِذَا َجلََس اإْلِ  أَوَّ
ا َكاَن ع ْثَمان  َوَكث َر النَّاس     َوأَِبي بَْكٍر َوع َمرَ َعلَى اْلِمْنبَِر َعلَى َعْهِد النبي    َزاَد النَِّداَء الثَّاِلثَ فَلَمَّ

ْوَراءِ  ْوَراء  َمْوِضٌع ِبالسُّوِق ِباْلَمِديَنةِ قَالَ .  "َعلَى الزَّ ِ الزَّ  )7("  أَب و َعْبد َّللاَّ

َعفَّاَن      "إن  وفي لفظ للبخاري عنه -1870 ْبن   عَِة ع ثَْمان   م  اْلج  َيْوَم  الثَّاِلَث  التَّأِْذيَن  َزاَد  الَِّذي 
ِ   ِحيَن َكث رَ  ٌن َغْيَر َواِحٍد    أَْهل  اْلَمِديَنِة َولَْم يَك ْن ِللنَِّبي  َؤذ ِ َوَكاَن التَّأِْذيُن يَْوَم اْلُجُمعَِة ِحيَن يَْجِلُس  م 

َماُم يَعني َعلَى اْلِمْنبَ   )8(" رِ اإْلِ

  

 
 ( ) كتاب الجمعة ، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ( )بهذا اللفظ( 904( برقم: )7/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب صالة الجمعة حين تزول الشمس ( )بهذا اللفظ( 860( برقم: )9/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
 .  ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ( )بهذا اللفظ(4168( برقم: ) 125/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الجمعة ، باب قول هللا تعالى فإذا قضيت الصالة فانتشروا  939( برقم: )13/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

( ) كتاب الجمعة ، باب صالة 859( برقم: )9/    3حيحه" )في األرض وابتغوا من فضل هللا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "ص
 .  الجمعة حين تزول الشمس (

( 8/    3( ) كتاب الجمعة ، باب صالة الجمعة حين تزول الشمس ( ، ) 858( برقم: )8/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب صالة الجمعة حين تزول الشمس ( )بهذا اللفظ(858برقم: )

( ) كتاب الجمعة ، باب صالة الجمعة قبل نصف النهار ( )بمثله.( 1623قم: )( بر 330/    2أخرجه الدارقطني في "سننه" )–  )6(
( ) كتاب الجمعة ، من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار ( 5174)  ( برقم:61/    4وابن أبي شيبة في "مصنفه" )،  

وعبد هللا بن سيدان ال يعرف، والصحيح " ...(:497/  2البخارى البن بطال« )»شرح صحيح  . قال ابن بطال في    )بهذا اللفظ(
 . 595برقم  (:61/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وضعفه األلباني في عن الصحابة ما ذكره البخارى

 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب األذان يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(912( برقم: ) 8/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
 .( ) كتاب الجمعة ، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(913( برقم: ) 8/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )8(
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 . سالم اإلمام على المأمومين والجلوس قبل بدء الخطبة •

" فجلس عمرعلى المنبر فلما سكت  رضي للا عنهما   وفي البخاري عن ابن عباس -1871
 الحديث  )1(المؤذنون قام "

   )2("كان إذا صعد المنبر سلم أن النبي   "جابر  عن و .  (لغيره)صحيح  -1872
الناس   • اإلمام على  الصحيحة،ومنهاأدلة سالم  العامة  األدلة  الجمعة هي  المسيء في    :يوم  حديث 

  . كرر السالم عليه ثالث مرات" ، وما جاء في خصوص يوم الجمعة ضعيف هصالته كما فيهما أن

 اتخاذ المنبر  •
البخاري عن -1873 َّللاَِّ   جابر  وفي  َعْبِد  عنهما  ْبَن  إِلَْيِه    :" قَالَ   رضي للا  َيق وم   ِجْذعٌ  َكاَن 
ِضَع لَه  اْلِمْنبَر     النبي ا و  فََوَضَع َيَده     َحتَّى نََزَل النبي   َسِمعنا ِلْلِجْذعِ ِمثَْل أَْصَواِت اْلِعَشارِ فَلَمَّ
  )3(ا فسكنت" َعلَْيهِ 

 )4(رضي للا عنهما  نحوه عن بن عمرفي البخاري و -1874

َهاِجِريَن َوَكاَن لََها    أَنَّ النَّبِيَّ   َعْن َسْهلٍ   وفي البخاري   -1875 أَْرَسَل إِلَى اْمَرأَةٍ ِمْن اْلم 
ِري َعْبَدِك فَْليَْعَمْل لََنا أَْعَواَد اْلِمْنبَِر فَأََمَرْت َعْبَدَها فَذََهَب فَقََطَع مِ  اٌر قَاَل لََها م  ْن الطَّْرفَاِء غ اَلٌم َنجَّ

ا قََضاه  أَْرَسلَْت إِ  ِ فََصَنَع لَه  ِمْنبًَرا فَلَمَّ أَْرِسِلي ِبِه إِلَيَّ فََجاء وا   النبي  إِنَّه  قَْد قََضاه  قَالَ  لَى النَّبِي 
 )5("فََوَضعَه  َحْيث  تََرْونَ  ِبِه فَاْحتََملَه  النَّبِيُّ 

  

 
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب رجم الحبلى من 6830( برقم: )168/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  الزنا إذا أحصنت ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 204/  3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ( 1109( برقم: )202/  2في "سننه" )أخرجه ابن ماجه  – )2(
رواه ابن ماجة، والبيهقي من رواية ابن لهيعة، "(:793/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في     ( )بمثله مطوال.(  5822)

سيئ   -واسمه عبد هللا-إسناده ضعيف، ابن لهيعة  "(:202/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )نؤوط في  " وقال األروهو ضعيف.
»سلسلة األحاديث ،  وقال في    4745برقم    (:864/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في   الحفظ.

تسليمه عند جلوسه على   -صلى هللا عليه وسلم    -إنما صح عنه  "(:207/  9الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
»سلسلة األحاديث ". وقال في  (  2076المنبر، وذلك بمجموع طرقه وعمل الخلفاء به من بعده؛ كما بينته في "الصحيحة" )

  ... الشعبي مرسال  لثاني: عنا  ...وله طرق: األول: عن جابر"...  2076برقم    (:106/  5الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
( عنه. ورجاله 1/    73الحق في " أحكامه " )  ( وذكره عبد5281رواه عبد الرزاق رقم )  ..والثالث: عن عطاء مرسال أيضا.
قال: "   للحديث ويقويه أيضا جريان عمل الخلفاء عليه، فأخرج ابن أبي شيبة عن أبي نضرة  ثقات رجال الشيخين. ومما يشهد

الكتاب. وإسناده صحيح. ثم روى عن عمرو بن مهاجر: "  ا صعد المنبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أمكان عثمان قد كبر، فإذ
 . "كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه ". وسنده صحيح أيضا. أن عمر بن عبد العزيز

 ( ) كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في اإلسالم ( )بهذا اللفظ(3585( برقم: ) 195/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
   . ( ) كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في اإلسالم (3583( برقم: )195/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من استوهب من أصحابه شيئا 2569( برقم: )154/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
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 من شروط الخطبة •
 خطبتان    -1  •

وفي "  يَْقعُُد بَْينَُهَما يَْخُطُب ُخْطبَتَْيِن    َكاَن النبي رضي للا عنهما    بن عمرفيهما عن   -1876
 )1("يَْخُطُب قَائًِما ثُمَّ يَْقعُُد ثُمَّ يَقُوُم َكَما تَْفعَلُوَن اآْلنَ  "  لفظ مسلم

ِ "  وفي لمسلم عن جابر بن سمرة -1877 ْطَبتَاِن  َكاَنْت ِللنَّبِي  َيْقَرأ  اْلق ْرآَن    يَْجِلُس بَْينَُهَما خ 
ر  النَّاسَ   )2("َوي ذَك ِ

 وصفة الخطيب  حكم تطويل الخطبة •

لفظ لمسلم عنه -1878 َمعَ "وفي  أ َصل ِي  ك ْنت   ْطَبت ه       النبي   قَاَل  َوخ  قَْصًدا  َصاَلت ه   فََكاَنْت 
 )3("قَْصًدا

ا نََزَل ق ْلَنا َيا أََبا اْلَيْقَظاِن َخَطَبَنا عمار فَأَْوَجَز َوأَْبلََغ  قال:  وائلوفي مسلم عن أبي   -1879 فَلَمَّ
َسِمْعت   إِن ِي  فَقَاَل  تََنفَّْسَت  فَلَْو ك ْنَت  َوأَْوَجْزَت  أَْبلَْغَت  ِل    النبي    لَقَْد  ج  الرَّ إِنَّ ط وَل َصاَلةِ  َيق ول  
وا الْ  اَلةَ َواْقص ر  ْطَبِتِه َمِئنَّةٌ ِمْن فِْقِهِه فَأَِطيل وا الصَّ ْطَبةَ َوإِنَّ ِمْن اْلَبَياِن ِسْحًراَوقَِصَر خ   )4(" خ 

ِ    جابروفي مسلم عن   -1880 ْت إِذَا َخَطَب    النبي   قَاَل َكانَ رضي للا عنهما  ْبِن َعْبِد َّللاَّ اْحَمرَّ
ْنِذر  َجْيٍش َيق ول  َصبََّحك ْم َوَمسَّاك ْم َوَيق ول  ب ِعْثت  أََنا   َعْينَاهُ َوَعاَل َصْوتُهُ َواْشتَدَّ َغَضبُهُ  َحتَّى َكأَنَّه  م 

ا بَْعد  فَإِنَّ َخْيَر اْلَحدِ  ْسَطى َوَيق ول  أَمَّ ن  َبْيَن إِْصبَعَْيِه السَّبابِة َواْلو  ِ  َوالسَّاَعة  َكَهاتَْيِن َوَيْقر  يِث كتاب َّللاَّ
ْحَدثَات َها َوك لُّ ِبْدَعٍة َضاَللَةٌ َوَخْير  اْله َدى ه دَ  وِر م  ٍد َوَشرُّ اْْل م  َحمَّ  )5(" ى م 

 القيام  -2 •
َما  َكاَن النبي رضي للا عنمها :"  بن عمرفيهما عن   -1881 ْطَبتَْيِن َيْقع د  َبْينَه  وفي "َيْخط ب  خ 

 )6("َيق ومث مَّ َيْقع د  ث مَّ  قَائًِما  َيْخط ب     رسول للا  " كان   لفظ مسلم

ُعْجَرةَ   في مسلمو -1882 ْبِن  َكْعِب  اْلَحَكِم     عن  أ م ِ  اْبن   ْحَمِن  الرَّ َوَعْبد   اْلَمْسِجَد  َدَخَل  قَاَل 
وا إِلَى َهذَا اْلَخِبيِث َيْخط ب  قَاِعًدا َوقَاَل َّللاَّ  تَعَالَى   َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو  َيْخط ب  قَاِعًدا فَقَاَل اْنظ ر 

وا إِلَْيَها َوتََرك وَك   )  ")7قَائًِمالَْهًوا اْنفَضُّ

 ثُمَّ يَقُوُم فَيَْخُطبُ ث مَّ َيْجِلس     يَْخُطُب قَائًِماَكاَن    أَنَّ    جابر ْبُن سمرةوفي مسلم عن   -1883
ِ َصلَّْيت  َمعَه  أَْكثََر ِمْن أَْلفَْي َصاَلةٍ   قَائًِما فََمْن نَبَّأََك أَنَّهُ َكاَن يَْخُطُب َجاِلًسا فَقَْد َكذَبَ        )8("فَقَْد َوَّللاَّ

 يعني ألفي صالة غير الجمعة.  قال النووي:

 
 

 
( ) كتاب الجمعة ، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ( )بهذا 928( برقم: )11/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة ( 861( برقم: )9/    3ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 . )بمعناه مطوال.(

( ) كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة 862( برقم: )9/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .  ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ(866( برقم: )11/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ(869( برقم: )12/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ(867( برقم: )11/  3مسلم في "صحيحه" ) أخرجه – )5(
() كتاب الجمعة ، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ( 928(برقم:)11/    2اري في"صحيحه")أخرجه البخ  –  )6(
 .(بنحوهب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة ( )( ) كتا861( برقم: )9/    3ومسلم في "صحيحه" )،  

( ) كتاب الجمعة ، باب ِفي قوله تَعَالَى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا  864( برقم: )10/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 . إليها وتركوك قائما ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة 862( برقم: )9/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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َيْقع د       ي قَاَل َرأَْيت  النب وفي لفظ عنه"  .  صحيح لغيره( حسن .  ) -1884 ث مَّ  قَاِئًما  َيْخط ب  
 )1("قَْعَدةً اَل َيتََكلَّم  

 الحمد والثناء على هللا   -3   •
ْطَبة  النبي  "رضي للا عنهما    في مسلم عن جابر بن عبدهللا -1885 عَِة    َكاَنْت خ  م  َيْوَم اْلج 

َ َويُثْنِي َعلَْيهِ  ث مَّ َيق ول  َعلَى إِثِْر ذَِلَك َوقَْد َعاَل َصْوت ه  أما بعد فإن خير الحديث كتاب للا    يَْحَمُد َّللاَّ
 َكانَ "   وفي لفظ له عنه "    وخير الهدي هدي محمد وشر اْلمور محدثاتها وكل بدعة ضاللة

َ َوي ْثنِي َعلَْيِه بَِما ه َو      النبي ِضلَّ لَه  َوَمْن  َيْخط ب  النَّاَس َيْحَمد  َّللاَّ أَْهل ه  ث مَّ َيق ول  َمْن َيْهِدِه َّللاَّ  فَاَل م 
 ِ ِ ث مَّ َساَق اْلَحِديَث ِبِمْثِل َحِديِث الثَّقَِفي   )2("ي ْضِلْل فَاَل َهاِدَي لَه  َوَخْير  اْلَحِديِث كتاب َّللاَّ

سابع سبعة أو تاسع    قال قدمت على النبي  يلفِ الك    زنحعن الحكم بن  .  )حسن( -1886
"  فحمد هللا وأثنى عليه  فقام متوكئا على قوس أو عصاتسعة فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة  

َ َوأَْثَنى َعلَْيِه َكِلَماٍت َخِفيفَاٍت َطي َِباٍت    ولفظ أبي داود" ئًا َعلَى َعًصا أَْو قَْوٍس فََحِمَد َّللاَّ تََوك ِ فَقَاَم م 
ث مَّ   َباَرَكاٍت  النَّاس   م  أَيَُّها  ُدوا  قَاَل  َسّدِ َولَِكْن  بِِه  أُِمْرتُْم  َما  ُكلَّ  تَْفعَلُوا  لَْن  أَْو  تُِطيقُوا  لَْن  إِنَُّكْم 

 )3("َوأَْبِشُروا

مسلم   -1887 َحاتِمٍ وفي  ْبِن  عدي  النبي   عن  عنَد  َخَطَب  اًل  َرج  َ  أَنَّ  َّللاَّ ي ِطْع  َمْن  فَقَاَل 
َ      النبي  َوَمْن َيْعِصِهَما فَقَْد َغَوى فَقَالَ َوَرس ولَه  فَقَْد َرَشَد   ِبْئَس اْلَخِطيب  أَْنَت ق ْل َوَمْن يَْعِص َّللاَّ

 )4("َوَرس ولَه  قَاَل اْبن  ن َمْيٍر فَقَْد َغِويَ 

 في الخطبة والدعاء للمؤمنين ، والشهادتين الصالة على النبي  -4 •
َ فِيِه    عن النبي   عن أَِبي هريرة  .  )حسن( -1888 وا َّللاَّ قَاَل َما َجلََس قَْوٌم َمْجِلًسا لَْم َيْذك ر 

ْم  ْم َوإِْن َشاَء َغفََر لَه     )5("َولَْم ي َصلُّوا َعلَى َنِبي ِِهْم إاِلَّ َكاَن َعلَْيِهْم تَِرةً فَإِْن َشاَء َعذَّبَه 

ْطَبٍة  "     النبي   قَالَ   "قال:  وعنه  .    )صحيح( -1889 خ  َكاْليَِد  ك لُّ  فَِهَي  ٌد  تََشه  فِيَها  لَْيَس 
 )6("اْلَجْذَماءِ 

 
( برقم: 339/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،  ( )بهذا اللفظ(1447( برقم: )557/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
( 4853/    9وأحمد في "مسنده" )،( )بنحوه.(  1093( برقم: )427/    1( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )1/    1582)

. قال النووي في  ( ) مسند البصريين رضي هللا عنهم ، حديث جابر بن سمرة رضي هللا عنه ( )بمثله مختصرا.(21269برقم: )
قال يتكلم ".ال  قعدة،  يقعد  ثم  وفي رواية ألبي داود، والنسائي بإسناد صحيح: " يخطب قائما،  "(:796/  2صة األحكام« )»خال

" . وقال صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك، وهو ابن حرب."ط الرسالة(:   424/  34»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 . "إسناده حسن على شرط مسلم.:" 1005برقم  (:260/ 4س« )»صحيح سنن أبي داود ط غرااأللباني في 

 كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ( ( ) 867( برقم: )11/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
( برقم:  428/    1وأبو داود في "سننه" )،  هذا اللفظ(  ( )ب1452( برقم: )560/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )3(
 7وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه مطوال.(  5831قم: ) ( بر206/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بمثله مطوال.(  1096)
رواه أبو داود وغيره، بأسانيد "(:797/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في   ( )بمثله مطوال.(  18136( برقم: )4029  /

إسناده حسن فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فهي ."..(: 159/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . وقال ابن حجر في  حسنة.
إسناده قوي. "ط الرسالة(:  399/  29»مسند أحمد« ).".  وقال األرنؤوط في  واألكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة

»سلسلة األحاديث الضعيفة  " . وقال األلباني في  شهاب بن خراش وشعيب بن رزيق صدوقان ال بأس بهما. والحكم بن موسى ثقة.
 ز " ( بسند حسن 172/  1أخرجه أبو داود ) "(:381/ 2والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ(870( برقم: )12/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
  2وأحمد في "مسنده" ) وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ( 3380( برقم: )391/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )5(
حديث صحيح، وهذا "ط الرسالة(: 194/ 16»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  (  )بلفظه مختصرا.(9978( برقم: )2054 /

 . وقال :"حديث حسن" 1512برقم (:214/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وقال األلباني في اسناد حسن
( برقم: 399/    2( )بهذا اللفظ( ، والترمذي في "جامعه" )2796( برقم: )36/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )6(
. قال األرنؤوط   (  )بنحوه.(  8132( برقم: ) 1685/    2وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح غريب" ،    ( )بلفظه.(1106)

ح، وهذا إسناد جيد من أجل والد عاصم: وهو كليب بن شهاب، حديث صحي   "(:210/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
»صحيح الجامع الصغير وصححه األلباني في     .."  إسناده صحيح" (:36/  7»صحيح ابن حبان« )" ،وقال في  وباقي رجاله ثقات.

 . 4520برقم  (:832/ 2وزيادته« )
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ْبِن ُرَؤْيبَةَ في مسلم  و -1890 قَاَل َرأَى ِبْشَر ْبَن َمْرَواَن َعلَى اْلِمْنبَِر َرافِعًا َيَدْيِه    عن عمارةَ 
َما يَزيد َعلَى أَْن َيق وَل ِبَيِدِه َهَكذَا َوأََشاَر ِبإِْصبَِعِه      النبي   فَقَاَل قَبََّح َّللاَّ  َهاتَْيِن اْلَيَدْيِن لَقَْد َرأَْيت  

َسب َِحِة   )1(" اْلم 

" أنه دعا على المنبر باالستسقاء في خطبة  عن النبي      وفيهما من حديث أنس -1891
 )2(الجمعة"

قَِدَم َمكَّةَ َوَكاَن ِمْن أَْزِد َشن وَءةَ   أَنَّ ِضَماًدا  رضي للا عنهما  ابن عباسوفي مسلم عن   -1892
لَوْ  فَقَاَل  ًدا َمْجن وٌن  َحمَّ إِنَّ م  َيق ول وَن  أَْهِل َمكَّةَ  فََسِمَع س فََهاَء ِمْن  يحِ  الر ِ َهِذِه  ِمْن  يَْرقِي  أَن ِي  َوَكاَن   

َ َيْشِفيِه َعلَى َيَديَّ قَاَل فَلَقِ  َل لَعَلَّ َّللاَّ ج  يحِ َوإِنَّ َرأَْيت  َهذَا الرَّ د  إِن ِي أَْرقِي ِمْن َهِذِه الر ِ َحمَّ َيه  فَقَاَل َيا م 
َ َيْشِفي َعلَى َيِدي َمْن َشاَء فََهْل لََك فَقَالَ  ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعينُهُ َمْن يَْهِدِه  :"  النبي    َّللاَّ إِنَّ اْلَحْمَد ّلِلَّ

ُ فَاَل ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن يُْضِلْل فَاَل هَ  ًدا  َّللاَّ ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ َوأَنَّ ُمَحمَّ اِدَي لَهُ َوأَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ
ا بَْعدُ  أَمَّ اَلِء فَأََعاَده نَّ َعلَْيهِ   َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  اٍت   النبي    قَاَل فَقَاَل أَِعْد َعلَيَّ َكِلَماِتَك َهؤ  ثاََلَث َمرَّ

اَلِء َولَقَْد  قَاَل فَقَاَل لَقَْد سَ  ِمْعت  قَْوَل اْلَكَهَنِة َوقَْوَل السََّحَرةِ َوقَْوَل الشُّعََراِء فََما َسِمْعت  ِمْثَل َكِلَماِتَك َهؤ 
ْساَلِم قَاَل فََبايَعَه  فَقَالَ  َوَعلَى      رسول للا   َبلَْغَن َناع وَس اْلَبْحِر قَاَل فَقَاَل َهاِت َيَدَك أ َبايِْعَك َعلَى اْْلِ

وا ِبقَْوِمِه فَقَاَل َصاِحب  السَِّريَِّة ِلْلَجْيِش َهْل   النبي   ْوِمَك قَاَل َوَعلَى قَْوِمي قَاَل فَبَعَثَ قَ  َسِريَّةً فََمرُّ
الَ  فَإِنَّ َهؤ  دُّوَها  فَقَاَل ر  ِمْطَهَرةً  ْم  ِمْنه  أََصْبت   اْلقَْوِم  ِمْن  ٌل  فَقَاَل َرج  َشْيئًا  اَلِء  قَْوم   ءِ أََصْبت ْم ِمْن َهؤ   

   )3("ِضَمادٍ 

  .وقيل قعره ، وسطه ولجته : وناعوس البحر ، قال النووي:الريح هنا هو الجنون •

 خطبة الحاجة  •

 بترقيم الشاملة آليا(:  2/ 27»دروس للشيخ األلباني« )قال األلباني في  •

الحاجة، التي كان رسول خطبة  »ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة، وهي التي تتردد دائماً في   •
هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمها أصحابه، ونفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بها، ثم نتبعها بما كان الرسول  

الحاجة في خطب الجمعة، حيث كان عليه الصالة والسالم يقول في  خطبة  عليه الصالة والسالم يتبع  
، وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وعلى آله  خطبة الجمعة: )أما بعد: فإن خير الكالم كالم هللا

وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار( فقد كان 
الرسول صلوات هللا وسالمه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة: )كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في  

 .   النار( ؛ لكي تتركز في األذهان«

مسعودَعْن  و.    )صحيح( -1893 اْلَحاَجةِ َعلََّمَنا:بن  اْلَحْمدُ   ُخْطبَةَ  نَْستَِعينُهُ    أَْن   ِ ّلِلَّ
َونَعُوذُ  لَهُ    َونَْستَْغِفُرهُ  َهاِدَي  فَاَل  يُْضِلْل  َوَمْن  لَهُ  ُمِضلَّ  فَاَل   ُ َّللاَّ يَْهِد  َمْن  ُشُرورأَْنفُِسنَا  ِمْن  بِِه 

إِالَّ    أَْن الَ  َُوأَْشَهد َوَرُسولُهُ إِلَهَ  َعْبُدهُ  ًدا  ُمَحمَّ أَنَّ  َوأَْشَهُد   ُ الَِّذي )  َّللاَّ  َ اتَّق وا َّللاَّ آَمن وا  الَِّذيَن  أَيَُّها  َيا 
َ َكاَن َعلَْيك ْم َرقِيًبا َ َحقَّ ت قَاِتِه َوالَ )   (تََساَءل وَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ وت نَّ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا اتَّق وا َّللاَّ  تَم 

ونَ  ْسِلم  َ َوق ول وا قَْواًل َسِديًدا ي ْصِلْح لَك ْم أَْعَمالَك ْم َوَيْغِفْر لَك ْم  )   (إاِلَّ َوأَْنت ْم م  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا اتَّق وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما نحمده و نستعينه و  ند الحاكم "وفي لفظ ع   ("ذ ن وبَك ْم َوَمْن ي ِطْع َّللاَّ

 )4(" نستغفره

 
 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ(874( برقم: )13/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
البخاري في "صحيحه" )–  )2( ( ) كتاب االستسقاء ، باب االستسقاء في خطبة الجمعة غير 1014( برقم: )28/    2أخرجه 

اللفظ( )بهذا  القبلة (  ِفي 897رقم: )( ب24/    3ومسلم في "صحيحه" )،    مستقبل  الدعاء  باب   ، ( ) كتاب صالة االستسقاء 
 .  االستسقاء ( )بمثله.(

 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ(868قم: )( بر11/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
، والحاكم    ( ) كتاب النكاح ، باب في خطبة النكاح ( )بهذا اللفظ(2118( برقم: )203/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(

( برقم: 867/    2أحمد في "مسنده" )، و  ( ) كتاب النكاح ، خطبة الحاجة ( )بمثله.(2760( برقم: )182/    2"مستدركه" )  في  
)بمثله.(3797)  )  ، عنه  مسعود رضي هللا  بن  عبد هللا  مسند   ( في    (  األرنؤوط  قال   .( األرنؤوط«  داود ت  أبي  / 3»سنن 

وهو ابن   -ضعيف من جهة أبي ُعبيدة    -وهو عوف بن مالك بن نَضلة الُجَشمي    -سناده صحيح من جهة أبي األحوص  "إ(:456
 1844برقم    (:345/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  ألنه لم يسمع من أبيه.  - عبد هللا بن مسعود  

 .   ". المنتقىحديث صحيح، وصححه القرطبي، وقال الترمذي: "حديث حسن". وأخرجه ابن الجارود في ":"
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الحمد هلل نستعينه ونستغفره    علمنا خطبة الحاجةوفي لفظ أحمد :".  )صحيح لغيره( -1894
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا من يهده للا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله  

يا أيها الذين آمنوا اتقوا للا حق تقاته    إال للا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثالث آيات
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق      وال تموتن إال وأنتم مسلمون  

منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا للا الذي تساءلون به واْلرحام إن للا كان 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا للا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم      عليكم رقيبا  

عن أبي    وفي لفظ ألحمد"   ثم تذكر حاجتكرسوله فقد فاز فوزا عظيما  ذنوبكم ومن يطع للا و 
خطتين،    ، قال: وهذا حديث أبي ع بيدة عن أبيه، قال: عل منا رسول للا وأبي األحوص عبيدة 

 )1(" خطبة الحاَجة، وخطبة الصالة، "الحمد هلل"، أو: "إن الحمد هلل، نستعينه"، فذكر معناه.

خطب يوما فقال    : أن  رضي للا عنهما  ن بن عباسوع.    ( بهذا السياق  )ضعيف -1895
ان الحمد هلل نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 )2(نا"أعمال

 قوله أستغفر هللا لي ولكم  -5 •

قال : طاف رسول للا صلى للا عليه    رضي للا عنهما    عن ابن عمر)صحيح( .   -1896
وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح ، واستلم الركن بمحجنه ، وما وجد لها مناخا في المسجد  
  حتى أخرجت إلى بطن الوادي ، فأنيخت ، ثم حمد للا وأثنى عليه ، ثم قال :أما بعد ، أيها الناس 

ها الناس ، إنما الناس رجالن: بر تقي كريم على  ، فإن للا قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، يا أي
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم    ربه ، وفاجر شقي هين على ربه ، ثم تال : 

  )3(".أقول هذا وأستغفر هللا لي ولكمحتى قرأ اْلية ، ثم قال : شعوبا وقبائل لتعارفوا 

  

 
 8/ 4»مسند أحمد« )قال أحمد شاكر في   . )بهذا اللفظ( (3798) (3797( برقم: )867/  2أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )1(

ثم قال عن اإلسناد    »إسناده ضعيف، النقطاعه. ولكن الحديث في ذاته صحيح، كما سنذكر في اإلسناد التالى لهذا.  ت أحمد شاكر(:
إسناده من طريق أبي عبيدة ضعيف، النقطاعه، ومن طريق أبي األحوص عوف بن مالك بن نضلة صحيح :"(  3721)الثاني  

-حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، أبو عبيدة  " ط الرسالة(:  263/  6»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في      .  تصاله.«ال
ط   265/  6»مسند أحمد« )  .. وقال في :  لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.  -هو ابن عبد هللا بن مسعودو

، صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال -بن مالك بن نضلة الجشمي  وهو عوف-»ومن طريق أبي األحوص    الرسالة(:
وأخرجه    الشيخين غير أبي األحوص فمن رجال مسلم. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد هللا السبيعي، وشعبة قديم السماع منه. 

حسن، رواه األعمش عن أبي   قال الترمذي: حديث عبد هللا حديث..( من طريق عفان، بهذا اإلسناد، )بالطريقين( .918الشاشي )
إسحاق، عن أبي األحوص، عن عبد هللا، عن النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم. ورواه شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد 

ن أبي األحوص وأبي هللا، عن النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكال الحديثين صحيح ألن إسرائيل جمعهما، فقال: عن أبي إسحاق، ع
قلنا: قد تابع إسرائيل في جمعهما شعبة في هذا الحديث، وحديث   عبيدة، عن عبد هللا بن مسعود، عن النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم.

 .  " ( عن وكيع، عنه، وكالهما صحيح السماع عن أبي إسحاق السبيعي.«4116إسرائيل سيرد برقم )
منكر جداً  :"  6525برقم    (:60/ 14»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )قال األلباني في    –  )2(

 بزيادة )االستهداء واالستنصار وغيره( . 
 "وهذا إسناد ضعيف جداً ....( : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد هللا179/ 1أخرجه الشافعي في "األم" )

( برقم:  416/    4ابن خزيمة في "صحيحه" ) ،و( )بهذا اللفظ(  3828( برقم: )137/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )3(
إسناده صحيح.محمد بن عبد هللا بن يزيد  "(:137/  9»صحيح ابن حبان« ) . قال األرنؤوط في     ( )بنحوه مختصرا.(  2781)

" . وقال األلباني روى له النسائي وابن ماجه. ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. عبد هللا بن رجاء: هو المكي.  المقرئ: ثقة
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير    "(:719/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) في  

 ".مكحول وشيخه محمدبن عبد هللا بن يزيد وهما ثقتان معروفان.

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(154122)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(37717)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(29586)


407    | 

 407  الصفحة
 

 وجوب القراءة في الخطبة  -6 •
ِ "  مسلم عن جابر بن سمرةفي   -1897 ِللنَِّبي  اْلق ْرآَن  َكاَنْت  َيْقَرأ   َما  َبْينَه  َيْجِلس   ْطَبتَاِن  خ 

ر  النَّاسَ   )1("َوي ذَك ِ

َيْقَرأ  َعلَى اْلِمْنبَِر َوَناَدْوا    أَنَّه  َسِمَع النبي "عن أَِبيهِ   صفوان ْبِن يَْعلَىوفيهما عن   -1898
 )2("َيا َماِلك  

  َما َحِفْظُت ق إِالَّ ِمنْ :"قَالَْت    رضي للا عنها  بِْنٍت ِلَحاِرثَةَ ْبِن النعمان  وفي مسلم عن -1899
َنا َوتَنُّور   يَْخُطُب بَِها ُكلَّ ُجُمعَةٍ   رسول للا  فِي  )3("َواِحًدا رسول للا  قَالَْت َوَكاَن تَنُّور 

اْلُخْدِرّيِ و.    )صحيح( -1900 سعيد  أبي  قََرأَ   عن  قَاَل  اْلِمْنَبِر    النبي  أَنَّه   َعلَى  َوه َو 
 )4(("ص)

 )5(في البخاري  قراءة عمر سورة  النحل في جمعتين متتاليتينو -1901

 وكذا المأموم عند الحاجةجواز كالم اإلمام في خطبته،  •
يخطب فجلس . فقال " صليت"  " دخل رجل يوم الجمعة والنبي  فيهما عن جابر  -1902

 )6(قال ال قال : فقم فصل ركعتين" 

َوه َو    اْنتََهْيت  إِلَى النبي   "قال:  العدوي   ، أسيد  تميم  ِرفَاَعةَ وفي مسلم عن أبي   -1903
  ِ  قَاَل فَأَْقبََل َعلَيَّ   َرُجٌل َغِريٌب َجاَء يَْسأَُل عن ِدينِِه اَل يَْدِري َما ِدينُهُ َيْخط ب  قَاَل فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

ٍ َحِسْبت  قََوائَِمه  َحِديًدا قَاَل فَ     رسول للا  ْطَبتَه  َحتَّى اْنتََهى إِلَيَّ فَأ ِتَي ِبك ْرِسي  قَعََد َعلَْيِه  َوتََرَك خ 
 ْطَبتَه  فَأَتَمَّ آِخَرَها ا َعلََّمه  َّللاَّ  ث مَّ أَتَى خ  نِي ِممَّ  )7("َوَجعََل ي عَل ِم 

بريدة  وعن  .    )صحيح( -1904 ْبُن   ِ َّللاَّ َخَطَبَنا  َعْبُد  للا    قَاَل  اْلحسن   رسول  فَأَْقبََل 
اْلِمْنبَرَ  ِبِهَما  فََصِعَد  فَأََخذَه َما  فَنََزَل  َوَيق وَماِن  يَْعث َراِن  أَْحَمَراِن  قَِميَصاِن  َعلَْيِهَما  َسْين   قَاَل    َواْلح  ث مَّ 

ْطَبةِ َصَدَق َّللاَّ  إِنََّما أَْمَوال ك ْم َوأَْواَلد ك ْم فِْتَنةٌ َرأَْيت  َهذَْيِن فَلَْم أَْصبِْر ث    )8("  مَّ أََخذَ فِي اْلخ 

  

 
( ) كتاب الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة  862( برقم: )9/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في 3230( برقم: )115/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بمثله.(871( برقم: ) 13/    3السماء ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ(873( برقم: )13/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
حبان  ، وابن    ( ) كتاب الصالة ، باب السجود في ص ( )بهذا اللفظ(1410( برقم: )532/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(

وصححه   ( )بمثله.(3636( برقم: )431/    2الحاكم في "مستدركه" )، و( )بمثله.(2765( برقم: )470/    6في "صحيحه" )
" .قال األرنؤوط رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري." (:622/  2»خالصة األحكام«)ووافقه الذهبي . قال النووي في  

/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في    " .إسناده صحيح."(:553/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 " . حديث صحيح، رجاله رجال "الصحيح"، وصححه ابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم والبيهقي وابن حزم والذهبي" (:154

( ) أبواب سجود القرآن ، باب من رأى أن هللا عز وجل لم يوجب  1077( برقم: ) 41/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 . السجود ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجمعة ، باب من جاء واإلمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين  931( برقم: )12/    2" )أخرجه البخاري في "صحيحه–  )6(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب التحية واإلمام يخطب ( )بنحوه مطوال.(875( برقم: ) 14/  3حه"  )( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحي

 ( ) كتاب الجمعة ، باب حديث التعليم ِفي الخطبة ( )بهذا اللفظ( 876( برقم: )15/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )7(
( ) كتاب الجمعة ، باب نزول اإلمام عن المنبر وقطعه الخطبة 1801( برقم: )275/    3"صحيحه")أخرجه ابن خزيمة في    –  )8(

( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" 6038( برقم: )402/    13فظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )للحاجة تبدو له ( )بهذا الل 
( 1/    1412( برقم: )301/    1، والنسائي في "المجتبى" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(1063( برقم: )287/    1)

(  3774( برقم: ) 117/    6والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  1109( برقم: ) 432/    1)بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )
( برقم: 597/    4وابن ماجه في "سننه" )" ،  حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وقال :"   )بنحوه.( 

" . وقال قال الترمذي: " حسن ". وهو على شرط مسلم." (:804/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(3600)
األرنؤوط« )األرنؤوط في :" ابن ماجه ت  األلباني في  حديث صحيح" (: 597/  4»سنن  . وقال  أبي داود ط "  »صحيح سنن 

وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة  إسناده صحيح على شرط مسلم،  :"  1016برقم    (:272/  4غراس« )
 . "وابن حبان، وقال الترمذي: "حديث حسن
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 . نصات المأموم ولبس أحسن الثياب والطيبالغسل وإ •
عَِة َواِجٌب َعلَى ك ل ِ  عن النبي   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   فيهماو -1905 م  قَاَل اْلغ ْسل  َيْوَم اْلج 

ْحتَِلمٍ  إِْن َوَجدَ   م  َوأَْن يََمسَّ ِطيبًا  يَْستَنَّ  لك أسنانه  "يديستن:    "   )1(البخاريوهذا لفظ  "    َوأَْن 
 "بالسواك أو غيره

أَ فَأَحسن اْلُوُضوءَ "قال:      عن النبي    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -1906 ث مَّ    َمْن تََوضَّ
عَِة َوِزَياَدة  ثاََلثَِة أَيَّاٍم َوَمْن   م  عَةَ فَاْستََمَع َوأَْنَصَت غ ِفَر لَه  َما َبْيَنه  َوَبْيَن اْلج  م  َمسَّ اْلَحَصى  أَتَى اْلج 

 )2("فَقَْد لَغَا

َر بَِما    "   وفي البخاري عن سلمان الفارسي -1907 اْستََطاَع  َمْن اْغتََسَل يَْوَم اْلُجُمعَِة َوتََطهَّ
ْق َبْيَن اْثَنْيِن فََصلَّى َما ك ِتَب لَه  ث مَّ إِذَا َخَرَج   ِمْن ُطْهٍر ثُمَّ ادََّهَن أَْو َمسَّ ِمْن ِطيبٍ  ث مَّ َراَح فَلَْم ي فَر ِ

عَِة اْْل ْخَرى م  َمام  أَْنَصَت غ ِفَر لَه  َما َبْيَنه  َوَبْيَن اْلج   )3("بيته  من طيبأو يمس    "   وفي لفظ له،    "اْْلِ

 )4("المرأةولو من طيب "   عن أبي سعيد الخدري وفي لفظ لمسلم -1908

  رسول للا  قَااَل قَالَ   رضي للا عنهما    عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ َوأَبِي هريرةو.  )حسن( -1909
    عَِة م  عَةَ    َولَبَِس ِمْن أَحسن ثِيَابِهِ َمْن اْغتََسَل َيْوَم اْلج  م  َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب إِْن َكاَن عنَده  ث مَّ أَتَى اْلج 

َغ   ه  َحتَّى َيْفر  ِمْن َصاَلِتِه  فَلَْم َيتََخطَّ أَعناَق النَّاِس ث مَّ َصلَّى َما َكتََب َّللاَّ  لَه  ث مَّ أَْنَصَت إِذَا َخَرَج إَِمام 
عَِتهِ  م  الَّتِي قَْبلََها قَاَل َوَيق ول  أَب و هريرة َوِزَياَدةٌ ثاََلثَة  أَيَّاٍم َوَيق ول  إِنَّ   َكاَنْت َكفَّاَرةً ِلَما َبْينََها َوَبْيَن ج 

 )5("اْلحسنةَ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها 

عَِة أَْنِصْت      رسول للا   أَنَّ   هريرة   وفيهما عن  أبي -1910 م  قَاَل إِذَا ق ْلَت ِلَصاِحِبَك َيْوَم اْلج 
َمام  َيْخط ب  فَقَْد لَغَْوتَ   )6("َواْْلِ

 )7("َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى فَقَْد لَغَا "عن أَبِي هريرة وفي مسلم -1911

من لغا وتخطى رقاب قال"    رضي للا عنهما عن النبي   وعن ابن عمرو.  )حسن( -1912
 )8("ظهراالناس كانت له 

َمْن      النبي  قَاَل قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي مسند أحمد  .    )ضعيف( -1913
َو َكَمثَِل اْلِحَماِر َيْحِمل  أَْسفَاًرا َوالَِّذي َيق ول  لَه  أَنْ  َمام  َيْخط ب  فَه  عَِة َواْْلِ م  ِصْت لَْيَس لَه  تََكلََّم َيْوَم اْلج 

عَةٌ  م   )9("ج 

 
( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب للجمعة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  880( برقم: )3/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ( )بنحوه.( 846( برقم: )3/  3"صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الجمعة ، باب فضل من استمع وأنصت ِفي الخطبة ( )بهذا اللفظ( 857(برقم:)8/    3أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )2(
 . ( ) كتاب الجمعة ، باب الدهن للجمعة ( )بهذا اللفظ(883( برقم: ) 3/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 .  ( ) كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(846( برقم: )3/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( برقم: 135/    1أبو داود في "سننه" )) بنحوه( ، و  (1762م: )( برق 243/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
وأحمد في "مسنده"    ) بنحوه( وقال :"حسن صحيح" ،  (  498( برقم: )507/    1( )بهذا اللفظ( ، والترمذي في "جامعه" )343)
إسناده حسن من "(:  258/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )) بنحوه( . قال األرنؤوط في    (  11522( برقم: )2374/    5)

" . وقال أألعظمي في أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
سناده "إ(:172/  2صحيح سنن أبي داود ط غراس« )»" . وقال األلباني في  إسناده حسن"(:130/  3»صحيح ابن خزيمة« )

حسن، وكذا قال النووي. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي! وأخرج 
 ".مسلم بعضه

( ) كتاب الجمعة ، باب اإلنصات يوم الجمعة واإلمام يخطب وإذا  934( برقم: )12/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب الجمعة ، باب ِفي اإلنصات يوم 851( برقم: )4/    3قال لصاحبه أنصت فقد لغا ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )

 .  الجمعة ِفي الخطبة ( )بمثله.(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب فضل من استمع وأنصت ِفي الخطبة ( )بهذا اللفظ( 857(برقم:)8/    3أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )7(
( برقم:  137/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1810برقم: )(  280/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )8(
رواه أبو داود بإسناد حسن، إال أن فيه أسامة بن زيد الليثي، "(:785/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(  347)

وهو -إسناده حسن، أسامة بن زيد "(: 261/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في   وفي االحتجاج به خالف.
 . 375برقم  (:178/ 2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وحسنه األلباني في صدوق حسن الحديث  -الليثي

ط    475/  3»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(  2061( برقم: )508/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )9(
 .  440برقم  (:229/ 1رغيب والترهيب« )»ضعيف الت" . وضعفه األلباني في إسناده ضعيف "الرسالة(: 
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أَْوٍس و.    )صحيح( -1914 ْبِن  أَْوِس  النبي   عن  َوَغَدا َمْن    :"قَالَ   عن  َواْغتََسَل  َغسََّل 
َماِم َولَْم يَْلغُ  ْطَوةٍ    لهَكاَن    َواْبتََكَر َوَدنَا ِمْن اإْلِ ولفظ ابن حبان  "    َسنٍَة ِصيَاُمَها َوقِيَاُمَها    َعَملُ ِبك ل ِ خ 

  ، واستمع، وأنصت، ولم يلغيوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى، فدنا  َغسَّلَ من  »:"
) وتحقيق شروط هذا )1("وْلبي داود "بكروابتكر"  ومشى ولم يركبوفي لفظ للنسائي وأحمد"  "

 ( الثواب مجتمعة صعب للغاية إال على العباد الخلص جعلنا هللا منهم 

ِ بن عمرو  و.  )حسن( -1915 عَةَ  عن النبيرضي للا عنهما  عن َعْبِد َّللاَّ م  قَاَل َيْحض ر  اْلج 
َ َعزَّ َوَجلَّ  ثاََلثَة  َنفٍَر   ٌل َدَعا َّللاَّ َو َرج  ٌل َحَضَرَها َيْدع و فَه  ٌل َحَضَرَها َيْلغ و َوه َو َحظُّه  ِمْنَها َوَرج  َرج 

ٌل َحَضَرَها ِبإِْنَصاٍت َوس ك وٍت َولَْم َيتََخطَّ َرقََبةَ مسلم َولَْم ي ؤْ  ِذ  إِْن َشاَء أَْعَطاه  َوإِْن َشاَء َمَنعَه  َوَرج 
َ َعزَّ َوَجلَّ َيق  أََحًدا فَ  عَِة الَّتِي تَِليَها َوِزَياَدةِ ثاََلثَِة أَيَّاٍم َوذَِلَك ِبأَنَّ َّللاَّ م  ول  َمْن َجاَء ِهَي َكفَّاَرةٌ إِلَى اْلج 

 )2("ِباْلحسنِة فَلَه  َعْشر  أَْمثَاِلَها

ْم َكان وا   ثعلبة ابن شهاب عن  عن  و.    )صحيح(  -1916 أَنَّه  أَْخبََره  أَنَّه   ِ ْبِن أَِبي َماِلٍك اْلق َرِظي 
فَإِذَا َخَرَج ع َمر  َوَجلََس َعلَى   يَُصل وَن يَْوَم اْلُجُمعَِة َحتَّى يَْخُرَج ُعَمرُ فِي َزَماِن ع َمَر ْبِن الخطاب  

ن وَن قَاَل ثعلبة َجلَْسَنا َنتَحَ  َؤذ ِ ن وَن َوقَاَم ع َمر  َيْخط ب  أَْنَصْتَنا فَلَْم اْلِمْنبَِر َوأَذََّن اْلم  َؤذ ِ دَّث  فَإِذَا َسَكَت اْلم 
ه  َيْقَطع  اْلَكاَلمَ  "َيتََكلَّْم ِمنَّا أََحدٌ  اَلةَ َوَكاَلم  َماِم َيْقَطع  الصَّ وج  اْْلِ ر   )3("قَاَل اْبن  ِشَهاٍب فَخ 

أن قعود اإلمام يقطع السبحة    ن ثعلبة"وقال النووي وروى الشافعي في األم بإسنادين صحيحين ع •
وأن كالمه يقطع الكالم وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن  

) قلت    "قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصالة ونزل عمر تكلموا
 . (، وهللا تعالى أعلم. ؤذنم:السنة متابعة ال

  

 
( 19/    7حبان في "صحيحه" )   )بنحوه مطوال.( ،وابن  1758( برقم: ) 238/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

/   1(  )بنحوه.( ، والنسائي في "المجتبى" )1045( برقم: )281/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  2781برقم: )
/   1( ، والترمذي في "جامعه" )345( برقم: )136/    1وأبو داود في "سننه" )،( )بهذا اللفظ(  1/    1380( برقم: )294
. قال األرنؤوط ( )بمثله.(  16424( برقم: ) 3514/    7وأحمد في"مسنده")وقال :"حديث حسن"،  ( )بنحوه.(496( برقم: )505
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي األشعث الصنعاني، واسمه: "(:20/  7»صحيح ابن حبان«)في   

 .465برقم    (:267/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )".وصححه األلباني في  شراحيل بن آدة ـ فمن رجال مسلم.
( برقم: 433  /  1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  1813( برقم: ) 283/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
/ 2»خالصة األحكام« ) . قال النووي في  ( )بمثله.(7122( برقم: )1474/  3وأحمد في "مسنده" ) ، ( )بهذا اللفظ( 1113)

وقد إسناده حسن.  "(: 330/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح" (:804
 (: 276/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" .  وقال األلباني في  . 683/  4صحح إسناده ابن الملقن في "البدر المنير"  

 . إسناده حسن. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""  1019برقم 
اللفظ(  343( برقم: )143/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3( الكبير" )،  ( )بهذا  ( برقم: 192/    3والبيهقي في "سننه 
روى الشافعي في " األم " بإسنادين صحيحين عن ثعلبة  " (:808/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(  5766)

الكالم، وأنهم كان يتحدثون يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب جالس على المنبر، يقطع  وكالمه  " قعود اإلمام يقطع السبحة،  قال:  
وصححه األلباني في   فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد، حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصالة ونزل عمر تكلموا ".

 وهذا إسناد صحيح ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني.وقال :"... (340لسنة« )ص»تمام المنة في التعليق على فقه ا
فائدة: في هذا األثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء األذان وسكوت عمر 

 . "فأجبت بهذا. وهللا أعلم. عليه وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف لألمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟
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 ما يقرأ فيها  •
ْبِن بشيرفي مسلم   -1917 النعمان  َكانَ عن  عَِة  النبي    قَاَل  م  اْلج  َوفِي  اْلِعيَدْيِن  فِي  َيْقَرأ  

 )1(" بَِسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى َوَهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَةِ 

َكاَن َيْقَرأ  فِي َصاَلةِ اْلفَْجِر     أَنَّ النبي  رضي اله عنهما    ابن عباسفي مسلم عن   -1918
عَِة الم تَْنِزيل  السَّْجَدةِ َوَهْل أَتَى َعلَى اْْلنساِن ِحيٌن ِمْن الدَّْهِر َوأَنَّ النبي م  َكاَن َيْقَرأ  فِي   َيْوَم اْلج 

عَِة  م   )2(" ُسوَرةَ اْلُجُمعَِة َواْلُمنَافِِقينَ َصاَلةِ اْلج 

قَاَل اْستَْخلََف َمْرَوان  أََبا هريرة َعلَى اْلَمِديَنِة َوَخَرَج    عن اْبِن أَبِي َرافِعٍ وفي لفظ لمسلم   -1919
َجا إِذَا  اْْلِخَرةِ  ْكعَِة  الرَّ فِي  عَِة  م  اْلج  س وَرةِ  َبْعَد  فَقََرأَ  عَةَ  م  اْلج  هريرة  أَب و  لََنا  فََصلَّى  َمكَّةَ  َءَك إِلَى 

َنافِق وَن قَ  اَل فَأَْدَرْكت  أََبا هريرة ِحيَن اْنَصَرَف فَق ْلت  لَه  إِنََّك قََرأَْت ِبس وَرتَْيِن َكاَن َعِليُّ ْبن  أَبِي  اْلم 
عَِة      النبي   طالب َيْقَرأ  بِِهَما ِباْلك وفَِة فَقَاَل أَب و هريرة إِن ِي َسِمْعت   م    " وفي لفظ"  َيْقَرأ  ِبِهَما َيْوَم اْلج 

 )3("  بُِسوَرِة اْلُجُمعَِة فِي السَّْجَدِة اأْلُولَى َوفِي اآْلِخَرِة إِذَا َجاَءَك اْلُمنَافِقُونَ فَقََرأَ 

لقد كان  "رضي للا عنها قالت :    )أم هشام(  بِْنٍت ِلَحاِرثَةَ ْبِن النعمان  في مسلم عنو -1920
واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت ) ق والقرآن المجيد (     رسول للا  تنورنا وتنور
 )4("على المنبر إذا خطب الناس يقرؤها كل يوم جمعة  رسول للا  إال عن لسان 

قالت: رضي للا عنها  بنت عبدالرحمن عن أخت لعمرة    عن عمرةوفي لفظ لمسلم   -1921
في كل  يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر      رسول للا   أخذت ) ق والقرآن المجيد ( من في

 مشروعية تكرار الخطبة(  دليل على هفي )  )5("يَْخُطُب بَِها ُكلَّ ُجُمعَةٍ "" وفي لفظ لمسلمجمعة

 وهل تسقط الجمعة بصالة العيد؟   .  والعيد  ةاجتماع الجمع •
 .تلزمه الجمعة ولكن من صلى العيد ال  تسقط عن اإلمام ال القول األول  •

ْبِن بشيرفي مسلم   -1922 النعمان  َكانَ عن  عَِة  النبي    قَاَل  م  اْلج  َوفِي  اْلِعيَدْيِن  فِي  َيْقَرأ  
  فِي َيْوٍم َواِحدٍ   َوإِذَا اْجتََمَع اْلِعيُد َواْلُجُمعَةُ قَاَل    بَِسبِّحِ اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى َوَهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَةِ 

اَلتَْينِ   ( تسقط بصالة العيد ال الجمعة  )دليل على أن  )6("يَْقَرأُ بِِهَما أَْيًضا فِي الصَّ

ْطَبِة ث مَّ  ْبِن َعفَّاَن    وفي البخاري عن عثمان -1923 عَِة فََصلَّى قَْبَل اْلخ  م  فََكاَن ذَِلَك َيْوَم اْلج 
عَةَ ِمْن  َخَطَب فَقَاَل َيا أَيَُّها النَّاس  إِنَّ َهذَا َيْوٌم قَْد اْجتََمَع لَك ْم فِيِه ِعيَداِن فََمْن أََحبَّ أَْن َيْنتَِظَر ا م  ْلج 

     )7("  أَْن يَْرِجَع فَقَْد أَِذْنت  لَه  أَْهِل اْلعََواِلي فَْلَيْنتَِظْر َوَمْن أََحبَّ 

لغيره( -1924 داود  .   )صحيح  أبي  هريرةوعند  أبي  في    :"قال  النبي    أنعن  اجتمع 
 )8("وإنا مجمعونيومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة 

  

 
 ة الجمعة ( )بهذا اللفظ( ،( ) كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ ِفي صال878( برقم: )15/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
 لجمعة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ ِفي يوم ا879( برقم: )16/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ ِفي صالة الجمعة ( )بهذا اللفظ( 877( برقم: )15/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ( 873( برقم: )13/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة ( )بهذا اللفظ( 872( برقم: )13/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
 ( ) كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ ِفي صالة الجمعة ( )بهذا اللفظ( ،878( برقم: )15/  3"صحيحه" ) 5أخرجه مسلم في– )6(
 . 2818حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
 . 2918حديث رقم  سبق تخريجه – )8(
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ِ قَاَل َشِهْدت  معاوية ْبَن أَبِي س ْفَياَن   عن إِيَاِس ْبِن أَبِيو. )صحيح لغيره( -1925 َرْملَةَ الشَّاِمي 
ِعيَدْيِن اْجتََمعَا فِي َيْوٍم قَاَل نَعَْم قَاَل فََكْيَف َصَنَع      النبي  َوه َو َيْسأَل  زيد ْبَن َأرقم قَاَل أََشِهْدَت َمعَ 

عَِة فَقَاَل َمنْ  م  َص فِي اْلج   )1("  َشاَء أَْن ي َصل َِي فَْلي َصل ِ قَاَل َصلَّى اْلِعيَد ث مَّ َرخَّ

 صالة العيد بعد أداء أن الجمعة ال تقام القول الثاني : •

، قال : قال عطاء : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على    عن ابن جريج.    )صحيح( -1926
  عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا ، فصالهما ركعتين عهد ابن الزبير ، فقال :  

  )2("بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر .

عٍَة    عن َعَطاِء ْبِن أَبِي َرَباحٍ قَاَل َصلَّى ِبَنا. و   )صحيح(  -1927 م  معاوية فِي َيْوِم ِعيٍد فِي َيْوِم ج 
ْج إِلَْيَنا   عَِة فَلَْم َيْخر  م  ْحَنا إِلَى اْلج  َل النََّهاِر ث مَّ ر  ا قَِدَم   فََصلَّْينَا ُوْحَدانًاأَوَّ َوَكاَن ابن عباس ِبالطَّاِئِف فَلَمَّ

 )3("ذََكْرَنا ذَِلَك لَه  فَقَاَل أََصاَب السُّنَّةَ 

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف 1464( برقم: )570/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )1(

( 1067( برقم: )288/    1والحاكم في "مستدركه" )،  صرا.(  عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ( )بنحوه مخت
وأبو داود في   ،( )بنحوه مختصرا.(  1/    1590( برقم: )340/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي،    )بمثله.(

. قال   ( )بنحوه.(  19626( برقم: )4439/    8وأحمد في "مسنده" )  ،  ( )بهذا اللفظ(  1070( برقم: ) 415/    1"سننه" )
»بلوغ المرام من " . وقال ابن حجر في   َرَواهُ أَبُو َداُود ، َوالنََّسائِّي بِِإْسنَاد حسن."(: 816/  2»خالصة األحكام« )النووي في  

»التلخيص الحبير ط قرطبة« " .  وقال في ذي، وصححه ابن خزيمةرواه الخمسة إال الترم"(:197أدلة األحكام ت الفحل« )ص
صحيح لغيره، وهذا "(:298/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في  صححه علي بن المديني"(:178/  2)

برقم   (:236/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )".  وقال األلباني في  إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي.
 " .حديث صحيح، وصححه ابن المديني والحاكم والذهبي :" 981

 . 3018حديث رقم سبق تخريجه  – )2(
( ) من اسمه عبد هللا ، عطاء بن أسلم أبي  178( برقم: )190/    11أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )3(

( ) كتاب الصالة ، باب إذا وافق 1071قم: )( بر416/    1رباح المكي عن ابن عباس ( )بهذا اللفظ( وأبو داود في "سننه" )
" . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم.  "(:817/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    يوم الجمعة يوم عيد ( )بلفظه.(

»صحيح سنن أبي داود ط  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:298/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  
 . "إسناده صحيح على شرط مسلم"(:238/ 4غراس« )
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 دينصالة العي •
ْم َيْوَماِن َيْلعَب وَن فِيِهَما فَقَاَل َما     النبي  قَاَل قَِدمَ   عن أنس.    )صحيح( -1928 اْلَمِديَنةَ َولَه 

َ قَْد أَْبَدلَك ْم ِبِهَما َخْيًرا   رسول للا   َهذَاِن اْلَيْوَماِن قَال وا ك نَّا َنْلعَب  فِيِهَما فِي اْلَجاِهِليَِّة فَقَالَ  إِنَّ َّللاَّ
َما َيْوَم اْْلَْضَحى َوَيْوَم اْلِفْطِر   )1(" ِمْنه 

 حكمها   •

َعِطيَّةَ فيهما عن   -1929 أََمَرَنا  رضي للا عنها  أُّمِ  اْلِفْطِر      النبي   قَالَْت  فِي  ن ْخِرَجه نَّ  أَْن 
اَلةَ َوَيْشَهْدَن اْلَخيْ  يَّض  فََيْعتَِزْلَن الصَّ ا اْلح  د وِر فَأَمَّ يََّض َوذََواِت اْلخ  َر َوَدْعَوةَ  َواْْلَْضَحى اْلعََواِتَق َواْلح 

ِ إِْحَداَنا اَل يَك ون  لََها ِجْلباب قَاَل لِ  وهذا لفظ   "ت ْلِبْسَها أ ْخت َها ِمْن ِجْلبابَهاالمسلميَن ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
 "َويَْعتَِزُل اْلُحيَُّض اْلُمَصلَّى  "وفي لفظ البخاري،  " يكبرن مع الناس"    وفي لفظ لمسلم   ،  مسلم

)2( 

َج َيْوَم اْلِعيِد َحتَّى ن ْخِرَج اْلِبْكَر ِمْن ِخْدِرَها    "وفي لفظ للبخاري -1930 قَالَْت ك نَّا ن ْؤَمر  أَْن َنْخر 
بََركَ  وَن  يَْرج  ِبد َعاِئِهْم  َوَيْدع وَن  ِبتَْكِبيِرِهْم  فَي َكب ِْرَن  النَّاِس  َخْلَف  فَيَك نَّ  يََّض  اْلح  ن ْخِرَج  ذَِلَك  َحتَّى  ةَ 

   )3("اْلَيْوِم َوط ْهَرتَه  

 )4(" ويعتزلن مصالهم"وفي لفظ للبخاري -1931
 .  وليس لها راتبة يؤذن لها وليس لها إقامة ، ال •

ِ  عن ابن عباس َوعن جابرفيهما   -1932 قَااَل لَْم يَك ْن ي َؤذَّن  َيْوَم  رضي للا عنهم  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
 )5(" اْلِفْطِر َواَل َيْوَم اْْلَْضَحى

َواَل     النبي  قَاَل َصلَّْيت  َمعَ   عن جابر ْبِن سمرةوفي مسلم   -1933 ةٍ  َغْيَر َمرَّ اْلِعيَدْيِن 
تَْيِن   )6("بِغَْيِر أَذَاٍن َواَل إِقَاَمةٍ َمرَّ

َيْوَم ِعيٍد فََصلَّى َرْكعَتَْيِن    َخَرَج النبي   :" قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباسفيهما  و -1934
ث مَّ َماَل َعلَى الن َِساِء َوَمعَه  بالل فََوَعَظه نَّ َوأََمَره نَّ أَْن َيتََصدَّْقَن فََجعَلَْت اْلَمْرأَة     لَْم يَُصّلِ قَْبُل َواَل بَْعدُ 
ْرصَ   )7("ت ْلِقي اْلق ْلَب َواْلخ 

يجوز التطوع لغير األمام ال على أنها سنة لها لعموم األحاديث ولعدم النهي ،    قال النووي: •
 . وبريدة   ، العيد لجمع من الصحابة منه ابن عمر وابن عباس وأنسوروي التنفل قبل 

  

 
، والحاكم  وقال :"إسناده صحيح"  ( )بمثله.(  1908( برقم: )274/    5أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )1(

( برقم: 334/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(1095( برقم: ) 294/    1في "مستدركه" )
( 2530/  5وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بهذا اللفظ( 1134( برقم: )441/  1وأبو داود في "سننه" )، ( )بمثله.(  1/  1555)

( )بمثله.(  12188برقم:  في  (  النووي  قال   .( األحكام«  بأسانيد "(:819/  2»خالصة  وغيرهما  والنسائي  داود،  أبو  رواه 
فيصحيحة. األرنؤوط  قال  أحمد«)".  الرسالة(:  226/  21»مسند  مسلم."ط  شرط  على  في إسناده صحيح  األلباني  وقال   .  "

 "صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبيإسناده  :"  1039برقم    (:297/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)
الحيض ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ( ) كتاب  324( برقم: )72/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب صالة العيدين ، باب ذكر إباحة 890( برقم: ) 20/    3مسلم في "صحيحه" ) ، و  ويعتزلن المصلى ( )بنحوه مطوال.(
 . خروج النساء ِفي العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ( )بهذا اللفظ(

 ()كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ( )بهذا اللفظ( 971(برقم:)20/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(
 . ( ) كتاب العيدين ، باب اعتزال الحيض المصلى ( )بهذا اللفظ(981رقم: )( ب22/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب العيدين ، باب المشي والركوب إلى العيد والصالة قبل 960( برقم: )18/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 ( مثله( ) كتاب صالة العيدين ، ( )886( برقم: )19/  3مسلم في "صحيحه" )، و بغير أذان وال إقامة ( )بهذا اللفظ(الخطبة 
 . ( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بهذا اللفظ(887( برقم: )19/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
( ) كتاب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (  1431( برقم: )113/  2) أخرجه البخاري في "صحيحه"– )7(

( ) كتاب صالة العيدين ، باب ترك الصالة قبل العيد وبعدها ِفي  884( برقم: ) 21/    3"صحيحه" )ومسلم في  ،  )بهذا اللفظ(  
 .  المصلى ( )بنحوه.(
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 يقرأ فيها جهرا •

عَِة ِبَسب ِحِ اْسَم   فِي اْلِعيَدْينِ   يَْقَرأُ   انَ ك"َفي مسلم عن النعمان بن بشير  -1935 م  َوفِي اْلج 
 )1(" َرب َِك اْْلَْعلَى َوَهْل أَتَاَك َحِديث  اْلغَاِشَيةِ 

فِي   النبي  َسأََل أََبا َواقٍِد اللَّْيثِيَّ َما َكاَن َيْقَرأ  ِبهِ  ُعَمَر ْبَن الخطابأَنَّ  "وفي مسلم  -1936
   )2(" بِق َواْلقُْرآِن اْلَمِجيِد َواْقتََربَْت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمرُ اْْلَْضَحى َواْلِفْطِرفَقَاَل َكاَن َيْقَرأ  فِيِهَما 

 :من سننها •
 .  صحيحة لم يثبت في الغسل لها سنة •

بن عمر َكاَن يَْغتَِسل  َيْوَم اْلِفْطِر قَْبَل أَْن َيْغد َو    جاء في الموطأ "أن.    )صحيح موقوف( -1937
َصلَّى  )3("إِلَى اْلم 

 .ولم يثبت شيء في العيد بخصوصه والمشي من غير ركوب دليله ماجاء في الجمعة ، •

 .  مخالفة الطريق •

  )4("    الطَِّريقَ إِذَا َكاَن يَْوُم ِعيٍد َخالََف  قَاَل َكاَن النبي  عن جابر  في البخاري " -1938
 .  وروي عن غيره من الصحابة

 . ، وتجوز في المسجد عند الحاجة أن تكون في مصلى •

ج  َيْوَم اْلِفْطِر َواْْلَْضَحى      النبي  قَاَل َكانَ    عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   وفيهما    -1939 َيْخر 
َصلَّى   )5("إِلَى اْلم 

ِبِهْم النبي   عن أَبِي هريرةو .    )ضعيف( -1940 َيْوِم ِعيٍد فََصلَّى  ْم َمَطٌر فِي    أَنَّه  أََصابَه 
 )6("َصاَلةَ اْلِعيِد فِي اْلَمْسِجدِ 

 العيد في المسجدأمر رجال أن يصلي بضعفة الناس يوم    وعن علي.  )صحيح( -1941
 )7("ركعتين 

  

 
 .( ) كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ ِفي صالة الجمعة ( )بهذا اللفظ( 878( برقم: )15/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
 ( ) كتاب صالة العيدين ، باب ما يقرأ به ِفي صالة العيدين ( )بهذا اللفظ( 891(برقم:)21/  3خرجه مسلم في"صحيحه") أ– )2(
في "الموطأ" )–  )3( اللفظ(  609( برقم: )248/    2أخرجه مالك  الكبير" ) ،  ( )بهذا  برقم: 278/    3والبيهقي في "سننه   )
 "(:819/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( ) كتاب صالة العيدين ، باب غسل العيدين ( )بمثله مختصرا.(  6209)

 .  "إسناده صحيح موقوف."(:347/ 2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" .  قال األرنؤوط في  ، ِفي " اْلُمَوطَّأ ".َصِحيح
 ()كتاب العيدين ، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد()بهذا اللفظ( 986(برقم:)23/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )4(
 ( ) كتاب العيدين ، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ( )بهذا اللفظ( 956( برقم:)17/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )5(
( ) كتاب صالة العيدين ، صالة العيدين في المسجد يوم الجمعة  1098( برقم: ) 295/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )6(

اللفظ(  1160( برقم: )451/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(   ( برقم:  345/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بهذا 
رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الحاكم: " هو صحيح   (:825/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بنحوه.(  1313)
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت وقال في    ."إسناده ضعيف"(:195/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )وقال ابن حجر في  "..

إسناده ضعيف "(:364/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .وقال األرنؤوط في  (:رواه أبو داود بإسناد لين209الفحل« )ص 
" . وقال األلباني روة.وجهالة عيسى بن عبد األعلى بن أبي ف -وهو ابن عبد هللا بن موهب  -لجهالة أبي يحيي ُعبيد هللا التيمي 

الذهبي: " هذا   إسناده ضعيف، عيسى وأبو يحيى التيمي ال يعرفان، وقال"  213برقم  (:17/  2األم« )   - »ضعيف أبي داود  في  
 . حديث فرد منكر "

 ". رواه الشافعي بإسناد صحيح.وقال النووي  2909برقم  (:825/ 2»خالصة األحكام« )– )7(
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 ع؟ وتعجيل صالة األضحى. يمسك في األضحى حتى يرجهل  الصالة ، و  يأكل يوم الفطر وتؤخر •

  يَْغُدو يَْوَم اْلِفْطِر َحتَّى يَأُْكلَ اَل      النبي  قَاَل َكانَ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ في البخاري   -1942
 )1("  تََمَراٍت َوَيأْك ل ه نَّ ِوتًْرا

ِ ْبِن بريدةو.  )حسن( -1943 ج  َيْوَم اْلِفْطِر   قَاَل َكاَن النبي  عن أَِبيِه  عن َعْبِد َّللاَّ اَل َيْخر 
كان اليخرج يوم الفطر  " ، و في لفظ للدراقطني"  َواَل يَْطعَُم يَْوَم اأْلَْضَحى َحتَّى يَُصلِّيَ َحتَّى يَْطعََم  

 )2( "حتى يطعم وكان ال يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من أضحيته

َما قَاَل: َخَطَبَنا النَّبِيُّ َصلَّى    َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ وفي البخاري عن   -1944 َرِضَي للا  َعْنه 
اَلةِ فَقَاَل: َمْن َصلَّى َصاَلتََنا ، َوَنَسَك ن س َكَنا ، فَقَْد أَ  َصاَب  للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم اْْلَْضَحى بَْعَد الصَّ

اَلةِ ، فَإِنَّه  قَْبَل الصَّ  اَلةِ َواَل ن س َك لَه ". فَقَاَل أَب و ب ْرَدةَ ْبن  ِنَياٍر ، َخال   النُّس َك ، َوَمْن َنَسَك قَْبَل الصَّ
اَلةِ ، َوَعَرْفت  أَنَّ اْلَيْوَم َيْوم  أَْكٍل َوش رْ  ٍب ،  اْلبََراِء : َيا َرس وَل للِا ، فَإِن ِي َنَسْكت  َشاتَْي قَْبَل الصَّ

َل َما ي ْذَبح   اَلةَ  فِي َبْيِتي ،  َوأَْحَبْبت  أَْن تَك وَن َشاتَْي أَوَّ ،   فَذَبَْحُت َشاتَْي ، َوتَغَدَّْيُت قَْبَل أَْن آتَِي الصَّ
َشاتَْيِن ،  قَاَل: َشات َك َشاة  لَْحٍم". قَاَل: َيا َرس وَل للِا ، فَإِنَّ ِعْنَدَنا َعَناقًا لََنا َجذََعةً ِهَي أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن  

  )3("لَْن تَْجِزَي َعْن أََحٍد بَْعَدَك .أَفَت ْجِزي َعن ِي؟ قَاَل: َنعَْم ، وَ 

ِ ْبُن بُْسرٍ ".    )صحيح( -1945 َمَع النَّاِس فِي َيْوِم ِعيِد    رسول للا   َصاِحب    َخَرَج َعْبُد َّللاَّ
َماِم فَقَاَل إِنَّا ك نَّا قَْد فََرْغَنا َساَعتََنا َهِذِه َوذَِلَك ِحيَن التَّ   )4("ْسِبيحِ فِْطٍر أَْو أَْضَحى فَأَْنَكَر إِْبَطاَء اْْلِ

عن اْلسود بن قيس عن جندب قال كان النبي صلى للا عليه وسلم يصلي .    )ضعيف( -1946
 )5("رمحين واْلضحى على قيد رمح قيد على والشمس الفطر بنا يوم 

صلى للا    - أنبأ الثقة أن الحسن كان يقول : إن النبي  وفي سنن البيهقي :".   )ضعيف( -1947
 )6("كان يغدو إلى اْلضحى والفطر ، حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها .  -عليه وسلم 

  

 
 ( ) كتاب العيدين ، باب األكل يوم الفطر قبل الخروج ( )بهذا اللفظ( 953( برقم: )17/    2يحه" )أخرجه البخاري في "صح  –  )1(
( برقم:  52/    7وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  1426( برقم: )544/    2خزيمة في "صحيحه" )أخرجه ابن    –  )2(
هذا حديث صحيح اإلسناد ، ولم وقال :"   ( )بنحوه.(1092( برقم: )294/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  2812)

يخرجاه ، وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث ، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه ، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة 
( ) أبواب العيدين ، باب في األكل يوم الفطر قبل الخروج 542( برقم: )544/    1مذي في "جامعه" )والتر"،    في بالد المسلمين .

." حديث بريدة بن حصيب األسلمي حديث غريب ، وقال محمد : ال أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(
  ،( في "سننه"  ماجه  برقم: )638/    2وابن  )بنحوه.(  1756(   )  ،( في "مسنده"  برقم: )5450/    10وأحمد   )23449 )

َمِد : َحتَّى وقال :"  (بنحوه  ( ) كتاب العيدين ، ( )1715( برقم: )380/    2" )الدارقطني في "سننه. و  )بنحوه.( َوَقاَل َعْبُد الصَّ
حديث حسن رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم بأسانيد " (:826/  2»خالصة األحكام« )النووي في    " .قاليَْذبََح .

»بلوغ المرام وقال ابن حجر في    .  "هذا الحديث حسن )صحيح("...(:70/  5»البدر المنير « )" .  وقال ابن الملقن في  صحيحة.
/  38»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  لترمذي، وصححه ابن حبانواه أحمد وا"ر(:206من أدلة األحكام ت الفحل« )ص

فاعي، فهو ضعيف، لكنه قد توبع، وباقي رجاله "ط الرسالة(:   88 حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف من أجل عقبة بن عبد هللا الِرّ
 . «1440» (:452/ 1»مشكاة المصابيح« )"  . وصححه األلباني في ثقات رجال الشيخين. 

 . ( ) كتاب العيدين ، باب األكل يوم النحر ( )بهذا اللفظ(955( برقم: )17/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )3(
البخاري    –  )4( العيد ( 968( برقم: )19/    2في "صحيحه" )معلقا مجزوما به  أخرجه  إلى  التبكير  باب   ، العيدين    ( ) كتاب 

التسبيبلفظ" الساعة وذلك حين  إن كنا فرغنا في هذه  ( برقم: 295/    1الحاكم في "مستدركه" )"،ح  وقال عبد هللا بن بسر 
وابن ،  ( )بهذا اللفظ(  1135( برقم: )441/    1وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله مرفوعا.(1096)

( في "سننه"  برقم: )347/    2ماجه  )بمثله مختصرا.(  1317(  في    (  األرنؤوط  قال   .( األرنؤوط«  داود ت  أبي  / 2»سنن 
إسناده صحيح على شرط مسلم، "(:298/  4حيح سنن أبي داود ط غراس« )»ص" . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:346

 .  "وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري"! ووافقه الذهبي
 .  ) بهذا اللفظ( (:196/ 2»التلخيص الحبير ط العلمية« )أخرجه ابن حجر في  – )5(
وهذا أيضا مرسل ، وشاهده عمل المسلمين بذلك وقال :"  (5623( برقم: )282/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )6(

قلت: وأقرب " (:101/  3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )قال األلباني في    "، أو بما يقرب منه مؤخرا عنه .  
األسود بن قيس عن منه إلى عمل المسلمين ما فى كتاب األضاحى للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هالل عن  

جندب قال: " كان النبى صلى هللا عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين , واألضحى على قيد رمح " كما فى 
وفى الباب عن عبد هللا بن بسر   ..( لكن المعلى هذا اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ فى " التقريب ".144" التلخيص " )

 . "ى صلى هللا عليه وسلمصاحب النب 
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 التكبيرات في صالة العيد •

لغيره( -1948 عنها  عائشةعن  .  )صحيح  للا  الفطر   النبي    :أنرضي  في  يكبر  كان 
 )1("سبع تكبيرات وفي الثانية خمساواْلضحى في اْلولى 

التَّْكِبير  فِي اْلِفْطِر َسْبٌع فِي اْْل ولَى    قَالَ رضي للا عنهما     عن بن عمرو.  )حسن( -1949
 )2("َواْلِقَراَءة  بَْعَده َما ِكْلتَْيِهَماَوَخْمٌس فِي اْْلِخَرةِ 

ِ  . و  )صحيح مجموع طرقه(  -1950 ِه بن عمرو أرقم  عن َكِثيِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ عن أَِبيِه عن َجد ِ
 )3("َسْبعًا قَْبَل اْلِقَراَءِة َوفِي اآْلِخَرِة َخْمًسا قَْبَل اْلِقَراَءةِ َكبََّر فِي اْلِعيَدْيِن فِي اْْل ولَى أَنَّ النبي

ِ بن مسعود أَنَّه  قَاَل فِي التَّْكِبيِر فِي اْلِعيَدْيِن ِتْسَع تَْكِبيَراٍت فِي  . و   )صحيح( -1951 عن َعْبِد َّللاَّ
اْْل ولَى   ْكعَِة  ِباْلِقَراَءةِ الرَّ َيْبَدأ   الثَّاِنَيِة  ْكعَِة  الرَّ َوفِي  اْلِقَراَءةِ  قَْبَل  تَْكِبيَرةِ    َخْمًسا  َمَع  أَْربَعًا  ي َكب ِر   ث مَّ 

ك وعِ   )4(" الرُّ

بن عقبة    عن علقمة أن بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد.و   )حسن( -1952
فكيف التكبير فيه فقال عبد للا تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها  فقال لهم إن هذا العيد قد دنا    قبل العيد

ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل    الصالة وتحمد ربك وتصلي على النبي 
وتحمد ربك   ثم تقوم فتقرأ ثم تقرأ وتركعذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك 

ر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل  ثم تدعو ثم تكب   وتصلي على النبي
   )5("مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك

 
( برقم:  446/    1ننه" )وأبو داود في "س،  ( )بنحوه مطوال.(  1113( برقم: )298/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
( 5902/    11وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  1280( برقم: )327/    2( )بهذا اللفظ( ، وابن ماجه في "سننه" )1149)

سن لغيره، وهذا إسناد ضعيف "ح(: 354/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.( 25047برقم: )
هذا إسناد رجاله ثقات :"1043برقم    (: 311/  4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  لسوء حفظ ابن لهيعة

رجال الشيخين؛ غير ابن لهيعة، وهو ضعيف لسوء حفظه بعد احتراق كتبه، لكن قد حّدث به عنه ابن وهب، وهو قديم السماع 
 . "منه كما يأتي؛ فالحديث صحيح. 

(  314/    2والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بنحوه مطوال.(  290( برقم: )107/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
( )بهذا اللفظ( ، وابن ماجه في "سننه"  1151( برقم: )446/    1وأبو داود في "سننه" ) ،  ( )بمثله مختصرا.(  1817برقم: )

النووي    .(( )بنحوه مطوال6802( برقم: )1407/    3( )بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" )1278( برقم: )326/    2) . قال 
" . وقال ابن حجر في  واه أبو داود، وآخرون بأسانيد حسنة، فيصير بمجموعها صحيحا."ر (:831/  2»خالصة األحكام« )في

وقال أحمد ليس في ،  ال الترمذي عن البخاري هو أصح ما في هذا الباب  "ق (:221/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )
المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صي  .". وقال ف الباب شيء صحيح الترمذي عن "(:208»بلوغ  أخرجه أبو داود، ونقل 
»صحيح سنن  ". وقال األلباني في  حسن لغيره "(:355/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  البخاري تصحيحه

ُ َعلَيِه َوَسلََّم؛ وهو األرجحإسناده حسن، وصححه البخاري من  :"  1045برقم    (:313/  4أبي داود ط غراس« )  ".فعله َصلَّى َّللاَّ
( برقم: 539/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  1439( برقم: ) 552/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )3(
عليه وسلم حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى هللا  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(536)

-1واسمه: عمرو بن عوف المزني ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم. 
اَلِة َوهَُو قَْوُل أَْهِل اْلَمِدينَِة َوبِ   ُك ْبُن أنس َوالشَّاِفِعي  ِه يَقُوُل َمالِ َوَهَكذَا ُرِوَي عن أَبِي هريرة أَنَّهُ َصلَّى بِاْلَمِدينَِة نَْحَو َهِذِه الصَّ

/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(  1279( برقم: )327/    2وابن ماجه في "سننه" )  ." ،  َوأحمد َوإِْسَحُق  
ونقل البيهقي، أن الترمذي قال في كتاب " العلل ": " سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء  " (:832

أيضا ". هذا كالم البخاري، والترمذي، وسكت عليه  صحيح  السابق  عمرو  بن  ه " وبه أقول، قال: " وحديث  عبد هللا  أصح من 
»سنن ابن ماجه  ". قال األرنؤوط في  البيهقي، وفيه نظر، ألن كثير بن عبد هللا هذا ضعيف جدا، فلعله اعتضد بشواهد وغيرها.

وبالجملة فالحديث بهذه "...(:110/  3»إرواء الغليل « )" . وقال األلباني في  يره إسناده حسن لغ"(:326/  2ت األرنؤوط« )
 " .الطرق صحيح , ويؤيده عمل الصحابة به

. وقال    ( ) أبواب العيدين ، باب في التكبير في العيدين ( )بهذا اللفظ(536( برقم: )539/    1أخرجه الترمذي في"جامعه")  –  )4(
 وغيره.«  (:»وإسناده صحيح كما قال ابن حزم1261/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«)األلباني في  

( ) كتاب صالة العيدين ، باب يأتي بدعاء االفتتاح عقيب 6272( برقم: )291/    3"سننه الكبير" )أخرجه البيهقي في    –  )5(
موقوف عليه ، فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين   وهذا من قول عبد هللا بن مسعود  ثم قال:"  ا اللفظ(تكبيرة االفتتاح ( )بهذ

 - للذكر إذ لم يرو خالفه عن غيره ، ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة في الركعتين جميعا بحديث رسول هللا  
»خالصة ". قال النووي في  المسلمين إلى يومنا هذا ، وباهلل التوفيق .    ثم فعل أهل الحرمين ، وعمل  -صلى هللا عليه وسلم  

 . (318/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"، وحسنه األلباني في رواه البيهقي بإسناد حسن. "(:833/ 2األحكام« )
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وحسب رفعهما مع تكبيرة اإلحرام  ،  يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره    :"المغنيقال في   •
وقال مالك والثوري ال يرفعهما فيما عدا  ،  وبه قال عطاء واألوزاعي وأبو حنيفة والشافعي  ،  

ولنا قول وائل بن  ،  ألنها تكبيرات في أثناء الصالة فأشبهت تكبيرات السجود  ؛  تكبيرة اإلحرام  
     . كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله  النبي  حجر أن

 . قبل الخطبة الصالة •

َوأَبِي بَْكٍر      رسول للا   قَاَل َشِهْدت  اْلِعيَد َمعَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباس فيهما   -1953
 )1(" فَُكل ُهْم َكانُوا يَُصل وَن قَْبَل اْلُخْطبَةِ َوع َمَر َوع ثَْماَن  

َوأَب و َبْكٍر َوع َمر       النبي   قَاَل َكانَ   رضي للا عنهما    عن نَافِعٍ عن ابن عمر  وفيهما    -1954
ْطَبةِ   )2(" ي َصلُّوَن اْلِعيَدْيِن قَْبَل اْلخ 

َخَرَج  إِنَّ النبي  :"قَاَل َسِمْعت ه  َيق ول    رضي للا عنهما    عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ وفيهما   -1955
اَلِة قَْبَل اْلُخْطبَةِ َيْوَم اْلِفْطِر   )3("فَبََدأَ بِالصَّ

ج  َيْوَم اْلِفْطِر َواْْلَْضَحى      رسول للا   قَاَل َكانَ     سعيد اْلُخْدِرّيِ عن أبي  وفيهما   -1956 َيْخر 
َصلَّى   اْلم  اَلةُ  إِلَى  بِِه الصَّ يَْبَدأُ  ُل َشْيٍء  َعلَى  فَأَوَّ ل وٌس  َوالنَّاس  ج  النَّاِس  قَابَِل  م  فََيق وم   َيْنَصِرف   ث مَّ 

َر ِبَشيْ  ه ْم فَإِْن َكاَن ي ِريد  أَْن َيْقَطَع بَْعثًا قََطعَه  أَْو َيأْم  ر  ْم َوي وِصيِهْم َوَيأْم  ف وفِِهْم فَيَِعظ ه  ٍء أََمَر ِبِه ث مَّ  ص 
فِي   َمَع َمْرَواَن َوُهَو أَِميُر اْلَمِدينَةِ َزْل النَّاس  َعلَى ذَِلَك َحتَّى َخَرْجت  َيْنَصِرف  قَاَل أَب و َسِعيٍد فَلَْم َي 

ْلِت فَإِذَا َمْرَوان  ي ِريد  أَ  َصلَّى إِذَا ِمْنبٌَر َبَناه  َكِثير  ْبن  الصَّ ا أَتَْيَنا اْلم  ْن يَْرتَِقَيه  قَْبَل  أَْضًحى أَْو فِْطٍر فَلَمَّ
ِ فَقَاَل  أَْن ي َصل َِي فَ  اَلةِ فَق ْلت  لَه  َغيَّْرت ْم َوَّللاَّ أَبَا َسِعيٍد  َجَبْذت  ِبثَْوِبِه فََجَبذَِني فَاْرتَفََع فََخَطَب قَْبَل الصَّ

ِ َخْيرٌ فَق ْلت   قَْد ذََهَب َما تَْعلَمُ  ا َما أَْعلَُم َوَّللاَّ   بَْعدَ  يَْجِلُسوَن لَنَا إِنَّ النَّاَس لَْم يَُكونُوافَقَاَل  أَْعلَمُ  الَ  ِممَّ
اَلةِ  اَلِة فََجعَْلتَُها قَْبَل الصَّ نِي َنْحَو اْلِمْنبَِر    "وفي لفظ مسلم"  الصَّ رُّ فَإِذَا َمْرَوان  ي َناِزعني َيَده  َكأَنَّه  َيج 

ا َرأَْيت  ذَِلَك ِمْنه  ق ْلت  أَْيَن ااِلْبِتَداء  ِب  اَلةِ فَلَمَّ ه  َنْحَو الصَّ رُّ اَلةِ فَقَاَل اَل َيا أََبا َسِعيٍد َوأََنا أَج  قَْد تُِرَك الصَّ
ا أَْعلَمُ ق ْلت  َكالَّ َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه  َما تَْعلَمُ   )4("ثاََلَث ِمَراٍر ث مَّ اْنَصَرفَ   اَل تَأْتُوَن بَِخْيٍر ِممَّ

َصلَّى َيْوَم النَّْحِر ث مَّ َخَطَب فَأََمَر َمْن ذََبَح   النبي   قَاَل إِنَّ  أنس وفي البخاري عن  -1957
اَلةِ أَْن ي ِعيَد ذَْبَحه    )5(" قَْبَل الصَّ

ا َكاَن ذَِلَك اْلَيْوم  قَعََد َعلَى َبِعيِرِه َوأََخذَ أنساٌن ِبِخَطاِمِه   أبي بكرة وفيهما عن -1958 قَاَل لَمَّ
وَن أَيَّ َيْوٍم   )6("   فَقَاَل أَتَْدر 

  

 
ومسلم ،    ( ) كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد ( )بهذا اللفظ(962( برقم: )18/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . ( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بنحوه مطوال.(884( برقم: )18/  3"صحيحه" ) في 
( ) كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد ( )بهذا اللفظ( ومسلم في  963( برقم: )18/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(

 . ( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بمثله.( 888( برقم: )20/  3حيحه" ) "ص
() كتاب العيدين ، باب المشي والركوب إلى العيد والصالة قبل الخطبة  958(برقم:)18/    2أخرجه البخاري في "صحيحه")–  )3(

 ( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بنحوه مطوال.(885( برقم: )18/   3أذان وال إقامة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) بغير
( ) كتاب العيدين ، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ( )بهذا  956( برقم: )17/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  ( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بنحوه.(889( برقم: )20/  3( ، ومسلم في "صحيحه" )اللفظ 
 ()كتاب العيدين ، باب كالم اإلمام والناس في خطبة العيد ( )بهذا اللفظ(984(برقم:)32/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )5(
( ) كتاب العلم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم رب مبلغ أوعى 67( برقم: )24/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات  1679( برقم: )108/    5ومسلم في "صحيحه" )من سامع ( )بهذا اللفظ( ،  
 . عراض واألموال ( )بنحوه مطوال.(، باب تغليظ تحريم الدماء واأل
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 هل تكون الخطبة على منبر؟  •

   ثم ذكر حديث أبي سعيد    إلى المصلى بغير منبر  باب الخروجقال البخاري :   -1959
اَلة  ث مَّ َيْنَصِرف     المتقدم ولفظه"  ل  َشْيٍء َيْبَدأ  ِبِه الصَّ َعلَى   فَيَقُوُم ُمقَابَِل النَّاِس َوالنَّاُس ُجلُوسٌ فَأَوَّ

ْم َوي وِصيِهْم  ف وفِِهْم فََيِعظ ه   )1("  ص 

 . لخطبةاستماع الالبقاء  حكم •
 . يدل على عدم الوجوب  المتقدم  حديث أبي سعيد -1960

ِ ْبِن السَّاِئبِ عن  . و   )صحيح( -1961 شهدت مع رسول للا صلى قال :"  َعَطاٍء عن َعْبِد َّللاَّ
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس  للا عليه وسلم العيد ، فلما قضى الصالة قال : إنا نخطب ،  

 )2(" .  ، ومن أحب أن يذهب فليذهب

 .  إذا لم يعلم الخبر إال متأخرا •

ْبِن  .    )صحيح( -1962 ع َمْيِر  أَبِي  أَْصَحابِ عن  ِمْن  لَه   وَمٍة  َرْكًبا   النبي   أنس عن ع م  أَنَّ 
وا أَْن َيْغد وا    َجاء وا إِلَى النبي وا َوإِذَا أَْصَبح  ْم َرأَْوا اْلِهاَلَل ِباْْلَْمِس فَأََمَره ْم أَْن ي ْفِطر  َيْشَهد وَن أَنَّه 
ه مْ  َصالَّ  )3("إِلَى م 

 
 
 

 
 المصلى بغير منبر()بهذا اللفظ(   () كتاب العيدين ، باب الخروج إلى956(برقم:)17/  2أخرجه البخاري في "صحيحه") – )1(
( برقم:  568/    2ة في "صحيحه" )وابن خزيم،  ( )بنحوه.(  292( برقم: )108/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ) –  )2(
والحاكم في "مستدركه"  ،  ( )بنحوه.(  358( برقم: ) 388/    9والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بنحوه.(  1462)
الذهبي،    ( )بمثله.(1097( برقم: ) 295/    1) برقم: )337/    1والنسائي في "المجتبى" ) وصححه ووافقه   )1570    /1 )

قال أبو داود : وهذا مرسل عن عطاء ، ثم قال :"  ( )بهذا اللفظ(1155( برقم: )449/    1وأبو داود في "سننه" )  ،)بمعناه.(  
»سنن . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  1290( برقم: )332/    2وابن ماجه في "سننه" )"،  عن النبي صلى هللا عليه وسلم .  

انفرد بوصله الفضل  فقد  ، رجاله ثقات، لكنه اختُلف في وصله وإرساله، والصحيح المرسل"(:360/ 2أبي داود ت األرنؤوط«)
وهو عبد الملك   -ابن جريج  بن موسى السيناني, وخالفه سفيان الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعانى، فرووه عن  

مرسالً. وقد صحح المرسَل كالمصنف: ابُن معين كما في "تاريخ عباس    -وهو ابن أبي رباح    -، عن عطاء  -بن عبد العزيز  
، والنسائي فيما نقله عنه المزي في "تحفة  180/  1، وأبو زرعة الرازي كما في "العلل" البن أبي حاتم الرازي  15/  3الدوري"  
وقد أخطأ   .149/  2، ونقله عنه كذلك المنذري في "مختصر السنن"، ونقله الزيلعي في"نصب الراية"  347/  4األشراف"  

، ذاهلين عن طرق الحديث 301/  3( تبعاً البن التركماني  629إذ صحح هذا الحديث في"اإلرواء" )  -رحمه هللا    -الشيخ األلباني  
ث قد رواه ثالثة ثقات كبار فأرسلوه كما ذكرنا، وصحح أهل العلم أن الحديث األخرى، فانتهيا إلى تلك النتيجة، وذلك أن الحدي

/ 3(، والنسائي  1155وأخرجه أبو داود )"  »إسناده صحيح.  (:333/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )، وقال في    "  مرسل.
هل عن هذا الطريق بل كان على علم  قلت : الشيخ األلباني رحمه هللا لم يذ  . من طريق الفضل بن موسى، بهذا اإلسناد.« 185

»قلت:   (:350»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )صبه ، وكان يرى اإلرسال ثم استقر على ترجيح الوصل حيث قال في  
ثم ترجح عندي    وأقول: فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه.  إسناده ضعيف أعله أبو داود والدارقطني وابن معين باإلرسال.

فراجعه وعليه أوردته في "صحيح أبي    629ل على اإلرسال وأن عنعنة ابن جريج هنا ال تضر كما بينته في "اإلرواء"  الوص
»صحيح سنن أبي داود وقال األلباني في    فالحديث صحيح.«  1462وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة أيضا    1048داود"  

»قال أبو داود:   ي ...ط الشيخين؛ كما قال الحاكم، ووافقه الذهبإسناده صحيح على شر :"  1048برقم    (:320/  4ط غراس« )
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ وإنما أعله المصنف باإلرسال؛ ألن غير الفضل رواه عن ابن جريج عن عطاء   "هذا مرسل"!

نه، فهي مقبولة، وقد شرحت لكن الفضل أوثق منه، وقد وصله، وهي زيادة م  مرساًل ... به؛ لم يذكر في سنده: ابن السائب.«
 (.629هذا في "إرواء الغليل" )

)3(  –  ( "المنتقى"  في  الجارود  ابن  برقم: )108/    1أخرجه  )بنحوه.(  294(   )  ، العيدين  في  جاء  ما   ( في ،  (  حبان  وابن 
وأبو ،  .(  بنحوه( ) كتاب الصوم ، ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهالل للعيد ( )3456( برقم: )237/    8"صحيحه" ) 

( )بنحوه.( 1653( برقم: )566/    2وابن ماجه في "سننه" ) ،  ( )بمثله مختصرا.(  1157( برقم: )449/    1داود في "سننه" )
( 20910( برقم: )4758/    9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  2204( برقم: )124/    3والدارقطني في "سننه" )،  

هذا الحديث صحيح رواه أحمد في »مسنده« وأبو داود "(:95/  5»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    )بنحوه مختصرا.(
ثقات رجاله  كل  بإسناد  »سننهم«  في  ماجه  وابن  في    " والنسائي  حجر  ابن  وقال   .( العلمية«  ط  الحبير  / 2»التلخيص 

/ 34»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  صححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم ورواه ابن حبان في صحيحه" (:208
الرسالة(:  191 أنس "ط  أبي عمير بن  الشيخين غير  ثقات رجال  . وقال في  إسناده جيد، رجاله   "( ابن حبان«  / 8»صحيح 
 .  634برقم  (:102/ 3»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين." (:237
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  قَالَ "رضي للا عنها  عن عائشةو.    (عن أبي هريرة    بمجموع طرقه  )صحيح -1963
ي النَّاس   رسول للا      )1("اْلِفْطر  َيْوَم ي ْفِطر  النَّاس  َواْْلَْضَحى َيْوَم ي َضح ِ

طرقه )صحيح   -1964 هريرةو.    (بمجموغ  أَبِي  النبي  عن  َيْوَم   :" قَالَ     أَنَّ  ْوم   الصَّ
ونَ  وَن َواْْلَْضَحى َيْوَم ت َضحُّ َيْوَم ت ْفِطر  وَن َواْلِفْطر  ذكر النبي صلى للا    " ، ولفظ أبو داود" تَص وم 

 )2("  قال : وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون -عليه وسلم فيه 

 التكبير المطلق في عيد الفطر •

• : تعالى  َهَداك مْ لقوله  َما  َعلَى   َ َّللاَّ وا  َوِلت َكب ِر  اْلِعدَّةَ  اْلية  َوِلت ْكِمل وا  من  فقال:  185)البقرة:   ،)
 َ وا َّللاَّ وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان،    َوِلت ْكِمل وا اْلِعدَّةَ َوِلت َكب ِر 

الشمس فإذا غابت  الهالل،  بإكمال ثالثين، وإما برؤية  التكبير    إما  يوم من رمضان سن   آخر 
الخطبةالمطلق   تفرغ  أن  إلى  الغروب  ثم  ،من  الصالة يصلي  فاتته  وقد  يستمع    لكن من جاء 

 .من الغروب إلى أن يكبّر اإلمام للصالةالخطبة بعد ذلك.ولهذا قال بعض العلماء: 
َج َيْوَم اْلِعيِد َحتَّى ن ْخِرَج  رضي للا عنها  أُّمِ َعِطيَّةَ فيهما عن   -1965 قَالَْت ك نَّا ن ْؤَمر  أَْن َنْخر 

النَّاِس   َخْلَف  فََيك نَّ  يََّض  اْلح  ن ْخِرَج  َحتَّى  ِخْدِرَها  ِمْن  بِتَْكبِيِرِهمْ اْلبِْكَر  ِبد َعائِِهْم    فَيَُكبِّْرَن  َوَيْدع وَن 
وَن بََرَكةَ ذَِلَك اْلَيْوِم َوط ْهَرتَه    )3("يَْرج 

أن ابن   :"عن محمد بن عجالن ، حدثني نافعوأخرج البيهقي  .    )صحيح موقوف( -1966
عمر كان يغدو إلى العيد من المسجد ، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ويكبر  

   .)4("حتى يأتي اْلمام 
  

 
والبيهقي في "سننه    وقال :"حسن صحيح غريب" ،  ( )بهذا اللفظ(802( برقم: ) 155/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(

. وصححه   (  )بلفظه.(2447( برقم: )231/    3والدارقطني في "سننه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  9935( برقم: )175/    5الكبير" )
في   )األلباني  وزيادته«  الصغير  الجامع  في  4287برثم    (:789/  2»صحيح  وقال  منار  .  أحاديث  تخريج  في  الغليل  »إرواء 
كذا قال. وهو عندى ضعيف  الترمذى: " هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ".قال :" 905برقم  (:12/ 4السبيل« )

األول: ضعف يحيى بن اليمان , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق عابد , يخطىء كثيرا , وقد تغير   من هذا الوجه ألمرين:
أخرجه أبو على الهروى   منكدر عن أبى هريرة.واآلخر: مخالفته للثقة , فقد رواه يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن ال  ".

فالحديث من مسند أبى هريرة , وليس من   جماعة من الثقات كما سبق بيانه.  فى " الفوائد " كما تقدم , وتابع معمرا على ذلك
 .  "مسند عائشة رضى هللا عنها.

/   2أبو داود في "سننه" )وقال :"حسن غريب" ، و  ( )بهذا اللفظ(697( برقم: )74/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(
رواه أبو داود، والترمذي، وآخرون بأسانيد "(:839/  2حكام« )»خالصة األبنحوه( .قال النووي في    ( )2324( برقم: )269
ديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن "ح(:15/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) " . قال األرنؤوط في   حسنة.

  3869برقم  (:719/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"  وصححه األلباني في محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.
وهذا إسناد   "...حديث صحيح، وصححه الترمذي :"  2013برقم    (:91/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). ،وقال في  

وقد اختلف عليه   رجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع؛ ألن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، كما قال البزار وغيره.
»إرواء  ،وقال في    (.905ه إسناًدا آخر عن أبي هريرة، وهو حسن، كما بينته في "اإلرواء" )وعلى أيوب في إسناده؛ إال أن ل 

وقد جعله بعض الضعفاء من مسند عائشة رضى هللا عنها :" ...  905برقم  (:14/ 4الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
وجملة القول أن الحديث بمجموع ... , وإليك البيان:, وبعضهم جعله من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة , وكل ذلك وهم 

 . "طرقه صحيح إن شاء هللا تعالى.
( ) كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ( )بهذا 971( برقم: ) 20/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب صالة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء ِفي العيدين إلى 890( برقم: )20/    3مسلم في "صحيحه" )، و  اللفظ(
 . المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (

ورواه ابن إدريس عن ابن عجالن  ثم قال :"  ( )بهذا اللفظ(6213( برقم: )279/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )4(
 .أمثلهما )الحديث اآلتي( وقال : يوم الفطر واألضحى . وهذا هو الصحيح موقوف ، وقد روي من وجهين ضعيفين مرفوعا 
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نافع عن عبد للا ابن عمر : " أن رسول  عن  ....    )صحيح موقوف له حكم الرفع( -1967
مع الفضل بن عباس وعبد للا والعباس وعلي وجعفر والحسن    كان يخرج في العيدين  للا  

عنهم   أيمن رضى للا  أم  ابن  وأيمن  حارثة  بن  وزيد  زيد  بن  وأسامة    رافعا صوته والحسين 
بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى 

  . )1(" يأتي منزله 
كان يكبر    أن رسول للا   رضي للا عنهما  عن ابن عمر  ....    بشواهده ()صحيح   -1968

 )2("من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلىيوم الفطر  

 . التكبير المطلق في عيد األضحى •
العيدين في عيد الفطر فهو عام    رضي للا عنها  حديث أم عطيه  فيهما -1969 ك نَّا    "يشمل 

َج   وَن    فَيَُكبِّْرَن بِتَْكبِيِرِهمْ فََيك نَّ َخْلَف النَّاِس ،    َيْوَم اْلِعيدِ ن ْؤَمر  أَْن َنْخر  ، َوَيْدع وَن ِبد َعاِئِهْم ، يَْرج 
 )3("  بََرَكةَ ذَِلَك اْلَيْوِم َوط ْهَرتَه  .

َ فِي    باب فَْضِل اْلعََملِ   :  قال البخاري -1970 وا َّللاَّ فِي أَيَّاِم التَّْشِريِق َوقَاَل ابن عباس َواْذك ر 
َواْْلَيَّام  اْلَمْعد وَدات  أَيَّام  التَّْشِريِق    ليذكروا اسم للا في أيام معلوماتأَيَّاٍم َمْعل وَماٍت أَيَّام  اْلعَْشرِ 

َجاِن إِلَى السُّوِق فِي     يَُكبَِّراِن َويَُكبُِّر النَّاُس بِتَْكبِيِرِهَما أَيَّاِم اْلعَْشِر  َوَكاَن ابن عمر َوأَب و هريرة َيْخر 
ٍ َخْلَف النَّافِلَةِ  د  ْبن  َعِلي  َحمَّ       )4("َوَكبََّر م 

أليام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيام التشريق ، وحكي اإلجماع :"  قال الشنقيطي •
  على المعدودات .

ي َكب ِر  فِي ق بَِّتِه   باب التَّْكبِيِر أَيَّاَم ِمنًىوقال البخاري"   -1971 َوَكاَن ع َمر  َوإِذَا َغَدا إِلَى َعَرفَةَ 
وَن َوي َكب ِر  أَْهل  اْْلَْسَواِق َحتَّى تَْرتَجَّ ِمنًى تَْكِبيًرا َوكَ  اَن ابن عمر  بِِمنًى فََيْسَمع ه  أَْهل  اْلَمْسِجِد فَي َكب ِر 

لََواِت َوَعلَى فَِراِشِه َوفِي ف ْسَطاِطِه َوَمْجِلِسِه َوَمْمَشاه   ي َكب ِ  تِْلَك اأْلَيَّاَم  ر  بِِمنًى ِتْلَك اْْلَيَّاَم َوَخْلَف الصَّ
َخْلَف أََباَن ْبِن ع ثَْماَن َوع َمَر ْبِن َعْبِد    َوَكانَْت ميمونة تَُكبُِّر يَْوَم النَّْحِر َوُكنَّ النَِّساُء يَُكبِّْرنَ   َجِميعًا

َجاِل فِي اْلَمْسِجدِ   )5("اْلعَِزيِز لََياِلَي التَّْشِريِق َمَع الر ِ

أَيَّام  التَّْشِريِق أَيَّام  أَْكٍل َوش ْرٍب    رسول للا    قَاَل قَالَ   عن نُبَْيَشةَ اْلُهذَِلّيِ وفي مسلم   -1972
 ِ  )6("َوِذْكٍر ّلِِلَّ

  

 
(  279/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،( )بهذا اللفظ(  1431( برقم: ) 547/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

قلت: ورجاله "(: 330/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال األلباني في    ( )بمثله.(6214برقم: ) 
كلهم ثقات رجال مسلم، غير أن عبد هللا بن عمر وهو العمريالمكبر، قال الذهبي: " صدوق في حفظه شيء ".قلت: فمثله مما 

حفظه، فضعفه يسير، فهو شاهد قوي لمرسل الزهري، وبذلك    به، ألن ضعفه لم يأت من تهمة في نفسه، بل من  يصلح لالستشهاد
يصير الحديث صحيحا كماتقتضيه قواعد هذا العلم الشريف.وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر، روي من طريق الزهري أخبرني 

وقد صح من طريق نافع عن ابن عمر موقوفا مثله. وال منافاة ...   ل. سالم بن عبد اللهأن عبد هللا بن عمر أخبره به. مثل المرس
المرفوع وبين  يجهر   بينه  كان  الموقوف:"  وموقوفا.ولفظ  مرفوعا  فالحديث صحيح عندي  ظاهر،  هو  كما  المخرج،  الختالف 

 بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج اإلمام، فيكبربتكبيره ". 
( برقم: 279/    3( )بلفظه.( ، والبيهقي في "سننه الكبير" )1109( برقم: ) 297/    1ي "مستدركه" )أخرجه الحاكم ف   –  )2(
موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث ضعيف ، والوليد بن محمد المقري ضعيف . ال يحتج   وقال :"( )بهذا اللفظ(  6215)

وجماعة من   -رضي هللا عنه    -أمثالهما ، والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله . وروي عن علي بن أبي طالب  برواية  
"، صححه مثل ما روينا عن ابن عمر في التكبير عند الغدو إلى المصلى .   -صلى هللا عليه وسلم ورضي عنهم   -أصحاب النبي 

 .   (123/ 3»إرواء الغليل « )األلباني بشواهده في   
( )بهذا   ( ) كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة971( برقم: ) 20/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

يدين إلى ( ) كتاب صالة العيدين ، باب ذكر إباحة خروج النساء ِفي الع890( برقم: )20/    3مسلم في "صحيحه" )، و  اللفظ(
 . المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (

 . ) كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق ( )بهذا اللفظ(تعليقا  ( 20/  2البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )4(
 .  ( ) كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ( )بهذا اللفظ(20/  2البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )5(
 . ( ) كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق()بهذا اللفظ(1141( برقم: )153/  3أخرجه مسلم في "صحيحه") – )6(
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إذا   -صلى للا عليه وسلم  -عن جابر بن عبد للا قال : كان رسول للا و .  )ضعيف( -1973
صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول : " على مكانكم ويقول : " للا أكبر للا  

صر  أكبر ، ال إله إال للا ، وللا أكبر للا أكبر ، وهلل الحمد " ، فيكبر من غداة عرفة إلى صالة الع
  )1("من آخر أيام التشريق .

أن النبي صلى للا عليه وآله   رضي للا عنهما :"  عن علي ، وعمار  .  )ضعيف(   -1974
وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم للا الرحمن الرحيم ، وكان يقنت في صالة الفجر ، وكان  

  )2("يكبر من يوم عرفة صالة الغداة ، ويقطعها صالة العصر آخر أيام التشريق .

للا  رضي    -عن أبي إسحاق قال : اجتمع عمر ، وعلي ، وابن مسعود  .    )ضعيف( -1975
على التكبير في دبر صالة الغداة من يوم عرفة . فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صالة    -عنهم  

فإلى صالة العصر من آخر أيام  -رضي للا عنهما  - العصر من يوم النحر ، وأما عمر وعلي 
 .   )3("التشريق

الحاكم:   )صحيح(  -1976 قال  العصر  التكبير  وصح  .  إلى  آخر  من صبح عرفة  أيام    من 
 )4("من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس التشريق

العلماء في    قال • أقوال  يجتمعان في أصح  المطلق والمقيد  التكبير  أن  تعلم  باز:"وبهذا  ابن  الشيخ 
خمسة أيام وهي يوم عرفة،ويوم النحر،وأيام التشريق الثالثة،وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول  

لق والمقيد من  الشهر فالتكبير فيه مطلق المقيد".) هذا لغير الحاج ( أما الحاج فيجتمع التكبير المط
 . بعد صالة الظهر يوم  النحر

ونص قول الشيخ ابن باز:"التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صالة الفجر إلى صالة العصر من   •
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وهذا في حق غير الحاج ، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه 

عد ذلك يشتغل بالتكبير،ويبدأ التكبير عند أول حصاة  بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ،وب
 من رمي الجمرة المذكورة،وإن كبر مع التلبية فال بأس".

  

 
»إرواء  . وقال األلباني في    ( ) كتاب العيدين ، ( )بهذا اللفظ(1737( برقم: )390/    2أخرجه الدارقطني في "سننه" )  –  )1(

 .  :"ضعيف جدا" 653برقم   (:124/ 3الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
»بل خبر واه    وصححه وتعقبه الذهبي بقوله"( )بهذا اللفظ(  1115( برقم: ) 299/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

)"،    كأنه موضوع في "سننه"   برقم: )389/    2والدارقطني  )بمثله.(1734(   )  ، العيدين  كتاب   ( في   (  ابن حجر  . وقال 
 ث صحيح اإلسناد، وال أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح.قال الحاكم: هذا حدي"...  (: 576/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )

لكن تعقبه الذهبي فقال: بل خبر واه كأنه موضوع ألن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف، وإال 
 . "فهو مجهول.

( ) كتاب صالة العيدين ، باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير 6361( برقم: )314/   3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
ما مذهب عبد هللا بن مسعود في ذلك فقد رواه الثوري ، عن أبي  أثم قال :"    خلف صالة الصبح من يوم عرفة ( )بهذا اللفظ(

" ثم ذكر الرواية الموصولة عن علي رضي هللا إسحاق ، عن األسود ، عن عبد هللا موصوال ، ورواه جماعة عن ابن مسعود .
وأبو إسحاق ناده ضعيف ..." إس(: 98»التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل« )ص  عنه . قال في

 ". مدلس ولم يسمع من عمر. 
 ، و (845/ 2»خالصة األحكام«). ووافقه النووي في ( 1115( برقم: ) 299/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )4(
وقد  "...(: 125/  3ل في تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغلي.قال األلباني في  (35/  5»المجموع شرح المهذب« )في    

صح عن على رضى هللا عنه: " أنه كان يكبر بعد صالة الفجر يوم عرفة , إلى صالة العصر من آخر أيام التشريق , ويكبر بعد 
ثم روى مثله عن     ( .3/314ومن هذا الوجه رواه البيهقى )  ( من طريقين , أحدهما جيد.2/1/2رواه ابن أبى شيبة )   العصر ".

 .  "( عنه , وعن ابن مسعود مثله.1/300وروى الحاكم )  ابن عباس , وسنده صحيح.
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 صيغة التكبير  •
(:وقد ثبت تشفيع التكبير  125/  3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )في  األلباني  قال   •

التشريق: هللا أكبر , هللا أكبر , ال إله إال هللا , عن ابن مسعود رضى هللا عنه: " أنه كان يكبر أيام  
( وإسناده صحيح. ولكنه ذكره 2/2/2أخرجه ابن أبى شيبة )  وهللا أكبر , هللا أكبر , وهلل الحمد ".

( عن يحيى بن سعيد عن  3/315فى مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير , وكذلك رواه البيهقى )
وسنده صحيح أيضا    بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير.[ أبو  1الحكم وهو ابن فروح ]

هذا الوجه بلفظ: " هللا أكبر كبيراً , هللا أكبر كبيراً  من (2/3/1و 2/2/2, لكن رواه ابن أبى شيبة )
( من  2/143/1, هللا أكبر وأجل , هللا أكبر وهلل الحمد ". ورواه المحاملى فى " صالة العيدين " )

ن عكرمة به , لكنه قال: هللا أكبر وأجل , هللا أكبر على ما هدانا " فأخر , وزاد ,  طريق أخرى ع 
وسنده صحيح. وروى أثر ابن مسعود من الوجه التقدم بتشفيع التكبير , وهو المعروف عنه , وهللا 

 . "أعلم.

ُد ْبُن أَبِي بَْكٍر الثَّقَِفي    فيهما عن  -1977 َوَنْحن  َغاِدَياِن ِمْن ِمنًى    أنس ْبَن َماِلكٍ قَاَل َسأَْلت     ُمَحمَّ
لَب ِي اَل ي ْنَكر  َعلَْيِه َوي َكب ِر   إِلَى َعَرفَاٍت عن التَّْلِبَيِة َكْيَف ك ْنت ْم تَْصنَع وَن َمَع النبي  قَاَل َكاَن ي لَب ِي اْلم 

َكب ِر  فَاَل ي ْنَكر  َعلَْيهِ   )1(" اْلم 

فِي َغَداةِ َعَرفَةَ فَِمنَّا   النبي  قَاَل ك نَّا َمعَ رضي للا عنهما    بن عمر وفي مسلم عن   -1978
ا َنْحن  فَن َكب ِر    َهل ِل  فَأَمَّ َكب ِر  َوِمنَّا اْلم   )2("اْلم 

  خيبر أو قال لما توجه رسول للا    قال لما غزا  عن أبي موسى األشعريوفيهما   -1979
 أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير للا أكبر للا أكبر ال إله إال للا فقال النبي

 )3("أربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا 
  

 
( ) كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ( )بهذا 970( برقم: )20/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير ِفي الذهاب من منى إلى عرفات 1285( برقم: ) 72/    4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .ِفي يوم عرفة ( )بنحوه.( 

( ) كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير ِفي الذهاب من منى إلى عرفات 1284( برقم: )72/    4مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(
 .  فة ( )بهذا اللفظ(ِفي يوم عر

مسلم في ،و  ()كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( )بهذا اللفظ(4205( برقم: )133/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .  (بنحوه() كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،باب استحباب خفض الصوت بالذكر ( )2704(برقم: )73/  8"صحيحه")
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 فضل العشر •

ما العمل في أيام "قال    رضي للا عنهما عن النبي    عن ابن عباسفي البخاري   -1980
رجل خرج يخاطر  العشر أفضل من العمل في هذه . قالوا: وال الجهاد ؟ قال: وال الجهاد ، إال  

   )1(".  بنفسه وماله فلم يرجع بشيء

ما من أيام العمل الصالح أحب إلى للا من هذه   "وفي لفظ ابن خزيمة.    )صحيح( -1981
اْليام يعني أيام العشر قالوا وال الجهاد في سبيل للا قال وال الجهاد في سبيل للا إال رجل خرج  

 )2("بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء 

قوله:"فأكثروا  صحيح) -1982 دون  من  لغيره   والتكبيرةوالتحميدالتهليل    فيهن 
ِ    َعنِ ."فضعيفة" قَاَل : َما ِمْن أَيَّاٍم أَْعَظم  ِعْنَد للِا َواَل أََحبُّ إِلَْيِه ِمَن اْلعََمِل    اْبِن ع َمَر ، َعِن النَّبِي 

وا فِيِهنَّ ِمَن التَّْهِليِل َوالتَّْكِبيِر َوالتَّْحِميِد .    )3("فِيِهنَّ ِمْن َهِذِه اْْلَيَّاِم اْلعَْشِر ، فَأَْكثِر 

 صائما في العشر قط    لنبيا  ما رأيتقالت    رضي للا عنها  عن عائشة وفي مسلم   -1983
")4( 

  

 
 ( ) كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق ( )بهذا اللفظ( 969( برقم: )20/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( برقم: 495/    2وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا اللفظ(2865: )( برقم464/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين.  "ط الرسالة(:  433/ 3»مسند أحمد« ).  وقال األرنؤوط في  ( )بمثله.(1993)
في قوله   58:  2»إسناده صحيح، وقد أشار إليه الترمذي    ت أحمد شاكر(:  68/  5»مسند أحمد« )  قال أحمد شاكر في    –  )3(

في شرح حديث   382  -  381:  2"وفي الباب"، وقال شارحه: "أخرجه أبو عوانة في صحيحه". وقد أشار إليه الحافظ في الفتح  
د، فقال: عن ابن عباس بنحوه، الذي ستأتي اإلشارة إليه، فذكر أن أبا عوانة رواه "من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاه

ابن عمر، بدل ابن عباس"، ثم ذكر أن أبا عوانة رواه أيضاً "من طريق موسى بن أعين عن األعمش، فقال: عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. والمحفوظ في هذا حديث ابن عباس، يريد بذلك إعالل الرواية التي فيها "عن ابن عمر" ولكن هذا الحديث في المسند 

حيحة ثابتة, ألنها لم ينفرد بها موسى بن أبي عائشة عن مجاهد، في صحيح أبي عوانة، فقد تابعه على يدل على أنها رواية ص
»حديث   ط الرسالة(:  324/  9»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في     ذلك يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، في رواية المسند هنا. وأبو«
اشمي موالهم الكوفي، وباقي رجال إسناده ثقات رجال الشيخين. صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وهو اله

»وعلى أي حال الحديث ضعيف جدا من   (:216/  8ط الجامعة اإلسالمية« )  -»مستخرج أبي عوانة  . وقال الممحقق في    عفان«
إال قوله: "فأكثرو فيها رواية المصنف من أجل المخالفة، وضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد لالضطراب، لكن المتن صحيح،  

»تمام المنة في التعليق على فقه السنة«  . قال األلباني في  التهليل والتحميد"، فهو مما تفردت به هذه الرواية. وهللا أعلم.«من  
»رواه أبو عوانة يعني في "صحيحه" كما في "الفتح" وهذه متابعة قوية تدل على ان للحديث أصال عن ابن عمر ...  (:353)ص
هو شاهد قوي لحديث ابن عباس الذي في الكتاب قبل هذا لكن لينظر هل توجد في رواية ابن أبي عائشة هذه الزيادة التي في ف 

ي ضعيفة لتفرد يزيد بن أبي زياد بها والظاهر من كالم الحافظ في هآخره: "فأكثروا فيهن"؟ فإن وجدت فهي صحيحة وإال ف 
"وقد وقع في رواية   رواية من طريق أبي عوانة قال بعد صفحتين في آخر شرحه للحديث:"الفتح" األول فإنه بعد أن ذكر هذه ال

فإن المتبادر منه أنه يعني تلك الرواية التي كان عزاها قبل    ابن عمر من الزيادة في آخره: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد".
 .  يث ابن عباس. ولكنه ضعفها. وهللا أعلم.«ألبي عوانة ثم ذكر الحافظ أن هذه الزيادة رويت في بعض طرق حد

 . ( ) كتاب االعتكاف ، باب صوم عشر ذي الحجة ( )بهذا اللفظ(1176( برقم: )176/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
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 صالة االستسقاء •
عٍَة ِمْن باب َكاَن َنْحَو َداِر   عن أنسن  يفي الصحيح  -1984 م  اًل َدَخَل اْلَمْسِجَد َيْوَم ج  أَنَّ َرج 

وَ  فَاْستَْقبَلَ   رسول للا  اْلقََضاِء  َيْخط ب   َهلََكْت      رسول للا   قَاِئٌم   ِ َرس وَل َّللاَّ َيا  قَاَل  ث مَّ  قَاِئًما 
َ ي ِغْثَنا قَاَل فََرفَعَ  مَّ أَِغْثَنا      النبي   اْْلَْمَوال  َواْنقََطعَْت السُّب ل  فَاْدع  َّللاَّ مَّ أَِغْثَنا اللَّه  ث مَّ قَاَل اللَّه  َيَدْيِه 

ِ َما نََرى مَّ أَِغْثَنا قَاَل أنس َواَل َوَّللاَّ فِي السََّماِء ِمْن َسَحاٍب َواَل قََزَعٍة َوَما َبْيَنَنا َوَبْيَن َسْلعٍ ِمْن    اللَّه 
ا تََوسََّطْت السََّماَء اْنتََشَرْت ث مَّ   أَْمَطَرْت  َبْيٍت َواَل َداٍر قَاَل فََطلَعَْت ِمْن َوَراِئِه َسَحاَبةٌ ِمثْل  التُّْرِس فَلَمَّ

ِ َما َرأَْيَنا   ْقِبلَِة وَ قَاَل فَاَل َوَّللاَّ عَِة اْلم  م  ٌل ِمْن ذَِلَك اْلباب فِي اْلج  رسول  الشَّْمَس َسْبتًا قَاَل ث مَّ َدَخَل َرج 
فَاْدع  َّللاََّ   للا   السُّب ل   َواْنقََطعَْت  اْْلَْمَوال   َهلََكْت   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ فَقَاَل  قَائًِما  فَاْستَْقَبلَه   َيْخط ب     قَاِئٌم 

َراِب    النبي    اَل فََرفَعَ ي ْمِسْكَها عنا قَ  َوالظ ِ مَّ َعلَى اْْلَكاِم  َواَل َعلَْيَنا اللَّه  مَّ َحْولََنا  ث مَّ قَاَل اللَّه  َيَدْيِه 
 )1(" َوب ط وِن اْْلَْوِدَيِة َوَمَناِبِت الشََّجِر فَاْنقَلَعَْت َوَخَرْجَنا َنْمِشي فِي الشَّْمِس 

وا فَقَال وا َيا َرس وَل   َكاَن النبي  "   وفي لفظ فيهما -1985 عٍَة فَقَاَم النَّاس  فََصاح  م  َيْخط ب  َيْوَم ج 
مَّ اْسِقَن َ َيْسِقيَنا فَقَاَل اللَّه  ْت الشََّجر  َوَهلََكْت اْلَبَهاِئم  فَاْدع  َّللاَّ ِ قََحَط اْلَمَطر  َواْحَمرَّ ِ  َّللاَّ تَْيِن َواْيم  َّللاَّ ا َمرَّ

فِي نََرى  ا   َما  فَلَمَّ فََصلَّى  اْلِمْنبَِر  َونََزَل عن  َوأَْمَطَرْت  َسَحاَبةٌ  فََنَشأَْت  َسَحاٍب  ِمْن  قََزَعةً  السََّماِء 
ا قَاَم النبي عَِة الَّتِي تَِليَها فَلَمَّ م  وا إِلَْيِه تََهدََّمْت اْلب ي وت     اْنَصَرَف لَْم تََزْل ت ْمِطر  إِلَى اْلج  َيْخط ب  َصاح 

النبيَواْنقَطَ  فَتََبسََّم  َيْحِبْسَها عنا   َ فَاْدع  َّللاَّ السُّب ل   فََكَشَطْت    عَْت  َعلَْيَنا  َواَل  َحَوالَْيَنا  مَّ  اللَّه  قَاَل  ث مَّ 
لَ  َوإِنََّها  اْلَمِديَنِة  إِلَى  فََنَظْرت   قَْطَرةٌ  ِباْلَمِديَنِة  تَْمط ر   َواَل  َحْولََها  تَْمط ر   فََجعَلَْت  ِمْثِل  فِ اْلَمِديَنة   ي 

ْكِليلِ   )2("اْْلِ

 هلى يخطب على منبر في صالة االستسقاء ؟  •

وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن إسحق:    ا باب الدعاء في االستسقاء قائمقال البخاري   -1986
فقام خرج عبد للا بن يزيد اْلنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم  فاستسقى  

،    ولم يؤذن ولم يقمفاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة    بهم على رجليه على غير منبر
 )3("مقال أبو إسحق ورأى عبد للا بن يزيد النبي صلى للا عليه وسل

البخاري عن عبدهللا بن زيدو -1987 بالناس  النبي    أن"في   فقاملهم    يستسقي  خرج 
 )4("فسقوا ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه   هللا قائما فدعا

 ؟ بعدهاالخطبة قبل الصالة أم هل  •

وقال به    تقديم الخطبة على الصالة كالجمعة وهو عمل أهل المدينة في القديم ، القول األول:   •
وقد ترجم     وهو ظاهر األدلة الصحيحة اآلتيةبن حزم  االليث بن سعد وأحمد في رواية عنه و 

) باب الخطبة قبل  النسائي في سننه ) باب الصالة بعد الدعاء ( وترجم ابن خزيمة في صحيحه  
 صالة االستسقاء ( . 

ِ بن زيد  عن  فيهما -1988   اْلُمَصلَّى فَاْستَْسقَى فَاْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ َخَرَج إِلَى    أَنَّ النبي  َعْبِد َّللاَّ
َل ِرَداَءهُ ِحيَن اْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ    "وفي لفظ لمسلم " َوَصلَّى َرْكعَتَْينِ َوقَلََب ِرَداَءه     )5("َوَحوَّ

هَ إِلَى اْلِقْبلَِة يَْدُعو    َخَرَج النبي   "عنه   وفي لفظ فيهما  -1989 َل ِرَداَءهُ يَْستَْسِقي فَتََوجَّ َوَحوَّ
َيْوًما َيْستَْسِقي فََجعََل إِلَى     النبي  و َخَرجَ "ولفظ مسلم"  َجَهَر فِيِهَما ِباْلِقَراَءةِ   ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْينِ 

 
( ) كتاب االستسقاء ، باب االستسقاء في المسجد الجامع ( )بهذا 1013( برقم: )28/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  (بمثله( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب الدعاء ِفي االستسقاء ( )897( برقم: )24/  3مسلم في "صحيحه" ) ، واللفظ(
( ) كتاب االستسقاء ، باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا وال علينا 1021( برقم: )30/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 (بنحوه( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب الدعاء ِفي االستسقاء ( )897برقم: )(  25/    3مسلم في "صحيحه" )، و  ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب االستسقاء ، باب الدعاء في االستسقاء قائما ( )بهذا اللفظ( 1022م:)(برق 30/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
 () كتاب االستسقاء ، باب الدعاء في االستسقاء قائما ( )بهذا اللفظ( 1023قم:)(بر 31/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب االستسقاء ، باب تحويل الرداء في االستسقاء ( )بهذا 1012برقم: )(  27/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 .  (بمثله( ) كتاب صالة االستسقاء ، ( )894( برقم: )23/  3لم في "صحيحه" )، ومس اللفظ(
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َ َواْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ النَّاِس َظْهَره    َل ِرَداَءه    يَْدُعو َّللاَّ هذا نص في أن :"قلت  )1("ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْينِ َوَحوَّ
 الصالة بعد الدعاء" 

ا َدَعا أَْو أََراَد أَْن َيْدع َو اْستَْقَبَل  "وفي لفظ للبخاري  -1990 َصلَّى ي َصل ِي َوأَنَّه  لَمَّ َخَرَج إِلَى اْلم 

َل ِرَداَءه     مردود باللفظ السابق  قلت ظاهر هذا الحديث أن الصالة قبل الخطبة)  )2("  اْلِقْبلَةَ َوَحوَّ
 ويؤكده اللفظ التالي:

ِ ْبُن يَزيدعن أَبِي إِْسَحاَق َخَرَج    وفي البخاري -1991 اْلنصاري َوَخَرَج َمعَه  البراء    َعْبُد َّللاَّ
  فَاْستَْسقَى فَقَاَم بِِهْم َعلَى ِرْجلَْيِه َعلَى َغْيِر ِمْنبٍَر فَاْستَْغفََر ثُمَّ َصلَّى ْبن  عازب َوزيد ْبن  أَأرقم  ْم  

ْن َولَْم ي ِقْم  َرْكعَتَْينِ   )3(" َيْجَهر  ِباْلِقَراَءةِ َولَْم ي َؤذ ِ

وَط اْلَمَطِر فَأََمَر    النبي    َشَكا النَّاس  إِلَىرضي للا عنها "  عن عائشة.و  )حسن( -1992 ق ح 
وَن فِيِه قَالَْت عائشة فََخَرَج ِحيَن َبَدا َحاجِ  ج  َصلَّى َوَوَعَد النَّاَس َيْوًما َيْخر  ِضَع لَه  فِي اْلم  ب   بِِمْنبٍَر فَو 

َ َعزَّ َوَجلَّ ث مَّ قَاَل إِنَّك ْم   َشَكْوت ْم َجْدَب ِدَياِرك ْم َواْسِتْئَخاَر  الشَّْمِس فَقَعََد َعلَى اْلِمْنَبِر فََكبََّر َوَحِمَد َّللاَّ
ك ْم ث مَّ قَاَل  اْلَمَطِر عن إِبَّاِن َزَماِنِه عنك ْم َوقَْد أََمَرك ْم َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ أَْن تَْدع وه  َوَوَعَدك ْم أَْن َيْستَِجيَب لَ 

ِحيِم َمِلِك   ْحَمِن الرَّ ِ اْلعَالَِميَن الرَّ ِ َرب  مَّ أَْنَت َّللاَّ   اْلَحْمد  ّلِِلَّ يِن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َيْفعَل  َما ي ِريد  اللَّه  َيْوِم الد ِ
ةً  َوَباَلًغا إِلَى ِحيٍن    اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت اْلغَنِيُّ َوَنْحن  اْلف قََراء  أَْنِزْل َعلَْيَنا اْلغَْيَث َواْجعَْل َما أَْنَزْلَت لََنا ق وَّ

َل  ث مَّ َرفََع َيَديْ  َل إِلَى النَّاِس َظْهَره  َوقَلََب أَْو َحوَّ ْفعِ َحتَّى َبَدا َبَياض  إِبَِطْيِه ث مَّ َحوَّ ِه فَلَْم يََزْل فِي الرَّ
َ   ثُمَّ أَْقبََل َعلَى النَّاِس َونََزَل فََصلَّى َرْكعَتَْينِ ِرَداَءه  َوه َو َرافٌِع َيَدْيِه   ْت َوبََرقَْت  َّللاَّ  َسَحاَبةً فََرَعدَ   فَأَْنَشأ

ْم إِلَى اْلِكن ِ  ا َرأَى س ْرَعتَه  ِ فَلَْم َيأِْت َمْسِجَده  َحتَّى َسالَْت السُّي ول  فَلَمَّ النبي     َضِحكَ ث مَّ أَْمَطَرْت ِبإِْذِن َّللاَّ
    َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر َوأَن ِي َعْبد َ ِ َوَرس ول ه    َحتَّى َبَدْت َنَواِجذ ه  فَقَاَل أَْشَهد  أَنَّ َّللاَّ قَاَل أَب و داود     "َّللاَّ

ةٌ لَ  جَّ يِن َوإِنَّ َهذَا اْلَحِديَث ح   )4("ه مْ َحِديٌث َغِريٌب إِْسَناد ه  َجي ٌِد أَْهل  اْلَمِديَنِة َيْقَرء وَن َمِلِك َيْوِم الد ِ

 القول الثاني أن الخطبة بعد الصالة وهو مذهب أحمد والشافعي •

عباس  عن .  )حسن( -1993 عنهما    ابن  للا  الً   النبي    إِنَّ "رضي  تََبذ ِ م  تََواِضعًا   َخَرَج    م 
ًعا تََضر ِ عِ َوالتَّْكِبيرِ   م  ْطَبتَك ْم َهِذِه َولَِكْن لَْم يََزْل فِي الدَُّعاِء َوالتََّضرُّ َصلَّى فَلَْم َيْخط ْب خ    َحتَّى أَتَى اْلم 

) ظاهره موافق لألول ، فيكون المقصود كالعيد    )5("ي َصل ِي فِي اْلِعيدَوَصلَّى َرْكعَتَْيِن َكَما َكاَن  
 في التكبيرات" 

 
( ) كتاب االستسقاء ، باب الجهر بالقراءة في االستسقاء ( )بهذا 1024( برقم: ) 31/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 .( ) كتاب صالة االستسقاء ، ( )بنحوه.( 894( برقم: )23/  3ومسلم في "صحيحه"  )،  اللفظ(
 () كتاب االستسقاء ، باب استقبال القبلة في االستسقاء ( )بهذا اللفظ( 1028(برقم:) 31/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
 () كتاب االستسقاء ، باب الدعاء في االستسقاء قائما ( )بهذا اللفظ( 1022( برقم:)30/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(
(  1229( برقم: )328/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،( )بنحوه.(  991: )( برقم271/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )4(

هذا حديث غريب ،  وقال :""  ( )بمثله.(1173( برقم: )455/    1وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،   )بهذا اللفظ(
»سنن أبي ".  قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح."(: 870/  2»خالصة األحكام« )." . قال النووي في  إسناده جيد

" . وقال سم بن مبرور وخالد بن نزار، فهما صدوقان حسنا الحديث.إسناده حسن من أجل القا "(:374/ 2داود ت األرنؤوط« )
 . "إسناده حسن، وصححه ابن حبان" 1064برقم  (:337/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في 

( 529/    2وابن خزيمة في "صحيحه" ) ،  ( )بمثله مختصرا.(  280( برقم: ) 104/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )5(
والضياء المقدسي في "األحاديث ، ( )بمثله.(  2862( برقم: ) 112/    7( )بمثله.( ، وابن حبان في "صحيحه" )1405برقم: )

والنسائي ،  ( )بمثله.(  1223( برقم: )326/    1( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )488( برقم: )502/    9المختارة" )
( )بنحوه مطوال.(  1165( برقم: )453/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله.(  1/    1520( برقم: )326/    1في "المجتبى" ) 

(  316/    2، وابن ماجه في "سننه" )ال :"حسن صحيح"  وق ( )بنحوه.(  558( برقم: )559/    1والترمذي في "جامعه" )،  
»الدراية في تخريج  .. قال ابن حجر في    ( )بمثله.(3394( برقم: )784/    2وأحمد في "مسنده"  )  ،( )بمثله.(  1266برقم: )

"  ، وقال في  أن إسحاق لم يسمع من ابن عباسقال الترمذي حسن صحيح قلت ووهم من زعم  " (:226/  1أحاديث الهداية« )
." .قال األرنؤوط   رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان  "(:214»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص

 . 665برقم  (:133/ 3»إرواء الغليل « )". وحسنه األلباني في إسناده حسن."(:112/ 7»صحيح ابن حبان« )في 
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أَبِي هريرةو   .  (ضعيف) -1994 َنبِيُّ َّللاَِّ   عن  َخَرَج  قَاَل  ِبَنا    أَنَّه   فََصلَّى  َيْستَْسِقي  َيْوًما 
َل َوْجَهه  َنْحَو اْلِقْبلَِة َرافِعًا َيَده  ث مَّ قَلََب ِرَداَءه     ثُمَّ َخَطبَنَاَرْكعَتَْيِن ِباَل أَذَاٍن َواَل إِقَاَمٍة   َ َوَحوَّ َوَدَعا َّللاَّ

 )1(" نِ فََجعََل اْْلَْيَمَن َعلَى اْْلَْيَسِر َواْْلَْيَسَر َعلَى اْْلَْيمَ 

 من أدعية االستسقاء  •

ِغيثًا   قَاَل أَتَْت النبي   عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ .    )صحيح(  -1995 مَّ اْسِقَنا َغْيثًا م  َبَواِكي فَقَاَل اللَّه 
 )2("َمِريئًا َمِريعًا َنافِعًا َغْيَر َضار ٍ َعاِجاًل َغْيَر آِجٍل قَاَل فَأَْطَبقَْت َعلَْيِهْم السََّماء  

 والمقصود بالبواكي النساء، يعني: باكيات من الضيق والشدة  •

وله بواك جمع باكية وقال الخطابي بواكي بضم الياء آخر الحروف  ق   :عمدة القاريقال في   •
 . قال معناه التحامل 

دعا في االستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا      أن النبي  وعن سعد  .    )ضعيف( -1996
 )3("قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجال يا ذا الجالل واْلكرام

  

 
( برقم: 319/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بمثله.(  1422( برقم: )539/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
( 1748/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  6493( برقم: )347/    3( )بهذا اللفظ( والبيهقي في "سننه الكبير" )1268)

ديث أن النبي صلى هللا عليه "ح(:226/ 1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في   ( )بمثله.( 8443برقم: )
ت أحمد   279/  8»مسند أحمد« )"  قال أحمد شاكر في  إسناده حسن...ووسلم خطب في االستسقاء ابن ماجة عن أبي هريرة  

صحيح لغيره، وهذا إسناد    "ط الرسالة(:  73/  14»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  الحديث إسناده صحيح.وهذا  "...شاكر(: 
»صحيح  "  قال األلباني في   ضعيف يعتبر به، وباقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخين.  -وهو ابن راشد-ضعيف، فالنعمان  
راشد صدوق سيئ الحفظ كما قال الحافظ وسيأتي تضعيف المؤلف له في  إسناده ضعيف النعمان بن  "(:333/  2ابن خزيمة« )

برقم   نفسه  الحديث  في  1422هذا  وقال    .".( األمة«  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  األحاديث  /  12»سلسلة 
ي حديثه عن الزهري وقال ابن خزيمة عقبه:))في القلب من النعمان بن راشد؛ فإن ف ...  منكر بذلك الخطبة بعد الصالة."(:285

وقال أحمد:))مضطرب الحديث، روى مناكير(( .وضعفه آخرون. ولذلك؛  ...))تفرد به النعمان(( .  تخليطا ً كثيرا ً(( .وقال البيهقي:
 قال الحافظ في ))التقريب(( :))صدوق سيئ الحفظ(( .قلت: فمن كان هذا حاله فأحسن أحواله أن يستشهد بحديثه ويتقوى بغيره، 

موقفهم   لقد تبين لي وأنا أعد لهذا البحث والتحقيق: أن بعض العلماء لم يكن  فإني أقول:ولذلك؛   ...يحتج به فال  وأما أن
ال من الناحية الحديثية وال من الناحية   ،  تجاه هذا الحديث ونحوه الموقف الذي يوجبه التحقيق والتجرد واإلنصاف

كفاكم أيها القوم لفاً ودوراناً دفاعاً عن إمامكم   وختاماً أقول:    ...  العبرة.  تحصل به  الفقهية، وإليك بعض األمثلة بالقدر الذي
اإلمام؛ فلم تفتكم، وقامت  عند ما علم، فعليكم باتباع ما ثبت في السنة؛ فإنها هي األصل، فإذا فاتت مع أنه ليس بُمليم؛ ألنه وقف

ُ َعلَْيِه َوَسلََّمِإ غير مرة، وبين يديها خطبة، ودعاءصالة االستسقاء سنة؛    بها الحجة عليكم، فقولوا للناس:  فعلها النبي َصلَّى َّللاَّ
هذا هو الذي يتحصل من األحاديث الواردة   وتضرع، فإن اقتصر على الدعاء جاز؛ لكن ما ذكر من الخطبة والصالة منه أفضل.

 هو الهادي إلى الصواب.  في هذا الباب. واللله تبارك وتعالى
( برقم: 327/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  1416( برقم: ) 536/    2ه ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرج  –  )2(
/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بهذا اللفظ(1169( برقم: )454/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  1226)

أبو داود بإسناد صحيح." (:879 األرنؤوط في  رواه  قال  أبي داود ت األرنؤوط« ) ".  إسناده صحيح. وقد "(:371/  2»سنن 
والحاكم وسكت عنه الذهبي، وصحح إسناده النووي كذلك في"األذكار"، وقال ابن عبد البر: هو  صححه أبو عوانة وابن خزيمة

برقم  (:333/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في أحسن شيء روي في الدعاء في االستسقاء مرفوعاً.
 . "إسناده صحيح على شرط مسلم:" 1060

وقال :"رواه أبو عوانه في صحيحه"    521برقم    (:217بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صذكره ابن حجر في    –  )3(
وضوع؛ آفته عبد هللا بن محمد أبو محمد البلوي األنصاري، قال عنه الدارقطني: يضع الحديث، ورماه األزدي م»وقال المحقق :"

 . "بالكذب 
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 المطر؟ نزل  ماذا يقول إذا •

إذا رأى المطر قال "صيبا   أن الرسول    رضي للا عنها  وفي البخاري عن عائشة -1997
 )1(نافعا"

    النبي   َمَطٌر قَاَل فََحَسرَ     رسول للا  أََصاَبَنا َوَنْحن  َمعَ   أنس  وفي مسلم عن -1998
ِ ِلَم َصنَْعَت َهذَا قَاَل    )2("أِلَنَّهُ َحِديُث َعْهٍد بَِربِِّه تَعَالَى ثَْوَبه  َحتَّى أََصاَبه  ِمْن اْلَمَطِر فَق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ

َدْيِبَيِة   رسول للا   َصلَّى ِبَنا"عن زيد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهنِّيِ وفيهما  -1999 ْبحِ ِباْلح  َصاَلةَ الصُّ
وَن َماذَا قَاَل رَ  ا اْنَصَرَف أَْقبََل َعلَى النَّاِس فَقَاَل َهْل تَْدر  بُّك ْم قَال وا فِي إِثِْر السََّماِء َكاَنْت ِمْن اللَّْيِل فَلَمَّ

بِي   ْؤِمٌن  م  ِعَباِدي  ِمْن  أَْصَبَح  قَاَل  قَاَل  أَْعلَم   َوَرس ول ه   ِ  َّللاَّ   ِبفَْضِل َّللاَّ ِطْرَنا  قَاَل م  َمْن  ا  فَأَمَّ َوَكافٌِر 
ِطْرَنا ِبَنْوِء َكذَا َوَكذَا فَذَِلَك َكافِرٌ  ا َمْن قَاَل م  ْؤِمٌن بِي َكافٌِر ِباْلَكْوَكِب َوأَمَّ ْؤِمٌن  َوَرْحَمِتِه فَذَِلَك م   بِي م 

 )3("ِباْلَكْوَكبِ 

أَبِي هريرةوفي مسلم   -2000 َولَِكْن  قَ   النبي    أَنَّ   عن  وا  ت ْمَطر  ِبأَْن اَل  السََّنة   لَْيَسْت  اَل 
وا َواَل ت ْنِبت  اْْلَْرض  َشْيئًا وا َوت ْمَطر   )4("السََّنة  أَْن ت ْمَطر 

 ماذا يقول عند هبوب الريح؟  •

يح  الشَِّديَدة  إِذَا َهبَّْت ع ِرَف ذَِلَك   :"َيق ول    ْبَن َماِلكٍ   أنس في البخاري عن   -2001 َكاَنْت الر ِ
 )")5فِي َوْجِه النبي 

إذا كان يوم الريح والغيم    : كان رسول للا  رضي للا عنها قالتعائشة    وفيهما عن -2002
، عرف ذلك في وجهه ، وأقبل وأدبر . فإذا مطرت ، سر به ، وذهب عنه ذلك. قالت عائشة : 

 )6("فسألته. فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي . ويقول إذا رأى المطر: رحمة . 

كان النبي صلى للا عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني قالت :"  وفيهما عنها -2003
أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فيها ، 
وشر ما أرسلت به ، قالت: وإذا تخيلت السماء ، تغير لونه ، وخرج ودخل ، وأقبل وأدبر. فإذا  

جهه. قالت عائشة: فسألته. فقال: لعله يا عائشة ! كما مطرت ، سري عنه. فعرفت ذلك في و 
    )   .")7فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا  قال قوم عاد : 

  

 
 .  ( ) كتاب االستسقاء ، باب ما يقال إذا مطرت ( )بهذا اللفظ(1032( برقم: )32/  2ه" )أخرجه البخاري في "صحيح – )1(
 ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب الدعاء ِفي االستسقاء ( )بهذا اللفظ( 898( برقم: )26/    3"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )2(
( ) كتاب االستسقاء ، باب قول هللا تعالى وتجعلون رزقكم أنكم 1038( برقم: ) 33/    2في "صحيحه" )  أخرجه البخاري–  )3(

( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كفر من َقاَل مطرنا بالنوء ( 71( برقم: )59/    1ومسلم في "صحيحه" ) ،    تكذبون ( )بهذا اللفظ(
 . )بمثله.(

( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ِفي سكنى المدينة وعمارتها  2904( برقم: )180/    8خرجه مسلم في "صحيحه" )أ–  )4(
 .  عة ( )بهذا اللفظ(قبل السا

 .  ( ) كتاب االستسقاء ، باب إذا هبت الريح ( )بهذا اللفظ(1034( برقم: )32/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
( ) كتاب االستسقاء ، باب ما يقال إذا مطرت ( )بنحوه مختصرا.( 1032( برقم: )32/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 . ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ( )بهذا اللفظ(899( برقم: )26/  3مسلم في "صحيحه" )، 

( ) كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل  3206( برقم: ) 109/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، 899( برقم: )26/    3صحيحه" )مسلم في "  ،    الرياح نشرا بين يدي رحمته ( )بنحوه مختصرا.(
 .  باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ( )بهذا اللفظ(
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: ما رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ،  قالتها  عن    وفيهما -2004
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم ، قالت: وكان إذا رأى غيما ، أو ريحا ، عرف ذلك في 
وجهه. فقالت: يا رسول للا! أرى الناس ، إذا رأوا الغيم ، فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر.  

يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه  الكراهية؟ قالت: فقال:  وأراك إذا رأيته ، عرفت في وجهك  

 )  . ")1هذا عارض ممطرنا  عذاب. قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب ، فقالوا: 
يَح فَإِذَا َرأَْيت ْم َما تَْكَره وَن    النبي  قَاَل قَالَ   عن أُبَّيِ بن كعب.    )صحيح( -2005 اَل تَس بُّوا الر ِ

يحِ َوَخْيِر َما فِيَها َوَخْيِر َما أ ِمَرْت ِبِه َونَع وذ  ِب  مَّ إِنَّا َنْسأَل َك ِمْن َخْيِر َهِذِه الر ِ ه 
َك ِمْن َشر ِ  فَق ول وا اللَّ

يحِ َوَشر ِ َما فِيَها َوَشر ِ َما أ ِمَرْت ِب   )2("ِه َهِذِه الر ِ

َبا َوأ ْهِلَكْت   :"قَالَ   أَنَّ النبي  رضي للا عنهما   ابن عباسوفيهما عن   -2006 ن ِصْرت  ِبالصَّ
 )3("َعاٌد ِبالدَّب ورِ 

فقالوا يا  أقبلت يهود إلى النبي   ": قال  رضي للا عنهما  عن ابن عباس . )حسن( -2007
أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو ؟ قال ملك من المالئكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار  
يسوق بها السحاب حيث شاء للا فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال زجره بالسحاب إذا 

اشكتى    زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال
 )4( "عرق النسا فلم يجد شيئا يالئمه إال لحوم اْلبل وألبانها فلذلك حرمها قالوا صدقت ؟ 

  

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله فلما رأوه عارضا مستقبل 4828( برقم: )133/    6ه البخاري في "صحيحه" )أخرج–  )1(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب التعوذ عند رؤية الريح 899( برقم: )26/    3ا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )أوديتهم ( )بهذ
 . مثله.(والغيم ( )ب

، والحاكم    وقال :"إسناده صحيح"  ( )بمثله.(1222( برقم: )423/    3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
( 341/    9والنسائي في "الكبرى" )  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بنحوه موقوفا.(3093( برقم: )272/    2في "مستدركه" )

وقال :"حسن صحيح" . وصححه   ( )بهذا اللفظ(  2252( برقم: )103/    4( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )10703برقم: )
 . 2756برقم  (:598/ 6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )األلباني في  

( ) كتاب االستسقاء ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم نصرت  1035( برقم: )33/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ِفي ريح الصبا والدبور 900رقم: )( ب27/    3بالصبا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( )بلفظه.(
 8( )بنحوه مطوال.( ،والنسائي في "الكبرى" )60( برقم: )67/   10يث المختارة" )أخرجه الضياء المقدسي في "األحاد –  )4(
اللفظ(3117( برقم: )193/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مطوال.(  9024( برقم: )217  / وقال :"حسن   ( )بهذا 

( 2522( برقم: )608/    2وأحمد في "مسنده"  )،  ( )بمثله مطوال.(9024( برقم: ) 217/    8والنسائي في "الكبرى" )غريب" ،
يث حسن دوَن قصة الرعد، فقد تفرد بها بُكيُر حد  " ط الرسالة(:  285/  4»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     )بنحوه مطوال.(

سوى قصة الرعد، فهي   -(  2514فيما سيأتي برقم )-على حديثه هذا    وقد تُوبع  ...بُن شهاب، وهو لم يرو عنه سوى اثنينِ 
"   منكرة، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين غيَر عبد هللا بن الوليد العجلي، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.

سلة األحاديث الصحيحة وشيء »سل،وقال في    3553برقم    (:665/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وحسنه األلباني في   
 . "أقل الدرجات  الحديث عندي حسن على"...(:493/ 4من فقهها وفوائدها« )
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 صالة الكسوف/حكمها ، وصفاتها   •
 النداء لها بالصالة جامعة   •

  النبي    على عهد  لما كسفت الشمس":قالرضي للا عنهما    بن عمروفيهما عن   -2008
 )1("  نودي إن الصالة جامعة

ُموَسى عن    فيهماو -2009 النَّبِيُّ    قَاَل:  أَبِي  فَقَاَم   ، الشَّْمس  أَْن   َخَسفَِت  َيْخَشى  فَِزًعا 
هِذِه    َوقَاَل:  ،  بِأَْطَوِل قِيَاٍم َوُرُكوعٍ َوُسُجوٍد َرأَْيتُهُ قَط  يَْفعَلُهُ فََصل ى    فَأَتَى اْلَمْسِجدَ   ؛  تَك وَن السَّاَعة  
ف  للا  ِبِه ِعَباَده    الَ تَك ون  ِلَمْوِت أََحٍد َوالَ ِلَحَياِتهِ   ، ي ْرِسل  للا  اْلَيات  الَّتِي  ِ فَِإذَا َرأَْيتُْم  ،  ، َولِكْن ي َخو 
 )2("فَاْفَزع وا إِلَى ِذْكِر للِا َود َعاِئِه ِواْستِْغفَاِرهِ  َشْيئًا ِمْن ذِلكَ 

ِبِهَما   " قال:  رضي للا عنها عن النبي    عن عائشة هما  وفي -2010 ف   ِ ي َخو  تَعَالَى   َ إِنَّ َّللاَّ
ِعَباَده   " ظ مسلملفو"ِعَباَده   بِِهَما  ف  َّللاَّ   ِ ي َخو   ِ آَياِت َّللاَّ ِمْن  َما  َ َولَِكنَّه  فَاْذُكُروا َّللاَّ ُكُسوفًا  َرأَْيتُْم   فَِإذَا 

 .)3(َحتَّى يَْنَجِليَا «

ِ    أَبِى َمْسعُوٍد األَْنَصاِرىِّ َعْن  في مسلم   -2011 » إِنَّ الشَّْمَس َواْلقََمَر    قَاَل قَاَل َرس ول  َّللاَّ
ف  َّللاَّ  بِِهَما ِعَباَده  َوإِنَّه َما الَ َيْنَكِسفَاِن ِلَمْوِت أََحٍد ِمَن النَّاِس  ِ ِ ي َخو  فَِإذَا َرأَْيتُْم ِمْنَها   آَيتَاِن ِمْن آَياِت َّللاَّ

َ َحتَّى يُْكَشَف َما بُِكمْ   .)4(«  َشْيئًا فََصل وا َواْدُعوا َّللاَّ

النبي    وفي مسلم عن جابر -2012 أن  كانوا قال:"   بن عبد للا رضي للا عنهما  وإنهم 
يقولون: إن الشمس والقمر ال يخسفان إال لموت عظيم. وإنهما آيتان من آيات للا يريكموهما ،  

  )5(". فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي

 ؟عدد الركعاتكم  •
 القول األول : أنهما أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات  •

أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك للا من  "عنهارضي للا    عائشة  فيهما عن -2013
عائذا باهلل من      رسول للا   أيعذب الناس في قبورهم فقال    النبي  عذاب القبر فسألت عائشة

بين ظهراني الحجر   ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر  النبي    ذلك ثم ركب
ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويال ثم ركع ركوعا طويال ثم رفع فقام قياما طويال  
وهو دون القيام اْلول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع اْلول ثم رفع فسجد ثم قام فقام  

دون القيام اْلول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع اْلول ثم قام قياما   قياما طويال وهو 
ثم رفع فسجد  اْلول  الركوع  ثم ركع ركوعا طويال وهو دون  القيام اْلول  طويال وهو دون 

حتى  ولفظ مسلم"    " وانصرف فقال ما شاء للا أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر
 )6("وأربع سجدات.استكمل أربع ركعات. 

 
( ) كتاب الكسوف ، باب النداء بالصالة جامعة في الكسوف (  1045( برقم: )34/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة 910( برقم: )34/    3)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . جامعة ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب الكسوف ، باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي 1059( برقم: )39/    2)  أخرجه البخاري في "صحيحه"–  )2(
اللفظ( ومسلم في   النداء بصالة 912( برقم: )35/    3"صحيحه" )هللا عنهما ( )بهذا  ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر 

 . الكسوف الصالة جامعة (
 ( ) كتاب الكسوف ، باب الصدقة في الكسوف ( )بنحوه مطوال.( 1044( برقم: )34/    2بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال–  )3(

 . ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب صالة الكسوف ( )بهذا اللفظ(901( برقم: )29/  3"صحيحه" )مسلم في ، و
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة 911( برقم: )35/    3" )أخرجه مسلم في "صحيحه–  )4(

 . جامعة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 904( برقم: ) 30/    3خرجه مسلم في "صحيحه" )أ–  )5(
 . َسلََّم ِفي صالة الكسوف من أمر الجنة والنار ( )بهذا اللفظ(وَ 
  ( ) كتاب الكسوف ، باب صالة الكسوف في المسجد ( )بهذا اللفظ( 1055( برقم: )38/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 . صالة االستسقاء ، باب صالة الكسوف ( )بنحوه.( ( ) كتاب 901( برقم: )28/  3ومسلم في "صحيحه"  )، 
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أيضا  -2014 النبي   "وفيهما عنها  بقراءته      أن  الخسوف  في صالة  أربع  جهر  فصلى 
 )1("ركعات في ركعتين وأربع سجدات

  النبي    انكسفت الشمس على عهد ":قال  رضي للا عنهما  بن عباسفيهما عن  و -2015
ركوعا طويال ثم  والناس معه فقام قياما طويال قدر نحو سورة البقرة ثم ركع    النبي    فصلى

رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام اْلول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع اْلول ثم  
سجدثم قام قياما طويال وهو دون القيام اْلول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع اْلول ثم  

ركوع اْلول ثم  وهو دون ال  رفع فقام قياما طويالوهو دون القيام اْلول ثم ركع ركوعا طويال
 )2("انجلت الشمس ثم انصرف وقد سجد

صلى صالة الكسوف "قالترضي للا عنها    في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر  -2016
فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم  

قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع  سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم  
ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال 

 )3("السجود ثم انصرف 

  كسفت الشمس على عهد  ":قال  رضي للا عنهما  بن عبد للا   جابر  وفي مسلم عن  -2017
ثم    فأطال القيام حتى جعلوا يخرونبأصحابه       النبي   في يوم شديد الحر فصلى    النبي  

ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من  
 )4("فكانت أربع ركعات وأربع سجداتذاك 

  النبي    لما كسفت الشمس على عهد ":قال  رضي للا عنهما  بن عمروفيهما عن  و -2018
ثم    ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة    فركع النبينودي إن الصالة جامعة  

 )5("جلس ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة ما سجدت سجودا قط كان أطول منها

 القول الثاني أنها ركعتان •

إن    فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال  "أبي بكرة  في البخاري عن -2019
 )6("الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم 

فإذا رأيتموهما    ":رسول للا     عنه قال   وفي البخاري عن عبدهللا بن مسعود -2020
 )7("فقوموا فصلوا

  

 
، باب الجهر بالقراءة في الكسوف ( )بهذا  ( ) كتاب الكسوف  1066( برقم: )40/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . (بمثلهاب صالة الكسوف ( )( ) كتاب صالة االستسقاء ، ب901( برقم: )29/  3مسلم في "صحيحه" )، و اللفظ(
( ) كتاب الكسوف ، باب صالة الكسوف جماعة ()بهذا اللفظ( ، 1052( برقم: )37/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )–  )2(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 907( برقم: )33/    3ومسلم في "صحيحه" )
 . صالة الكسوف من أمر الجنة والنار ( )بمثله.(

  ( ) كتاب األذان ، باب حدثنا ابن أبي مريم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 745( برقم: )149/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ 906( برقم: )33/    3( )906( برقم: )33/    3في "صحيحه" )

 . َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي صالة الكسوف من أمر الجنة والنار ( )بنحوه مختصرا.(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 904برقم: )   (30/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 . ر الجنة والنار ( )بهذا اللفظ(َوَسلََّم ِفي صالة الكسوف من أم
( ) كتاب الكسوف ، باب طول السجود في الكسوف ( )بهذا اللفظ(  1051( برقم: )36/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة ( 910( برقم: )34/    3، ومسلم في "صحيحه" )
 . .(بمثله)
 ( ) كتاب الكسوف ، باب الصالة في كسوف الشمس ( )بهذا اللفظ( 1040)( برقم:  33/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
( ) كتاب الكسوف ، باب الصالة في كسوف الشمس ( )بهذا اللفظ(  1041( برقم: )34/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة ( 911( برقم: )35/    3، ومسلم في "صحيحه" )
 . )بمثله.(
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   بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة  " :قال    ،عبد الرحمن بن سمرةوفي مسلم عن   -2021
في انكساف الشمس اليوم     لنبي  إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت ْلنظرن إلى ما يحدث ل

الشمس فقرأ سورتين   يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن  يديه  إليه وهو رافع  فانتهيت 
 )1("وركع ركعتين

 القول الثالث والرابع : ثمان ركعات في أربع سجدات ، ست ركعات في أربع سجدات ،   •

حين كسفت الشمس ثمان   النبي    صلى":قال  رضي للا عنهما  بن عباس  عن  في مسلم -2022
أنه صلى في كسوف قرأ "  وفي لفظ لمسلم عنه" ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك

 )2("ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال واْلخرى مثلهاثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم 
رسول    يوم مات إبراهيم بن   النبي     انكسفت الشمس في عهد "جابرفي مسلم عن  و -2023
فصلى بالناس ست ركعات بأربع    فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي  للا  

قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما    فكبر  سجدات بدأ
القراءة   القراءة اْلولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون  دون 

مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام   الثانية ثم ركع نحوا
أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من    فركع أيضا ثالث ركعات ليس فيها ركعة إال التي قبلها
 )3("سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا

عن   -2024 مسلم  للا    عائشة وفي  للا   "عنها  رضي  نبي  وأربع      أن  ركعات  ست  صلى 
 )4("سجدات

 القول الخامس : ركعتين ركعتين  •

ركعتين    للان الشمس انخسفت فصلى نبي  أ"قال :    قبيصة البجلي  . عن    )ضعيف( -2025
 )5("ركعتين حتى انجلت

 القول السادس : كأحدث صالة مكتوبة  •

فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صالة صليتموها    "قال :    عن النعمان بن بشير.    )ضعيف( -2026
 )6("من المكتوبة 

 
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة 913( برقم: )35/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . )بهذا اللفظ( جامعة (
ع ثمان ركعات ِفي  ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر من قَاَل إنه رك909( برقم: ) 34/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 . أربع سجدات ( )بهذا اللفظ(
قاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه ( ) كتاب صالة االستس904( برقم: ) 31/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 . َوَسلََّم ِفي صالة الكسوف من أمر الجنة والنار ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب صالة الكسوف ( )بهذا اللفظ(901( برقم: )29/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
.  قال   ( ) كتاب الكسوف ، باب نوع آخر ( )بهذا اللفظ(3/    1486( برقم: )317/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )–  )5(

اله ثقات لكنه معلول بعدم تصريح أبي قالبة بسماعه إياه من (: إسناده ضعيف رج329/  2»صحيح ابن خزيمة« )األلباني في  
  (:213»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص" وضعفه في  قبيصة أو النعمان وفي سنده اضطراب كما أشار إليه المصنف ا. هـ

 .  1474برقم 
( برقم:  316/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بهذا اللفظ(  1242( برقم: )333/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )6(
( 4766/    9وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  1185( برقم: )461/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بنحوه.(  2/    1485)

رواه أبو داود بإسناد صحيح.لكن قال البيهقي: "   "(: 863/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بنحوه.(  20938برقم: ) 
.قال   ال يقدح في صحة الحديث، ألن هالال ثقة  سقط بين أبي قالبة وقبيصة رجل، وهو هالل بن عامر " ثم رواه كذلك. وهذا

الحاكم: " هو حديث صحيح ".قال البيهقي: " سياق هذا الحديث، وسائر األحاديث الواردة بركعتين يدل على أن المراد اإلخبار 
في كل ركعة،  عن صالته صلى هللا عليه وسلم يوم مات إبراهيم عليه السالم، وقد أثبت جماعة من الصحابة الحفاظ عدد ركوعه

 - إسناده ضعيف، فإن أبا قالبة"ط الرسالة(:   210/  34»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في    فهي أولى بالقبول. وهللا أعلم ".
ح هنا بسماعه من قبيصة بن مخارق  -وهو عبد هللا بن زيد الَجْرمي »ضعيف " . وضعفه األلباني في  كان كثير اإلرسال، ولم يصِرّ

 :األولى: عنعنة أبي قالبة فقد ذُِكر بالتدليس.  هذا إسناد ضعيف، له علتان. وقال :"  217برقم    (:24/  2)  األم«  -أبي داود  
 . ..."واألخرى: االضطراب عليه في إسناده
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وقد صرح ابن عبد البر باضطراب حديث ابن عباس عند مسلم ، فقد روي موقوفا ، وروي مرسال   •
ربع ركعات في ركعة وقوم  أواختلف أيضا في متنه فقوم يقولون    ،  وهذا االضطراب يوجب طرحه،  

 .يقولون ثالث ركعات في ركعة  وال يقوم بهذا االختالف حجة

ربع ركعات في أ  أنه صلىعن النبيعنه فقد ثبت عنه بسند أصح كما قدمنا أنه     وأما حديث جابر   •
 أربع سجدات 

وليس عنها ، ففي إسناده مقال ويحتمل التدليس كما ذكر ابن عبد البررضي هللا    عائشة  وأما حديث    •
أما حديث  . و  ألنها من اآلثار التي ال مطعن ألحد فيها    ما قدمنا ؛   مثل هذه األسانيد يعارض بها  

ركوعين  يعني      ركعتين ركعتين  "قبيصة وعلى فرض صحته ، فهو اليعارض ما ذكرنا ؛ ألن قوله  
  . وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة، 

رواتها من  عنه فال يصح أن يعارض به ما ثبت في الصحيح ؛ ألن     النعمان بن بشيروأما حديث    •
 .الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة والنعمان بن بشير ; فال ترد روايتهم بها 

باز    • ابن  الشيخ  تعالى- اختار  :"صالة  -رحمه هللا  قوله  ونص   ، مؤكدة  سنة  الكسوف  بأن صالة 
الكسوف سنة مؤكدة... وليست واجبة عند أهل العلم "وقال:"صالة الكسوف المشهور عند العلماء 

بالوجوب قول قوي"   العيد  وسئل   .   أنها سنة والقول    فقال"   فرض عين؟  والكسوف  هل صالة 
وصلى   ،  صلى العيد  بها  وأمر  صالهما  ألن الرسول  ؛  فرض عين كالجمعة  واألقرب وهللا أعلم أنها

بذلك  الكسوف أشد  ،  وأمر  العيد  فيها  بالجمعة  أشبه  العيد  ،  لكن  فالراجح  عين  أنها  ،    ،   فرض 
 دون العيدين، ودون الجمعة"  والكسوف تشبه ذلك لكنها 

وقال مالك في    قال في المدونة"  تشرع الصالة جماعة لكسوف القمر   ال  ،   والحنفية  ،   المالكية  وعند  •
القمر: يجمعون  صالة خسوف  وال  ويدعون  النافلة  كصالة  ركعتين  ركعتين  في   ,  يصلون  وليس 

القمر وال  خسوف  كصالة    سنة  الشمسجماعة  المبسوط"  خسوف  في  القمر "وقال  كسوف  فأما 
ثم الصالة فيها فرادى ال بجماعة ألن كسوف    ..فالصالة حسنة وكذلك في الظلمة والريح والفزع  

النبي   القمر أن  ينقل  ولم  الفتنة  يخاف  وربما  االجتماع  الناس  على  فيشق  فيها   بالليل  صلى 
  (" ) دليل على القياس في العباداتبالجماعة

 مسألة هل تشرع صالة الكسوف لغير الكسوف والخسوف؟   •
هذه اْليات التي يرسل للا ال    ":قال    عن النبي    األشعري  عن أبي موسى  همافي -2027

فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى  تكون لموت أحد وال لحياته ولكن   يخوف للا به عباده   
 )1("ذكره ودعائه واستغفاره

    . نوقش بأن أكثر ألفاظ األحاديث جاءت بتحديد آيتين فقط هما الشمس والقمر •

 .الصالة والصدقة واالستغفارمشروعية الخطبة بعدها  والحث على  •

رسول    فخطبتجلت الشمس    وقد النبي    فانصرف"رضي للا عنها    عن أسماء  فيهما -2028
ما من شيء لم أكن رأيته إال في مقامى هذا    بعد ثم قال أما  هللا وأثنى عليه  الناس فحمد هللا 

 )2("تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجالحتى الجنة والنار وإنه قد أوحى إلى أنكم  

  " إذا رأيتم ذلك فاذكروا للا "  قال:  رضي للا عنهما عن النبي    عن ابن عباس  هماوفي -2029
 )3(وكبروا" :"فادعوا للا ولفظ البخاري

 
( ) كتاب الكسوف ، باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس 1059( برقم: )39/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة 912قم: )( بر35/    3رضي هللا عنهما ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )
 . الكسوف الصالة جامعة (

( ) كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ إال من الغشي المثقل ( )بهذا 184( برقم: )48/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 905( برقم: )32/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  مر الجنة والنار ( )بنحوه.(َوَسلََّم ِفي صالة الكسوف من أ
( ) كتاب الكسوف ، باب صالة الكسوف جماعة ()بهذا اللفظ( ، 1052( برقم: )37/  2أخرجه البخاري في "صحيحه"  ) – )3(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي 907( برقم: )33/    3ومسلم في "صحيحه" )
 . .(بنحوهصالة الكسوف من أمر الجنة والنار ( ) 
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أبي موسى  وفيهما -2030 إلى ذكره    فإذا رأيتم شيئا من ذلك"  وفيه  اْلنف  حديث  فافزعوا 
 )1("ودعائه واستغفاره

فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى  "قال:  عن النبي   في البخاري  عن أبي بكرةو -2031
 )3() فصلوا وادعوا للا( ومثله عن المغيرة )2("يكشف ما بكم 

 )4("فقوموا فصلوارأيتموهما "فإذا قال:  عن النبي  عن أبي مسعود هما وفي -2032

 )5("فإذا خسفا فصلوا حتى ينجلى " قال: عن النبي   وفي مسلم عن جابر -2033

وانصرف فقال ما شاء للا أن يقول ثم أمرهم أن " رضي للا عنها    فيهما عن عائشةو -2034
 )6(" يتعوذوا من عذاب القبر

إن الشمس والقمر ال يخسفان لموت أحد  ": قوله    رضي للا عنها    فيهما عن عائشة  -2035
    )7("فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصالة،وال لحياته ولكنهما آيتان من آيات للا يريهما عباده

 .  مسألة : تشرع صالة الكسوف أو الخسوف ولو كان جزئيا بدليل حديث أبي موسى المتقدم •

 . رضي هللا عنها الخسوف ولو للنساء لما جاء في حديث أسماءتشرع صالة الكسوف أو  •

قَالَْت أَتَْيُت َعائَِشةَ ِحيَن َخَسفَْت الشَّْمُس فَِإذَا النَّاُس قِيَاٌم يَُصل وَن َوإِذَا ِهَي قَائَِمةٌ فيهما" -2036
 )8("تَُصلِّي 

  

 
( ) كتاب الكسوف ، باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس 1059( برقم: )39/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة 912( برقم: )35/    3نهما ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )رضي هللا ع
 . لصالة جامعة (الكسوف ا

 ( ) كتاب الكسوف ، باب الصالة في كسوف الشمس ( )بهذا اللفظ( 1040(برقم:)33/  2أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
( ) كتاب الكسوف ، باب الصالة في كسوف الشمس ( )بهذا  1043( برقم: )34/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة 915( برقم: )36/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . ( )بنحوه.(

( ) كتاب الكسوف ، باب الصالة في كسوف الشمس ( )بهذا  1041برقم: )(  34/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ذكر النداء بصالة الكسوف الصالة جامعة 911( برقم: )35/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 

 . ( )بمثله.(
( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  904( برقم: )30/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(

 . من أمر الجنة والنار ( )بهذا اللفظ( َوَسلََّم ِفي صالة الكسوف
الة الكسوف في المسجد ( )بهذا  ( ) كتاب الكسوف ، باب ص1055( برقم: )38/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب صالة الكسوف ( )بنحوه.( 901( برقم: )28/  3ومسلم في "صحيحه"  )،  اللفظ(
اب الكسوف ، باب خطبة اإلمام في الكسوف ( )بهذا اللفظ( ( ) كت1046( برقم: )35/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .  قاء ، باب صالة الكسوف ( )بمثله مطوال.(( ) كتاب صالة االستس901( برقم: )28/  3، ومسلم في "صحيحه" )
 . توضأ إال من الغشي المثقل()بهذا اللفظ(()كتاب الوضوء ،باب من لم ي184(برقم:)48/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(
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 خوفصالة ال •

 صورها:  •
الصورة األولى :أن يصلي بكل طائفة جميع الصالة ويسلم اإلمام بكل طائفة ،ويكون متنفال   •

الثانية ،وهي صالة   ،  ة ببطن نخل  النبيفي  ويدل على هذه   من أرض نجد ببالد غطفان 
 :الصورة

آخر  .    )صحيح( -2037 وجه  من  جابر وللنسائي  أن  عن  من    النبي  "  بطائفة  صلى 
، ومثله الحديث اْلتي عن    )1("أصحابه ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم

      أبي بكرة

2038- . لغيره(  بكرةو)صحيح  أبي  النبي  عن  َصلَّى  فََصفَّ   قَاَل  الظُّْهَر  َخْوٍف  فِي 
ِ فََصلَّى بِِهْم َرْكعَتَْيِن ث مَّ َسلََّم فَاْنَطلََق الَِّذيَن َصلَّوْ  ْم ِبإَِزاِء اْلعَد و  ه  ْم َخْلفَه  َوبَْعض  ا َمعَه  فََوقَف وا  بَْعض ه 

أَْرَبعًا    لنبي  ه  فََصلَّى ِبِهْم َرْكعَتَْيِن ث مَّ َسلََّم فََكاَنْت لِ َمْوقَِف أَْصَحاِبِهْم ث مَّ َجاَء أ ولَِئَك فََصلَّْوا َخْلفَ 
َيك ون   اْلَمْغِرِب  فِي  َوَكذَِلَك  داود  أَب و  قَاَل  اْلحسن  ي ْفِتي  َكاَن  َوِبذَِلَك  َرْكعَتَْيِن  َرْكعَتَْيِن    َوِْلَْصَحاِبِه 

َماِم ِستُّ َرَكعَاٍت َوِلْلقَْوِم ثاََلٌث ثاََل   )2(" ٌث ِلْْلِ

الصورة الثانية :يفرقهم طائفتين ، يصلي بكل طائفة بعض الصالة فالطائفة األولى تتم لنفسها   •
وتسلم ، والطائفة الثانية تتم ما تبقى مع اإلمام فينتظر اإلمام حتى تنهي الركعة الثانية ثم يسلم  

ان العدو في غير  إذا ك  ثم يصلي بالطائفة األخرى ،   بها،، وله أن يسلم وهي تكمل بنفسها ،
 . جهة القبلة ،وفي المسلمين كثرة ، وهي صالة ذات الرقاع

اتٍ فيهما  -2039 ْن َشِهدَ  عن َصاِلحِ ْبِن َخوَّ قَاعِ َصلَّى َصاَلةَ اْلَخْوِف   النبي  َعمَّ َيْوَم ذَاِت الر ِ
ِ فََصلَّى ِبالَّتِي َمعَه  َرْكعَةً ث مَّ ثََبَت قَائًِما َوأَتَ  وا ِْلَْنف ِسِهْم ث مَّ  أَنَّ َطاِئفَةً َصفَّْت َمعَه  َوَطاِئفَةٌ ِوَجاهَ اْلعَد و  مُّ

ِ َوَجاَءْت الطَّ  ْكعَةَ الَّتِي َبِقَيْت ِمْن َصاَلِتِه  اْنَصَرف وا فََصفُّوا ِوَجاهَ اْلعَد و  اِئفَة  اْْل ْخَرى فََصلَّى ِبِهْم الرَّ
وا ِْلَْنف ِسِهْم ث مَّ َسلََّم ِبِهْم   )3("ث مَّ ثََبَت َجاِلًسا َوأَتَمُّ

اَلةِ فََصلَّى بَِطاِئفٍَة َرْكعَتَْيِن ث مَّ  "  قال    فيهما  عن جابر -2040 وا َوَصلَّى  فَن وِدَي ِبالصَّ ر  تَأَخَّ
   )4("أَْرَبع  َرَكعَاٍت َوِلْلقَْوِم َرْكعَتَانِ  لنبي  قَاَل فََكاَنْت لِ  ِِبالطَّاِئفَِة اْْل ْخَرى َرْكعَتَْين 

قَاعِ ،    أَْقَبْلَنا َمَع َرس وِل للِا    ولفظ مسلم :" -2041 اِت الّرِ
" ثم ذكر الحديث   َحتَّى إِذَا ُكنَّا بِذَ

وا َوَصلَّى ِبالطَّاِئفَِة اْْل ْخَرى َرْكعَتَْيِن    وفيه:" ر  اَلةِ فََصلَّى بَِطاِئفٍَة َرْكعَتَْيِن ، ث مَّ تَأَخَّ .  فَن وِدَي ِبالصَّ
    )5("قَاَل : فََكاَنْت ِلَرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبع  َرَكعَاٍت َوِلْلقَْوِم َرْكعَتَاِن .

َبْيِر عن جابر قَاَل ك نَّا َمَع النبي :"   ريوفي البخا -2042   َوقَاَل معاذ َحدَّثََنا ِهَشاٌم عن أَبِي الزُّ
 )6("   ِبَنْخٍل فَذََكَر َصاَلةَ اْلَخْوِف قَاَل َماِلٌك َوذَِلَك أَحسن َما َسِمْعت  فِي َصاَلةِ اْلَخْوفِ 

 
( ) كتاب صالة الخوف . ، باب صالة الخوف ( )بهذا  24/    1551( برقم: )333/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )–  )1(

 . (417/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). صححه األلباني في  اللفظ(
)بهذا ( ) كتاب الصالة ، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين (  1248( برقم: )484/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(

( 521( برقم: )280/    1في "الكبرى" ) ،والنسائي  ( )بنحوه.(  2881( برقم: )135/    7وابن حبان في "صحيحه" )،    اللفظ(
/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بنحوه.(20827( برقم: )4740/    9وأحمد في "مسنده" )،  )بنحوه مختصرا.(

صحيح لغيره، "(:435/  2سنن أبي داود ت األرنؤوط« )»" قال األرنؤوط في  رواه أبو داود، والترمذي بإسناد حسن. " (:699
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  مدلس وقد عنعنه.  - وهو البصري    -وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن  

يح على شرط  كان يدلس لقلت: إنه صح  -وهو البصري -وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ ولوال أن الحسن  "...(: 415/  4)
 . لما يأتي ..." البخاري، ولكن الحديث صحيح على كل حال

( ) كتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع ( )بهذا اللفظ( ، 4129( برقم: )113/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 . المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف ( )بمثله.(( ) كتاب صالة  842( برقم: )214/  2ومسلم في "صحيحه" )

زي ، باب غزوة ذات الرقاع ( )بهذا اللفظ( ، ( ) كتاب المغا4135( برقم: )114/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 . (بمثله( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف ( )843( برقم: )214/  2مسلم في "صحيحه" )و
 بهذا اللفظ( ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف ( )843(برقم: )214/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )5(
 . ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع ( )بهذا اللفظ( 3041( برقم: ) 113/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
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َيتَقَدَّم     رضي للا عنهما  بن عمروفيهما عن   -2043 قَاَل  اْلَخْوِف  َصاَلةِ  س ئَِل عن  إِذَا  َكاَن 
ْم َوَبْيَن ا ْم َبْينَه  َمام  َرْكعَةً َوتَك ون  َطاِئفَةٌ ِمْنه  َمام  َوَطاِئفَةٌ ِمْن النَّاِس فَي َصل ِي ِبِهْم اْْلِ ِ لَْم ي َصلُّوا  اْْلِ ْلعَد و 

وَن َوَيتَقَدَّم  الَِّذيَن لَْم ي َصلُّوا  فَإِذَا َصلَّى الَِّذيَن َمعَه  َرْكعَةً اْستَأْ  وا َمَكاَن الَِّذيَن لَْم ي َصلُّوا َواَل ي َسل ِم  َخر 
َمام  َوقَْد َصلَّى َرْكعَتَْيِن فََيق وم  ك لُّ َواِحٍد ِمْن الطَّاِئفَتَ  ْيِن فَي َصلُّوَن  فَي َصلُّوَن َمعَه  َرْكعَةً ث مَّ َيْنَصِرف  اْْلِ

َمام  فَيَك ون  ك لُّ َواِحٍد ِمْن الطَّاِئفَتَْيِن قَْد َصلَّى َرْكعَتَْيِن فَإِْن َكانَ   ِْلَْنف ِسِهمْ   َرْكعَةً بَْعَد أَْن َيْنَصِرَف اْْلِ
ْستَْقِبِلي اْلِقْبلَِة أَوْ  ْكَباًنا م  ْستَْقِبِليَها غَ   َخْوٌف ه َو أََشدَّ ِمْن ذَِلَك َصلَّْوا ِرَجااًل قَِياًما َعلَى أَْقَداِمِهْم أَْو ر    ْيَر م 

")1( 

 . الصورة الثالثة :الصالة بهم جميعا ]إذا كان العدو في وجاه القبلة[ وهي صالة عسفان  •

ِ   جابرفي صحيح مسلم عن   -2044   رسول للا  قَاَل َشِهْدت  َمعَ رضي للا عنهما    ْبِن َعْبِد َّللاَّ
   َاْلَخْوِف فََصفََّنا َصفَّْيِن َصفٌّ َخْلف اْلِقْبلَِة فََكبََّر النبي    النبي  َصاَلةَ  َوَبْيَن  َبْيَنَنا      َواْلعَد وُّ 

ك وعِ َوَرفَعنا َجِميعًا ث مَّ اْنَحَدرَ  وِد   ِبالسُّ َوَكبَّْرَنا َجِميعًا ث مَّ َرَكَع َوَرَكعنا َجِميعًا ث مَّ َرفََع َرأَْسه  ِمْن الرُّ ج 
ا قََضى النبي  ِ فَلَمَّ ر  فِي َنْحِر اْلعَد و  َؤخَّ وَد َوقَاَم الصَّفُّ     َوالصَّفُّ الَِّذي َيِليِه َوقَاَم الصَّفُّ اْلم  السُّج 

رَ  ر  َوتَأَخَّ َؤخَّ وا ث مَّ تَقَدََّم الصَّفُّ اْلم  وِد َوقَام  ر  ِبالسُّج  َؤخَّ قَدَّم  الَِّذي َيِليِه اْنَحَدَر الصَّفُّ اْلم   الصَّفُّ اْلم 
النبي  َرَكَع  وِد      ث مَّ  ِبالسُّج  اْنَحَدَر  ث مَّ  َجِميعًا  َوَرفَعنا  ك وعِ  الرُّ ِمْن  َرأَْسه   َرفََع  ث مَّ  َجِميعًا  َوَرَكعنا 

ر   َؤخَّ ْكعَِة اْْل ولَى َوقَاَم الصَّفُّ اْلم  ًرا فِي الرَّ َؤخَّ ا  َوالصَّفُّ الَِّذي َيِليِه الَِّذي َكاَن م  ِ فَلَمَّ وِر اْلعَد و   فِي ن ح 
وِد فََسَجد وا ث مَّ َسلََّم النبي     قََضى النبي ر  ِبالسُّج  َؤخَّ وَد َوالصَّفُّ الَِّذي َيِليِه اْنَحَدَر الصَّفُّ اْلم    السُّج 

  ْاَلِء ِبأ َمَراِئِهم  )2("َوَسلَّْمَنا َجِميعًا قَاَل جابر َكَما َيْصَنع  َحَرس ك ْم َهؤ 

ا   النبي    َغَزْوَنا َمعَ   "لفظ لمسلم عنه  في -2045 فَلَمَّ َشِديًدا  قِتَااًل  فَقَاتَل وَنا  َهْيَنةَ  ِمْن ج  قَْوًما 
ْشِرك وَن لَْو ِمْلَنا َعلَْيِهْم َمْيلَةً اَلْقتََطعناه ْم فَأَْخَبَر ِجْبِريل   ذَِلَك فَذََكَر      النبي  َصلَّْيَنا الظُّْهَر قَاَل اْلم 

ا َحَضَرْت اْلعَْصر  .    النبي  ذَِلَك لََنا قَاَل َوقَال وا إِنَّه  َستَأِْتيِهْم َصاَلةٌ ِهَي أََحبُّ إِلَْيِهْم ِمْن اْْلَْواَلِد فَلَمَّ
ْشِرك وَن َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلِقْبلَِة قَاَل فََكبَّرَ  ، ثم سجد  بَّْرَنا َوَرَكَع فََرَكعنا  َوكَ     النبي  قَاَل َصفََّنا َصفَّْيِن َواْلم 

وسجد معه الصف اْلول وقام الثاني . فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول  
 )3(" . قال أبو الزبير : ثم خص جابر أن قال : كما يصلي أمراؤكم هؤالء . للا 

ْم      النبي  أَنَّ   عن سهل ْبِن أَبِي َحثَْمةَ وفي مسلم   -2046 َصلَّى ِبأَْصَحاِبِه فِي اْلَخْوِف فََصفَّه 
الَِّذيَن َخْلفَه   َحتَّى َصلَّى  قَائًِما  فَلَْم يََزْل  قَاَم  ث مَّ  َيل وَنه  َرْكعَةً  ِبالَِّذيَن  ث مَّ  َخْلفَه  َصفَّْيِن فََصلَّى  ْم َرْكعَةً 

فََصلَّى   ْم  ق دَّاَمه  َكان وا  الَِّذيَن  َر  َوتَأَخَّ وا  ث مَّ  تَقَدَّم  َرْكعَةً  تََخلَّف وا  الَِّذيَن  َصلَّى  َحتَّى  قَعََد  ث مَّ  َرْكعَةً  بِِهْم 
 )4("َسلَّمَ 

  

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجاال أو 4535( برقم: )30/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف 839( برقم: )212/  2ومسلم في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ(   ركبانا
 . مختصرا.( ( )بنحوه

 . (بهذا اللفظ ()كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف ( )840(برقم:)213/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
 . (اللفظ بهذا() كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف ( )840(برقم:)213/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )3(
 .ظ(( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة الخوف()بهذا اللف841(برقم: )214/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )4(
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َرقِّيِ و.     )صحيح(  -2047 الز  َعيَّاٍش  أَبِي  َمعَ   عن  ك نَّا  َوَعلَى    النبي   قَاَل  ِبع ْسفَاَن 
ةً لَقَْد أََصْبَن ْشِرك وَن لَقَْد أََصْبَنا ِغرَّ ْشِرِكيَن َخاِلد  ْبن  اْلَوِليِد فََصلَّْيَنا الظُّْهَر فَقَاَل اْلم  ا َغْفلَةً لَْو ك نَّا اْلم 

اَلةِ فَنََزلَْت آَية  اْلقَْصِر َبْيَن الظُّْهِر   ا َحَضَرْت اْلعَْصر  قَامَ َحَمْلَنا َعلَْيِهْم َوه ْم فِي الصَّ   َواْلعَْصِر فَلَمَّ
ْشِرك وَن أََماَمه  فََصفَّ َخْلَف      رسول للا  ْستَْقِبَل اْلِقْبلَِة َواْلم  ِ    م  َصفٌّ َوَصفَّ بَْعَد ذَِلَك الصَّف 

فََرَكعَ  آَخر   َجِميعًا      رسول للا   َصفٌّ  قال في آخره    " وذكر مثل رواية جابر،   َوَرَكع وا  ثم 
َها َيْوَم َبِني س لَْيٍم :" َها بِع ْسفَاَن َوَصالَّ  )1(" فََصالَّ

 ركعة واحدة  •

عن -2048 البخاري  عمر  في  بن   ِ َّللاَّ عنهما  َعْبَد  للا  َصاَلةِ    رضي  عن  س ئَِل  إِذَا  َكاَن 
ْستَْقِبِلي    "... اْلَخْوفِ  ْكَباًنا م  فَإِْن َكاَن َخْوٌف ه َو أََشدَّ ِمْن ذَِلَك َصلَّْوا ِرَجااًل قَِياًما َعلَى أَْقَداِمِهْم أَْو ر 

ْستَْقِبِليَها   وله حكم الرفع   )2(" اْلِقْبلَِة أَْو َغْيَر م 

اَلةَ َعلَى ِلَساِن َنِبي ِك مْ   :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباسوفي مسلم   -2049   فََرَض َّللاَّ  الصَّ
  ً3(" فِي اْلَحَضِر أَْرَبعًا َوفِي السَّفَِر َرْكعَتَْيِن َوفِي اْلَخْوِف َرْكعَة(   

قال النووي : معناه : يصلي في الخوف مع اإلمام ركعة ،وينفرد بأخرى" قلت : فإن كان في   •
 وسط القتال؟  

كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام ، فقال :    "  عن ثعلبة بن زهدم.    )صحيح(  -2050
أيكم صلى مع رسول للا صلى للا عليه وسلم صالة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا ، فصلى بهؤالء  

  )4(" ركعة ، وبهؤالء ركعة ، ولم يقضوا . 

صلى بذي قرد وصف    النبي   : أن  رضي للا عنهما    عن بن عباسو.    )صحيح( -2051
الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤالء  

 )5(ا"إلى مكان هؤالء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضو 

  

 
)1(  –( "المنتقى"  في  الجارود  ابن  )94/    1أخرجه  برقم:  )بنحوه.(  257(   )  ، الخوف  في صالة  باب   ( في ،  (  حبان  وابن 

 ( )بمثله.(1256( برقم: )337/    1مستدركه" )( )بنحوه مختصرا.( ، والحاكم في "2875( برقم: )126/    7"صحيحه" ) 
/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  21/    1548( برقم: )332/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي،  

»خالصة  . قال النووي في    ( )بنحوه.(16847( برقم: )3631/    7وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  1236( برقم: )477
" .  قال األرنؤوط في رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيحين إلى أبي عياش."(:749/  2األحكام« )

/  4ي داود ط غراس« )»صحيح سنن أب" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:423/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
ابن حبان وقال :"   1121برقم    (:393 الذهبي، وصححه  الحاكم، ووافقه  قال  الشيخين، وكذلك  إسناده صحيح على شرط   «

 .  "والدارقطني والبيهقي
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجاال أو 4535( برقم: )30/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  ركبانا ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة المسافرين وقصرها  687( برقم: )143/    2)أخرجه مسلم في "صحيحه"  –  )3(

 .  ( )بهذا اللفظ(
(  302/    4( )بمثله مطوال.( ، وابن حبان في "صحيحه" )1343( برقم: )480/    2خزيمة في "صحيحه" )أخرجه ابن  –  )4(

الذهبي ، ( )بمثله.(  1249( برقم: )335/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مطوال.(  1452برقم: )  وصححه ووافقه 
( 1246( برقم: )483/    1وأبو داود في "سننه" )  ،  ( )بمثله مطوال.(  2/    1529( برقم: ) 328/    1والنسائي في "المجتبى" )

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(23759( برقم: )5534/    10وأحمد في "مسنده" )  ،)بهذا اللفظ(  
في  إسناده صحيح."(:432/  2) األلباني  ز وصححه   "( غراس«  ط  داود  أبي  سنن  وقال   1133برقم    (:409/  4»صحيح 
 .  "إسناده صحيح، وقال الحاكم: "صحيح اإلسناد"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان:"

( 481/    2ابن خزيمة في "صحيحه" )، و  ( )بهذا اللفظ(  2871( برقم: )122/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب صالة الخوف ، صالة الخوف ركعة ركعة 1251( برقم: )335/  1والحاكم في مستدركه" )) بنحوه( ( 1344برقم: )

( برقم: 514/    2( )بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" )5/    1532( برقم: )328/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بنحوه.(  
." .  قال األرنؤوط صححه ابن حبان وغيره"(: 154/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(2092)

)في   حبان«  ابن  مسلم."(:122/  7»صحيح  شرط  على  صحيح  في  إسناده  األعظمي  وقال   .  "( خزيمة«  ابن  / 2»صحيح 
 .(412/ 4يح سنن أبي داود ط غراس« )»صح" . وصححه األلباني في إسناده صحيح"(:294
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   كتاب الجنائز   •
 استحباب ذكر الموت  •

وا  "عن أَبِي هريرة.   (. صحيح لغيره)حسن -2052    )1("ِذْكَرَهاِذِم اللَّذَّاِت يَعني اْلَمْوتَ   أَْكثِر 

إذا قال: قال للا:  أن رسول للا  رضي للا عنه :"  وفي البخاري عن أبي هريرة -2053
  )2(". أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه ، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه

من أحب لقاء للا أحب للا  قال :"  عن النبي      عبادة بن الصامتوفيهما عن   -2054
قالت عائشة أو بعض أزواجه : إنا لنكره الموت ، قال:    لقاءه ، ومن كره لقاء للا كره للا لقاءه  

ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان هللا وكرامته ، فليس شيء أحب إليه  ليس ذاك ،  
ذا حضر بشر بعذاب هللا وعقوبته ،  مما أمامه ، فأحب لقاء هللا وأحب هللا لقاءه ، وإن الكافر إ

 )3("   فليس شيء أكره إليه مما أمامه ، كره لقاء هللا وكره هللا لقاءه

» من أحب لقاء    قالت قال رسول للا  رضي للا عنها    عن عائشةلمسلم  لفظ    وفي -2055
للا أحب للا لقاءه ومن كره لقاء للا كره للا لقاءه فقلت يا نبى للا أكراهية الموت فكلنا نكره  

ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة للا ورضوانه وجنته أحب لقاء للا فأحب  الموت فقال »  
 .)4(« وكره للا لقاءه للا لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب للا وسخطه كره لقاء للا 

قال قال رسول للا    عن أبى هريرةعن شريح بن هانئ  عن عامرلفظ لمسلم    وفي -2056
:  من أحب لقاء للا أحب للا لقاءه ومن كره لقاء للا كره للا لقاءه «.قال فأتيت عائشة فقلت«

حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن   يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكرعن رسول للا  
للا    »من أحب لقاء للا أحب وما ذاك قال قال رسول للا   الهالك من هلك بقول رسول للا  

لقاءه ومن كره لقاء للا كره للا لقاءه«.وليس منا أحد إال وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول 
إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت  وليس بالذى تذهب إليه ولكن  للا 

 )5(".األصابع فعند ذلك من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه

جابرفي مسلم  و -2057 أَيَّامٍ   النبي   َسِمْعت      عن  بِثاََلثَِة  َمْوتِِه  يَُموتَنَّ    :"َيق ول    قَْبَل  اَل 
ِ َعزَّ َوَجلَّ   )6("أََحُدُكْم إِالَّ َوُهَو يُحسن الظَّنَّ بِاّللَّ

  

 
( برقم: 321/    4( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )2992( برقم: )259/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
)بلفظه.(8004)  )    ، الذهبي  )  وصححه ووافقه  "المجتبى"  في  برقم: )381/    1والنسائي  في    ،(  1/    1823(  والترمذي 

( برقم: 326/    5وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن غريب" ،    ( )بلفظه مختصرا.(2307( برقم: )141/    4"جامعه" )
»بلوغ المرام  . قال ابن حجر في  ( )بلفظه مختصرا.(  8040( برقم: )1661/    2"مسنده" )وأحمد في  ،  ( )بنحوه.(  4258)

/ 13»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  رواه الترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان" (:223من أدلة األحكام ت الفحل« )ص 
الرسالة(:  301 حسن"ط  في  إسناده  األلباني  وقال   .  "( حبان«  ابن  زوائد  إلى  الظمآن  موارد  برقم   (:501/  2»صحيح 
 .  "حسن صحيح:" 2171

( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى يريدون أن يبدلوا كالم 7504( برقم: )145/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .  هللا ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الرقاق ، باب من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ( )بهذا  6507( برقم: )106/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب من أحب لقاء هللا 2683( برقم: ) 65/    8ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  

 .  أحب هللا لقاءه ( )بلفظه مختصرا.(
  ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب من أحب لقاء هللا 2684( برقم: ) 65/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  أحب هللا لقاءه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب من أحب لقاء هللا  2685( برقم: ) 66/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  أحب هللا لقاءه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب اأْلمر بحسن الظن باهلل  2877( برقم: )165/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 . الَى عند الموت ( )بهذا اللفظ( تَعَ 
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 ذاب القبر ونعيمهع  •
 فتنة القبر  •

تسألها فقالت لها أعاذك للا من  "أن يهودية جاءت  رضي للا عنها  عائشة  فيهما عن -2058
عائذا باهلل من      رسول للا   أيعذب الناس في قبورهم فقال     النبي  عذاب القبر فسألت عائشة

فقال ما شاء للا   ثم ذكرت الحديث...  ذات غداة مركبا فخسفت الشمس     النبي    ذلك ثم ركب
 (قبل أن يوحى إليه  يعلم    ول هللارس  )لم يكن)1(أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر"

مَّ   أَنَّ َرس وَل َّللاَِّ   رضي للا عنها  َعْن َعائَِشةَ وفيهما   -2059 الَِء الدََّعَواِت»اللَّه  َكاَن َيْدع و بَِهؤ 
 )2(" الحديثفَإِن ِى أَع وذ  ِبَك ِمْن فِْتَنِة النَّاِر َوَعذَاِب النَّاِر َوفِْتَنِة اْلقَْبِر َوَعذَاِب اْلقَْبرِ 

أنكم تفتنون في إنه قد أوحى إلى  قال"  ضي للا عنها عن النبي    فيهما عن أسماء -2060
؟ فأما المؤمن  ما علمك بهذا الرجلالدجال يؤتى أحدكم فيقال له    قريبا أومثل فتنة المسيحالقبور  

جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا    أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول للا هو محمد  
ب  فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتا  واتبعنا وصدقنا

 )3("شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل ؟ فيقول ال أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته

إذا وقف على قبربكى حتى يبل  قال:كان عثمان  عن هانئ مولى عثمانو.    (حسن) -2061
قال القبر أول    لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فال تبكي وتبكي من هذا فقال ان رسول للا  

منه قال وقال رسول   منازل اْلخرة فإن ينج منه فما بعده أيسرمنه وإن لم ينج منه فما بعده أشد
 )4("وللا ما رأيت منظرا قط إال والقبرأفظع منهللا 

ْؤِمن  فِي قَْبِرِه أ تَِي ث مَّ    النبي   "أنالبراء ْبِن عازب  عن   وفيهما -2062 قَاَل إِذَا أ ْقِعَد اْلم 
ِ فَذَِلَك قَْول ه  ي ثَب ِت  َّللاَّ  الَِّذيَن آَمن و  ًدا َرس ول  َّللاَّ َحمَّ " وفي  ا ِباْلقَْوِل الثابتَشِهَد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوأَنَّ م 

قَاَل ي ثَب ِت  َّللاَّ  الَِّذيَن النبيأن  :"لفظ مسلمو"  لَْت فِي َعذَاِب اْلقَْبرِ ي ثَب ِت  َّللاَّ  الَِّذيَن آَمن وا نَزَ   لفظ"
ُ َونَبِيِّيآَمن وا ِباْلقَْوِل الثابت قَاَل نََزلَْت فِي َعذَاِب اْلقَْبِر فَي قَال  لَه    دٌ   َمْن َرب َك فَيَقُوُل َربَِّي َّللاَّ َحمَّ   م 

ْنَيا َوفِي اْْلِخَرةِ فَذَِلَك قَْول ه  َعزَّ َوَجلَّ ي   ) أول   )5(" ثَب ِت  َّللاَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِباْلقَْوِل الثابت فِي اْلَحَياةِ الدُّ
 سؤال في القبر عن الشهادتين( 

  

 
من عذاب القبر في الكسوف ( ( ) كتاب الكسوف ، باب التعوذ  1049( برقم: )36/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

ذكر عذاب القبر ِفي صالة الخسوف ( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب  903( برقم: )30/    3)، ومسلم في صحيحه ")بهذا اللفظ(  
 . ( )بنحوه.(

،    باب التعوذ من فتنة الفقر ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الدعوات ،6377( برقم: )81/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
االستغفار ، باب التعوذ من شر الفتن وغيرها (  ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة و589( برقم: )75/  8مسلم في "صحيحه" )و
 . (بمثله)
الوضوء ، باب من لم يتوضأ إال من الغشي المثقل ( )بهذا ( ) كتاب  184( برقم: )48/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

صالة االستسقاء ، باب ما عرض على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه ( ) كتاب  905( برقم: )32/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  َوَسلََّم ِفي صالة الكسوف من أمر الجنة والنار ( )بنحوه.(

، والحاكم    وقال :"إسناده حسن"  ( )بهذا اللفظ(389( برقم: ) 523/    1أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(
( برقم: 142/    4، والترمذي في "جامعه" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(1377( برقم: )371/    1في "مستدركه" ) 

وعبد هللا بن أحمد بن حنبل في  ،  ( )بمثله.(4267( برقم: )333/  5وابن ماجه في "سننه")وقال :"حسن غريب" ، )بمثله.( 
 "ت أحمد شاكر(:  360/ 1»مسند أحمد« ). قال احمد شاكر في ( )بمثله.(461( برقم: )152/  1زوائده على "مسند أحمد" )

في  إسناده صحيح األرنؤوط  قال   ."( أحمد«  الرسالة(:  503/  1»مسند  في    "إسناده صحيح. "  ط  ماجه ت وقال  ابن  »سنن 
»صحيح الجامع . وحسنه األلباني في    مولى عثمان صدوق، وباقي رجاله ثقات.«»إسناده حسن، هانئ    (:334/  5األرنؤوط« )

 .  132برقم  (:48/ 1»مشكاة المصابيح« )، وفي  1684برقم  (:347/ 1الصغير وزيادته« )
( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر ( )بهذا اللفظ( ،  1369( برقم: )97/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 2871( برقم: )162/    8ومسلم في "صحيحه" )
 . النار عليه ( )بنحوه مطوال.(
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ِ َربًّا      النبي  أَنَّ   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ مسلم  وفي   -2063 قَاَل َيا أََبا َسِعيٍد َمْن َرِضَي ِباّلِلَّ
اْلَجنَّة   لَه   َوَجَبْت  َنِبيًّا  ٍد  َحمَّ َوِبم  ِديًنا  ْساَلِم  القبر الثالثة  )1("َوِباْْلِ وحديث   .  )فيه دليل على أسئلة 

 :نص في أسئلة القبر الثالثةاآلتي   البراء  

ٍل ِمْن    قَاَل َخَرْجَنا َمَع النبي     عن البراء ْبِن عازب و    .  )صحيح( -2064 فِي ِجَناَزةِ َرج 
ا ي ْلَحْد فََجلَسَ  وِسَنا الطَّْيَر  ؤ َوَجلَْسَنا َحْولَه  َوَكأَنَّ َعلَى ر      النبي   اْْلَْنَصاِر فَاْنتََهْيَنا إِلَى اْلقَْبِر َولَمَّ

تَْيِن أَْو ثاََلثًا  َوفِي َيِدِه ع وٌد َيْنك ت  فِي اْْلَْرِض فََرفََع َرأَْسه  فَقَالَ  ِ ِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر َمرَّ  اْستَِعيذ وا ِباّلِلَّ
إِلَْيهِ  نََزَل  َوإِْقَباٍل ِمْن اْْلِخَرةِ  ْنَيا  ِمْن الدُّ اْنِقَطاعٍ  إِذَا َكاَن فِي  ْؤِمَن  اْلم  اْلعَْبَد  إِنَّ  ِمْن  ث مَّ قَاَل   َماَلِئَكةٌ 

وِه َكأَنَّ و   ج  ْم َكفٌَن ِمْن أَْكفَاِن اْلَجنَِّة َوَحن وٌط ِمْن َحن وِط اْلَجنَِّة  السََّماِء ِبيض  اْلو  ْم الشَّْمس  َمعَه  وَهه  ج 
َحتَّى َيْجِلَس عنَد َرأِْسِه فََيق ول  أَيَّت َها   َعلَْيِه السَّاَلمَحتَّى َيْجِلس وا ِمْنه  َمدَّ اْلَبَصِر ث مَّ َيِجيء  َملَك  اْلَمْوِت  

ج  تَِسيل  َكَما تَِسيل  اْلقَْطَرة  ِمْن فِي  النَّْفس  الطَّي ِ  ِ َوِرْضَواٍن قَاَل فَتَْخر  ِجي إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َّللاَّ َبة  اْخر 
ذ وَها فََيْجعَل وَها فِي   ذ َها فَإِذَا أََخذََها لَْم َيَدع وَها فِي َيِدِه َطْرفَةَ َعْيٍن َحتَّى َيأْخ  قَاِء فََيأْخ    ذَِلَك اْلَكفَنِ الس ِ

ِجَدْت َعلَى َوْجِه اْْلَْرِض قَاَل فََيْصعَد وَن ِبهَ  ج  ِمْنَها َكأَْطَيِب َنْفَحِة ِمْسٍك و  ا َوفِي ذَِلَك اْلَحن وِط َوَيْخر 
وح  الطَّي ِب  فََيق ول وَن ف اَل  وَن يَعني بَِها َعلَى َمَْلٍ ِمْن اْلَماَلِئَكِة إاِلَّ قَال وا َما َهذَا الرُّ رُّ  ْبن  ف اَلٍن  ن  فَاَل يَم 
ْنَيا فََي  ْنَيا َحتَّى َيْنتَه وا بَِها إِلَى السََّماِء الدُّ وَنه  بَِها فِي الدُّ وَن لَه  ِبأَحسن أَْسَماِئِه الَّتِي َكان وا ي َسمُّ ْستَْفِتح 

ب وَها إِلَى السََّماِء الَّتِي تَِليهَ  قَرَّ ْم فَي َشي ِع ه  ِمْن ك ل ِ َسَماٍء م  ا َحتَّى ي ْنتََهى ِبِه إِلَى السََّماِء السَّابِعَِة فَي ْفتَح  لَه 
ي ِيَن َوأَِعيد وه  إِلَى اْْلَْرِض فَإِن ِي ِمْنَها َخلَْقت   ْم َوفِيَها  فََيق ول  َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ اْكت ب وا كتاب َعْبِدي فِي ِعل ِ ه 

ْم تَاَرةً أ ْخَرى قَاَل فَت عَ  ه  ه  فِي َجَسِدِه فََيأِْتيِه َملََكاِن فَي ْجِلَساِنِه فََيق واَلِن لَه   أ ِعيد ه ْم َوِمْنَها أ ْخِرج  وح  اد  ر 
ُ فَيَقُواَلِن لَهُ َما ِدينُكَ   َمْن َرب كَ  ُجلُ   فَيَقُوُل َربَِّي َّللاَّ ْساَلُم فَيَقُواَلِن لَهُ َما َهذَا الرَّ الَِّذي    فَيَقُوُل ِدينَِي اإْلِ

ُهوَ  فَيَقُوُل  فِيُكْم  ِبِه      رسول هللا  بُِعَث  فَآَمْنت    ِ َّللاَّ كتاب  قََرأْت   فََيق ول   َك  ِعْلم  َوَما  لَه   فََيق واَلِن 
َناٍد فِي السََّماِء أَْن َصَدَق َعْبِدي   فَأَْفِرُشوهُ ِمْن اْلَجنَِّة َوأَْلبُِسوهُ ِمْن اْلَجنَِّة َواْفتَُحوا َوَصدَّْقت  فَي َناِدي م 

ٌل  قَاَل فََي   لَهُ بابا إِلَى اْلَجنَّةِ  أِْتيِه ِمْن َرْوِحَها َوِطيِبَها َوي ْفَسح  لَه  فِي قَْبِرِه َمدَّ َبَصِرِه قَاَل َوَيأِْتيِه َرج 
َك   يحِ فََيق ول  أَْبِشْر ِبالَِّذي َيس رُّ َِياِب َطي ِب  الر ِ

فََيق ول     َهذَا يَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تُوَعدُ حسن اْلَوْجِه حسن الث 
َحتَّى  لَه  َمْن أَْنَت فَوَ  أَقِْم السَّاَعةَ   ِ فََيق ول  َرب  اِلح   أََنا َعَمل َك الصَّ فََيق ول   ِباْلَخْيِر  اْلَوْجه  َيِجيء   ْجه َك 

ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمنْ  َل   اْْلِخَرةِ نَزَ أَْرِجَع إِلَى أَْهِلي َوَماِلي قَاَل َوإِنَّ اْلعَْبَد اْلَكافَِر إِذَا َكاَن فِي اْنِقَطاعٍ ِمْن الدُّ
س وح  فََيْجِلس وَن ِمْنه  َمدَّ اْلَبَصِر ث مَّ َيِجيء    ْم اْلم  وِه َمعَه  ج  َملَك  اْلَمْوِت  إِلَْيِه ِمْن السََّماِء َماَلئَِكةٌ س ود  اْلو 

ِ وَ  ِجي إِلَى َسَخٍط ِمْن َّللاَّ ق  َحتَّى َيْجِلَس عنَد َرأِْسِه فََيق ول  أَيَّت َها النَّْفس  اْلَخِبيثَة  اْخر  َغَضٍب قَاَل فَت فَرَّ
ذ َها فَإِذَا أََخذََها لَْم َيدَ  ع وَها فِي َيِدِه فِي َجَسِدِه فََيْنتَِزع َها َكَما ي ْنتََزع  السَّفُّود  ِمْن الصُّوِف اْلَمْبل وِل فََيأْخ 

َكأَْنتَنِ  ِمْنَها  ج   َوَيْخر  س وحِ  اْلم  ِتْلَك  فِي  َيْجعَل وَها  َحتَّى  َعْيٍن  َوْجِه  َطْرفَةَ  َعلَى  ِجَدْت  و  ِجيفٍَة  ِريحِ   
اْلخَ  وح   الرُّ َهذَا  َما  قَال وا  إاِلَّ  اْلَماَلِئَكِة  ِمْن  َمَْلٍ  َعلَى  بَِها  وَن  رُّ يَم  فَاَل  بَِها  فََيْصعَد وَن  ِبيث   اْْلَْرِض 

بَِها فِ  ى  ي َسمَّ الَّتِي َكاَن  ِبأَْقَبحِ أَْسَماِئِه  إِلَى السََّماِء فََيق ول وَن ف اَلن  ْبن  ف اَلٍن  ِبِه  ي ْنتََهى  ْنَيا َحتَّى  ي الدُّ
ْنَيا فَي ْستَْفتَح  لَه  فَاَل ي ْفتَح  لَه  ث مَّ قََرأَ  ل وَن اْلَجنَّةَ َحتَّى      النبي  الدُّ ْم أَْبَواب  السََّماِء َواَل َيْدخ  اَل ت فَتَّح  لَه 

يٍن فِي اْْلَْرِض السُّْفلَى فَت ْطَرح   فََيق ول  َّللاَّ    َيِلَج اْلَجَمل  فِي َسم ِ اْلِخَياطِ   َعزَّ َوَجلَّ اْكت ب وا كتابه  فِي ِسج ِ
ه  َطْرًحا ث مَّ قََرأَ   وح  يح   ر  ِ فََكأَنََّما َخرَّ ِمْن السََّماِء فَتَْخَطف ه  الطَّْير  أَْو تَْهِوي ِبِه الر ِ َوَمْن ي ْشِرْك ِباّلِلَّ

ه  فِي َجَسِدِه َوَيأِْتيِه َملََكاِن فَي ْجِلَساِنِه فََيق واَلِن لَه  َمْن َربَُّك فََيق ول  َهاْه   فَت عَاد    فِي َمَكاٍن َسِحيقٍ  وح  ر 
ل  الَّذِ  ج  ي ب ِعَث َهاْه اَل أَْدِري فََيق واَلِن لَه  َما ِدين َك فََيق ول  َهاْه َهاْه اَل أَْدِري فََيق واَلِن لَه  َما َهذَا الرَّ

وا لَه  فِيك ْم فََيق   َناٍد ِمْن السََّماِء أَْن َكذََب فَاْفِرش وا لَه  ِمْن النَّاِر َواْفتَح  ول  َهاْه َهاْه اَل أَْدِري فَي َناِدي م 
ه  َحتَّى تَْختَِلَف فِيِه أَْضاَلع ه    وِمَها َوي َضيَّق  َعلَْيِه قَْبر  َها َوَسم  ٌل  َوَيأْتِ بابا إِلَى النَّاِر فََيأِْتيِه ِمْن َحر ِ يِه َرج 

 
( ) كتاب اإلمارة ، باب بيان ما أعده هللا تَعَالَى للمجاهد ِفي الجنة (  1884( برقم: )37/   6ه" )أخرجه مسلم في "صحيح – )1(

 .  )بهذا اللفظ(
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َك الَِّذي ك ْنَت ت   يحِ فََيق ول  أَْبِشْر ِبالَِّذي َيس وء َك َهذَا َيْوم  ْنِتن  الر ِ َِياِب م 
وَعد  فََيق ول   قَِبيح  اْلَوْجِه قَِبيح  الث 

 )1("اَل ت ِقْم السَّاَعةَ  َمْن أَْنَت فََوْجه َك اْلَوْجه  َيِجيء  ِبالشَّر ِ فََيق ول  أََنا َعَمل َك اْلَخِبيث  فََيق ول  َرب ِ 

ي ْصِعَداِنَها قال  عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -2065 تَلَقَّاَها َملََكاِن  ْؤِمِن  اْلم  وح   إِذَا َخَرَجْت ر 
وٌح َطي َِبةٌ َجاَءْت ِمْن قِبَِل اْْلَرْ  ِض  فَذََكَر ِمْن ِطيِب ِريِحَها َوذََكَر اْلِمْسَك قَاَل َوَيق ول  أَْهل  السََّماِء ر 

ِريَنه   فَيُْنَطلَُق بِِه إِلَى َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ يَقُوُل اْنَطِلقُوا بِِه إِلَى    َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِك َوَعلَى َجَسٍد ك ْنِت تَْعم 
وٌح   آِخِر اأْلََجلِ  ه  َوذََكَر ِمْن َنْتنَِها َوذََكَر لَعنا َوَيق ول  أَْهل  السََّماِء ر  وح  قَاَل َوإِنَّ اْلَكافَِر إِذَا َخَرَجْت ر 

رسول    ْرِض قَاَل فَي قَال  اْنَطِلق وا ِبِه إِلَى آِخِر اْْلََجِل قَاَل أَب و هريرة فََردَّ َخِبيثَةٌ َجاَءْت ِمْن قِبَِل اْْلَ 
 )2("َرْيَطةً َكاَنْت َعلَْيِه َعلَى أَْنِفِه َهَكذَا للا 

أبي سعيدفي مسلم  و -2066 النبي عن  َبْينََما  لَه     قَاَل  َبْغلٍَة  اِرَعلَى  النَّجَّ ِلَبِني  َحائٍِط  فِي 
إِذْ  َمعَه   ِبِه    َوَنْحن   َيق ول     َحاَدْت  َكاَن  َكذَا  قَاَل  أَْربَعَةٌ  أَْو  َخْمَسةٌ  أَْو  ِستَّةٌ  أَْقب ٌر  َوإِذَا  ت ْلِقيِه  فََكاَدْت 

َرْيِريُّ فَقَاَل َمْن يَْعِرف  أَْصَحاَب َهِذِه اْْلَْقب ِر فَ  اَلءِ اْلج  ٌل أََنا قَاَل فََمتَى َماَت َهؤ  قَاَل َمات وا فِي    قَاَل َرج 
ت ْبتَلَى فِي   ةَ  إِنَّ َهِذِه اْْل مَّ فَقَاَل  ْشَراِك  ي ْسِمعَك ْم ِمْن    أَْن اَل تََدافَنُوا  فَلَْوالَ ق ب وِرَها  اْْلِ َ أَْن  لََدَعْوت  َّللاَّ

ِ   الَِّذي أَْسَمع  ِمْنه    َعذَاِب اْلقَْبرِ  ِ ِمْن َعذَاِب النَّاِرقَال وا نَع وذ  ِباّلِلَّ ذ وا ِباّلِلَّ ث مَّ أَْقَبَل َعلَْيَنا ِبَوْجِهِه فَقَاَل تَعَوَّ
ِ ِمْن عَ  ذ وا ِباّلِلَّ ذ وا  قَال وا نَع وذ    ذَاِب اْلقَْبرِ ِمْن َعذَاِب النَّاِر فَقَاَل تَعَوَّ ِ ِمْن َعذَاِب اْلقَْبِرقَاَل تَعَوَّ ِ    ِباّلِلَّ ِباّلِلَّ

ِ ِمْن اْلِفتَِن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن قَالَ  ذ وا    ِمْن اْلِفتَِن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن قَال وا نَع وذ  ِباّلِلَّ تَعَوَّ
ِ ِمْن فِْتَنِة ا الِ ِباّلِلَّ ِ ِمْن فِْتَنِة الدَّجَّ اِل قَال وا نَع وذ  ِباّلِلَّ  )3("لدَّجَّ

ْم أَنَّ   عن أنسوفيهما   -2067 ِضَع فِي قَْبِرِه َوتََولَّى    قَاَل إِنَّ اْلعَْبدَ     النبي   أَنَّه  َحدَّثَه  إِذَا و 
ِل عنه  أَْصَحاب ه  َوإِنَّه  لََيْسَمع  قَْرَع نِعَاِلِهْم أَتَاه    ج  َملََكاِن فَي ْقِعَداِنِه فََيق واَلِن َما ك ْنَت تَق ول  فِي َهذَا الرَّ

دٍ  َحمَّ ْؤِمن  فََيق ول  أَْشَهد    ِلم  ا اْلم  ِ َوَرس ول ه  فَي قَال  لَه  اْنظ ْر إِلَى َمْقعَِدَك ِمْن النَّاِر قَْد   فَأَمَّ أَنَّه  َعْبد  َّللاَّ
قَاَل قَتَاَدة  َوذ ِكَر لََنا أَنَّه  ي ْفَسح  لَه  فِي قَْبِرِه ث مَّ َرَجَع إِلَى    فَيََراُهَما َجِميعًاا ِمْن اْلَجنَِّة  أَْبَدلََك َّللاَّ  ِبِه َمْقعَدً 

ِل فََيق ول  اَل أَدْ  ج  َنافِق  َواْلَكافِر  فَي قَال  لَه  َما ك ْنَت تَق ول  فِي َهذَا الرَّ ا اْلم  ْنت   ِري ك  َحِديِث أنس قَاَل َوأَمَّ
َويُْضَرُب بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْربَةً فَيَِصيُح َصْيَحةً أَق ول  َما َيق ول  النَّاس  فَي قَال  اَل َدَرْيَت َواَل تَلَْيَت  

قَاَل قَتَاَدة  َوذ ِكَر لََنا أَنَّه  ي ْفَسح  لَه  فِي قَْبِرِه َسْبع وَن    "   وفي لفظ مسلم   " يَْسَمعَُها َمْن يَِليِه َغْيَر الثَّقَلَْينِ 
 )4("ِذَراًعا َوي ْمَْل  َعلَْيِه َخِضًرا إِلَى َيْوِم ي ْبعَث ونَ 

  

 
(  108( برقم: )37/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(18832( برقم: )4222/    8أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )1(

الذهبي. قال األرنؤوط في     )بنحوه.( سناده صحيح، رجاله رجال "إط الرسالة(:  503/  30»مسند أحمد« )وصححه ووافقه 
 . 1676برقم  (:344/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في يح.الصح

( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من 2872( برقم: )162/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 . الجنة أو النار عليه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من 2867( برقم: )160/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 . الجنة أو النار عليه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر ( )بهذا اللفظ(  1374( برقم: )98/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 2870( برقم: )161/    8ومسلم في "صحيحه" )

 . النار عليه ( )بمثله مختصرا.(
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إِذَا ق بَِر اْلَمي ِت  أَْو قَاَل    رسول للا  قَالَ   عن أَبِي هريرةو( . . صحيح لغيره)حسن -2068
ْنَكر  َواْْلَخر  النَِّكير  فََيق واَلِن َما ك ْنَت تَق ول  فِي    أََحد ك ْم أَتَاه  َملََكاِن أَْسَوَداِن أَْزَرقَاِن ي قَال  ِْلََحِدِهَما اْلم 

َوَرس ول ه    ِ َعْبد  َّللاَّ َيق ول  ه َو  َما َكاَن  فََيق ول   ِل  ج  الرَّ َعْبد ه     َهذَا  ًدا  َحمَّ َوأَنَّ م  إاِلَّ َّللاَّ   إِلَهَ  أَْن اَل  أَْشَهد  
ر   َوَرس ول ه  فََيق واَلِن قَْد ك نَّا َنْعلَم  أَنََّك تَق ول  َهذَا ث مَّ ي ْفَسح  لَه  فِي قَْبِرِه َسْبع وَن ِذَراًعا فِي سَ  ْبِعيَن ث مَّ ي َنوَّ

يَقُوُل أَْرِجُع إِلَى أَْهِلي فَأُْخبُِرُهْم فَيَقُواَلِن نَْم َكنَْوَمِة اْلعَُروِس الَِّذي اَل يُوقُِظهُ  ثُمَّ يُقَاُل لَهُ نَْم فَ لَه  فِيِه  
َنافِقًا قَاَل َسِمْعت  النَّاَس َيق ول وَن  إِالَّ أََحب  أَْهِلِه إِلَْيِه   َحتَّى َيْبعَثَه  َّللاَّ  ِمْن َمْضَجِعِه ذَِلَك َوإِْن َكاَن م 

فَتَ فَق ْلت   اْلتَئِِمي َعلَْيِه  ِلْْلَْرِض  فَي قَال   تَق ول  ذَِلَك  أَنََّك  نَْعلَم   قَْد ك نَّا  فََيق واَلِن  ْلتَِئم  َعلَْيِه   ِمْثلَه  اَل أَْدِري 
عَذًَّبا َحتَّى َيْبعَثَه  َّللاَّ  ِمْن َمْضَجِعِه ذَِلَك   )1("فَتَْختَِلف  فِيَها أَْضاَلع ه  فَاَل يََزال  فِيَها م 

الذي تحرك    هذا:"قال  رسول للا    أن  رضي للا عنهما  عن بن عمرو.    )صحيح( -2069
  )2("وشهده سبعون ألفا من المالئكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه  له العرش وفتحت له أبواب السماء

ِ َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  رضي للا عنها    َعْن َعاِئَشةَ .صحيح(  ( -2070 ِلْلقَْبِر َعِن النَّبِي 
 )3(َضْغَطةٌ لَْو َنَجا ِمْنَها أََحٌد لََنَجا ِمْنَها سعد بن معاذ"

الذهبي في   • اإلمام  النبالء  قال  )  -»سير أعالم  الرسالة«  ةُ    (:290/  1ط  مَّ الضَّ َهِذِه  »قُْلُت: 
َشْيٍء، بَْل ُهَو أَْمٌر يَِجُدهُ الُمْؤِمُن، َكَما يَِجُد أَلََم فَْقِد َولَِدِه َوَحِمْيِمِه فِي  فِي القَْبِر َعذَاِب ِمْن لَْيَسْت 

ْنيَا، َوَكَما يَِجُد ِمْن أَلَِم َمَرِضِه، َوأَلَِم ُخُرْوجِ نَْفِسِه، َوأَلَِم ُسَؤاِلِه فِي قَْبِرِه َواْمتَِحانِِه،    تَأَث ِرِه  َوأَلَمِ الد 
اِر، َونَْحِو  بِبَُكاِء أَْهِلِه َعلَْيِه، َوأَلَِم قِيَاِمِه ِمْن قَْبِرِه، َوأَلَِم الَمْوقِِف َوَهْوِلِه، َوأَلَِم الُوُرْوِد َعلَى النَّ 

ِمْن َعذَاِب َجَهنَّم قَط ،    ذَِلَك، فََهِذِه األََراِجْيُف ُكل َها قَْد تَنَاُل العَْبَد، َوَما ِهَي ِمْن َعذَاِب القَْبِر، َوالَ 
قَاَل هللاُ    بِّهِ َولَِكنَّ العَْبَد التَِّقيَّ يَْرفُُق هللاُ بِِه فِي بَْعِض ذَِلَك أَْو ُكلِِّه، َواَل َراَحةَ ِلْلُمْؤِمِن ُدْوَن ِلقَاِء رَ 

  ِزفَِة، إِِذ القُلُْوُب لََدى الَحنَاِجِر{ . : }َوأَْنِذْرُهم يَْوَم الَحْسَرِة{ ، َوقَاَل: }َوأَْنِذْرُهْم يَْوَم اآل- تَعَالَى-
ْن نَْعلَُم أَنَّهُ ِمْن أَْهِل الَجنَِّة،    -تَعَالَى -فَنَْسأَُل هللاَ   اِت، فََسْعٌد ِممَّ ، َوَمَع َهِذِه الَهزَّ العَْفَو َوالل ْطَف الَخِفيَّ

َك يَا َهذَا تَُظن  أَنَّ الفَائَِز اَل يَنَالُهُ َهْوٌل فِي الدَّاَرْيِن،  َكأَنَّ   .-َرِضَي هللاُ َعْنهُ - ِمْن أَْرفَعِ الش َهَداِء    َوأَنَّهُ 
 ـ. "أهَواَل َرْوٌع، َواَل أَلٌَم، َواَل َخْوٌف، َسْل َربََّك العَافِيَةَ، َوأَْن يَْحُشَرنَا فِي ُزْمَرِة َسْعدٍ 

إِذَا َماَت ُعِرَض  إِنَّ  قَاَل    النبي   أَنَّ رضي للا عنهما    بن عمرعن    فيهماو -2071 أََحَدُكْم 
ْهِل النَّاِر فَِمْن  َعلَْيِه َمْقعَُدهُ بِاْلغََداِة َواْلعَِشّيِ إِْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة فَِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة َوإِْن َكاَن ِمْن أَ 

َهذَا فَيُقَاُل  النَّاِر  اْلقِ   أَْهِل  يَْوَم   ُ َّللاَّ يَْبعَثََك  َحتَّى  تعالى  )4("يَاَمةِ َمْقعَُدَك  قوله  الناريعرضون مع 
 اآلية وعشيا عليهاغدوا

اَل يَْدُخُل أََحٌد اْلَجنَّةَ إِالَّ أُِرَي َمْقعََدهُ ِمْن   قَاَل النبي عن أَبِي هريرة وفي البخاري -2072
أُِرَي َمْقعََدهُ ِمْن اْلَجنَِّة لَْو أَحسن ِليَُكوَن َعلَْيِه  النَّاِر لَْو أََساَء ِليَْزَداَد ُشْكًرا َواَل يَْدُخُل النَّاَر أََحٌد إِالَّ  

 )5("َحْسَرةً 

 
( برقم:  370/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3117( برقم: )386/    7يحه" )أخرجه ابن حبان في "صح –  )1(
" . وقال األلباني إسناده قوي.  "(:386/  7»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن غريب" . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(  1071)

 " .ح حسن صحي:" 649برقم  (:341/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )في 
  ( ) كتاب الجنائز ، باب ضمة القبر وضغطته ( )بهذا اللفظ( 1/  2054( برقم: )422/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )– )2(

»صحيح ابن حبان«  " . قال األرنؤوط في  لنسائي بإسناد صحيح.رواه ا:" (:1043/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  
" . وهذا اإلسناد صحيح...قد صح الحديث من طريق آخر عن ابن عمر بغير هذا اللفظ: فقد أخرجه النسائي:"...(:507/  15)

 .  6987برقم  (:1172/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في 
( ) كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا ، ذكر البيان 3112( برقم: )379/  7حبان في "صحيحه" )أخرجه ابن  – )3(

( 5869/    11بأن ضغطة القبر ال ينجو منها أحد من هذه األمة نسأل هللا حسن السالمة منها ( )بهذا اللفظ( وأحمد في "مسنده" )
(:»إسناده صحيح على شرط مسلم. صفيه: هي بنت 379/  7ابن حبان« )  »صحيحقال األرنؤوط في    ( )بمثله.( 24921برقم: )

»سلسلة األحاديث الصحيحة ، وصححه األلباني في    أبي عبيد مسعود الثقفية، لم يرو لها البخاري، وباقي السند على شرطهما. «
 .  «1695»برقم  (:268/ 4وشيء من فقهها وفوائدها« )

( ) كتاب الجنائز ، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 1379( برقم: )99/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب عرض مقعد الميت 2866( برقم: )160/    8ذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )( )به
 .نة أو النار عليه ( )بمثله.( من الج

 . الجنة والنار ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الرقاق ، باب صفة 6569( برقم: )117/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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َيْتَبع  اْلَمي َِت ثاََلثَةٌ فَيَْرِجع  اْثَناِن "رسول للا    َيق ول  قَالَ   أنس ْبَن َماِلكٍ وفيهما عن   -2073
 )1(" ع  أَْهل ه  َوَمال ه  َوَيْبقَى َعَمل ه  َوَيْبقَى َمعَه  َواِحٌد َيْتَبع ه  أَْهل ه  َوَمال ه  َوَعَمل ه  فَيَْرجِ 

 والتحذير من الفتن  الحث على المبادرة باألعمال •
البخاري   -2074 ابن عباسفي  عنهما  عن  قال   رضي للا  نعمتان  "     رسول للا   قال: 

 )2("مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

ِبَمْنِكِبي فَقَاَل   رسول للا  أََخذَ :"قَاَل    رضي للا عنهما  بن عمروفي البخاري عن   -2075
ْنَيا َكأَنََّك َغِريٌب أَْو َعابِر  َسِبيلٍ  َباَح    "ك ْن فِي الدُّ َوَكاَن ابن عمر َيق ول  إِذَا أَْمَسْيَت فَاَل تَْنتَِظْر الصَّ

ِتَك ِلَمَرِضَك َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتكَ  ْذ ِمْن ِصحَّ  )3("َوإِذَا أَْصَبْحَت فَاَل تَْنتَِظْر اْلَمَساَء َوخ 

النبي  عن بن عباس. و  )صحيح( -2076 اغتنم خمسا قبل  قال: "    رضي للا عنهما أن 
خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك  

 )4("قبل موتك 

أَبِي هريرةفي مسلم  و -2077 بِاأْلَْعَمالِ قَاَل      النبي  أَنَّ     عن  اللَّْيِل    بَاِدُروا  َكِقَطعِ  فِتًَنا 
ْؤِمًنا َوي ْصِبح  َكافًِرا َيِبيع  ِديَنه  ِبعَرَ  ْؤِمًنا َوي ْمِسي َكافًِرا أَْو ي ْمِسي م  ل  م  ج  ْظِلِم ي ْصِبح  الرَّ ٍض ِمْن  اْلم 

ْنَيا  )5("الدُّ

: ط ل وَع  بَاِدُروا بِاأْلَْعَماِل ِستًّا"قَاَل:  : أَنَّ َرس وَل للِا      َعْن أَبِي ه َرْيَرةَ وفي مسلم   -2078
ةَ أََحِدك ْم ، أَْو أَْمَر ا اَل ، أَِو الدَّابَّةَ ، أَْو َخاصَّ ِة.الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَها ، أَِو الدَُّخاَن ، أَِو الدَّجَّ "  ْلعَامَّ

اَل ، َوالدَُّخانَ   وفي لفظ لمسلم :" وا ِباْْلَْعَماِل ِستًّا : الدَّجَّ ، َوَدابَّةَ اْْلَْرِض ، َوط ل وَع الشَّْمِس    َباِدر 
ةَ أََحِدك ْم .  َوْيصَّ ِة ، َوخ    )6("ِمْن َمْغِربَِها ، َوأَْمَر اْلعَامَّ

  اْلِعَباَدة  فِي اْلَهْرجِ َكِهْجَرةٍ إِلَيَّ   "  :  قال  أن النبي    بن يسار  وفي مسلم عن مغقل -2079
 .")7( 

َيق ول  : َما َبْيَن    َسِمْعت  َرس وَل للِا    قال :"    وفي مسلم عن عمران بن حصين -2080
الِ  اِل    "  وفي لفظ لمسلم"  َخْلِق آَدَم إِلَى قَِياِم السَّاَعِة َخْلٌق أَْكبَر  ِمَن الدَّجَّ  )8(".    "أَْمٌر أَْكَبر  ِمَن الدَّجَّ

  

 
لموت ( )بهذا اللفظ( ومسلم ( ) كتاب الرقاق ، باب سكرات ا6514( برقم: )107/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الزهد والرقائق ، ( )بمثله.(2960( برقم: )211/  8في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الرقاق ، باب : ال عيش إال عيش اآلخرة ( )بهذا اللفظ( 6412( برقم: )88/    8بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال  –  )2(
( ) كتاب الرقاق ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم كن في  6416( برقم: )89/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ( )بهذا اللفظ(
)بهذا اللفظ( وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه األلباني في    7846برقم    (:341/  4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(

 . 3355برقم  (:311/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« ) 
( ) كتاب اإليمان ، باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن  118( برقم: )76/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
بقية من أحاديث الدجال  ( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ِفي  2947( برقم: )207/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب فضل العبادة ِفي الهرج (  2948( برقم: )208/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )   – )7(

 .  )بهذا اللفظ(
بقية من أحاديث الدجال  ( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ِفي  2946( برقم: )207/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )   –  )8(

 .  ( )بهذا اللفظ(
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وا ِباْْلَْعَماِل َسْبعًا َهْل    رسول للا    أَنَّ   وفي لفظ للترمذي عنه ".    )ضعيف( -2081 قَاَل َباِدر 
ْجهِ  فَن ًِدا أَْو َمْوتًا م  ْفِسًدا أَْو َهَرًما م  ْطِغًيا أَْو َمَرًضا م  ْنِسًيا أَْو ِغًنى م  وَن إاِلَّ فَْقًرا م  اَل تَْنتَِظر  ًزا أَْو الدَّجَّ

 )1("َوأََمرُّ فََشرُّ َغاِئٍب ي ْنتََظر  أَْو السَّاَعةَ فَالسَّاَعة  أَْدَهى 

 عن طول العمر  •

البخاري   -2082 أَبِي هريرةوفي  أََجلَه   "عن  َر  أَخَّ اْمِرٍئ  إِلَى  ِستِّيَن  أَْعذََر َّللاَّ   بَلَّغَهُ  َحتَّى 
 )2("َسنَةً 

تِي َما  :"  رسول للا   قَاَل قَالَ   عن أَبِي هريرة.و   (. صحيح لغيره)حسن -2083 أَعمار أ مَّ
وز  ذَِلَك  ْم َمْن َيج  ت ِيَن إِلَى السَّْبِعيَن َوأَقَلُّه   )3("َبْيَن الس ِ

ِ ْبِن بُْسرٍ و.    )صحيح( -2084 ِ َمْن َخْير  النَّاِس قَاَل    عن َعْبِد َّللاَّ أَنَّ أَْعَراِبيًّا قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
 )4(" َمْن َطاَل ُعُمُرهُ َوحسن َعَملُهُ 

أن رجال قال : يا رسول للا أي الناس     أبي بكرةعن  صحيح لغيره( .وحسن.  ) -2085
 )5(" من طال عمره وساء عمله ؟قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر؟ خير  

  

 
إن كان معمر سمع من  وصححه فعلق الذهبي :"  ( )بهذا اللفظ(8001( برقم: )320/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في ي" وعلق األلباني ف المقبري فهو صحيح على شرط البخاري ومسلم
وهو كما قاال في ظاهر السند،لكني قد وجدت له علة خفية، فإن عبد هللا الراوي له عن معمر هو عبد   "...(:164/  4األمة« )

نه قال: " أخبرنا معمر بن هللا بن المبارك، وقد أخرجه في كتابه " الزهد " وعنه البغوي في " شرح السنة " بهذا اإلسناد إال أ
راشد عمن سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة ... ". فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري، بل بينهما رجل 
لم يسم. ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا في شيوخ معمر المقبري وال في الرواة عن هذا معمرا، ولوكان ذلك معروفا لذكروه لجاللة  

 ( )بمثله.( 2306( برقم: )141/    4والترمذي في "جامعه" )،    ا، فهذا الرجل المجهول هو علة هذا السند. وهللا أعلم.كل منهم
رواه الترمذي  :"ضغيف جدا"...1957برقم    (:350/  2»ضعيف الترغيب والترهيب« ):"حسن غريب" . وقال األلباني في    وقال

 .".  ويقال: محرز، بالزاي ، وهو واه-من رواية محرر 
( ) كتاب الرقاق ، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر هللا إليه في  6419( برقم: )89/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . العمر ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 427/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2980( برقم: )246/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
وقال :"حديث  ( )بلفظه.(  3550( برقم: )517/    5والترمذي في "جامعه"  )  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بلفظه.(3619)

/ 7»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بلفظه.(  4236( برقم: ) 311/    5وابن ماجه في "سننه" )  حسن غريب "  
:" حسن   2087برقم    (:464/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" ، وقال األلباني في  إسناده حسن. "(:246

قلت: وأَنا  -فقال الشيخ  األلباني رحمه هللا  -.  قال ابن عرفة: ]و[ أَنا من ذلك األَقلصحيح ثم علق على قول أحد رواة الحديث: 
وتعالى أن أَكوَن مّمن طاَل عمره، وحسن عمله، ومع   أَيًضا من ذلك األَقّل، فقد جاوزت الرابعة والثمانين، سائالً المولى سبحانه

ِإنّي أَكاد أَتمنى الموت؛ لما أَصاَب المسلمين من االنحراف عن الدين، والذل الذي نزل بهم حتّى من األَذلين، ولكن حاشا أن ذلك ف
: "اللهمَّ! -صلى هللا عليه وسلم    -أَتمنى، وحديث أَنس ماثل أَمامي منذ نعومِة أَظفاري، فليس لي إاّل أَن أَقوَل كما أَمرني نبيّي  

كا ما  متعنا أَحيني  الصالة والسالم: "اللهم!  بما علمنيه عليه  خيًرا لي"، وداعيًا  الوفاةُ  اذا كانت  خيًرا لي، وتوفني  الحياةُ  نت 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا"، وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا ذا ال أزال 

المسافات الشاسعة، وبسرعٍة ينصحني أبحث وأحقق، وأكتب بنشاط قل مث قائًما، وأسوق السيارة بنفسي  يله، وأصلي النوافل 
ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحِدّْث{، راجيًا من المولى سبحانه   بعض األحبة بتخفيفها؛ ولي في ذلك تفصيل يعرفه بعضهم! أقول هذا من باب: }َوأَمَّ

ارث مني، وأن يتوفاني مسلًما على السنة التي نذرت لها حياتي دعوة وكتابةً، وتعالى أن يزيدني من فضله، فيجعل ذلك كله الو
 . " ويلحقني بالشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، إنه سميع مجيب!

/   4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  69( برقم: )85/    9أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ) –  )4(
.    ( )بمثله مطوال.(17698( برقم: )3970/    7، وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن غريب "( )بلفظه.(  2329( برقم: )156

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن قيس، فمن "ط الرسالة(:  241/  29»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في  
 .  3296برقم  (:624/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.

اللفظ(  1260( برقم: )339/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )5( ( برقم: 157/    4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا 
. قال األرنؤوط في   ( )بلفظه.(20743( برقم: )4718/    9وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح" ،( )بلفظه.(  2330)

 3363برقم    (: 313/  3رهيب« )»صحيح الترغيب والت". وقال األلباني في  حديث حسن" ط الرسالة(:  58/  34»مسند أحمد« )
 . :"صحيح لغيره" ...ورواه الطبراني بإسناد صحيح"

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(62484)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(100311)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(9961)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(36022)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(56109)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(102292)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(113860)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(48745)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(100352)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(168770)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52741)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(100354)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(171845)


443    | 

 443  الصفحة
 

قال : ) أال أخبركم بخياركم      النبي  عن  عن أبي هريرة.  صحيح لغيره(حسن.  ) -2086
 )1("؟ ( قالوا : بلى يا رسول للا قال : ) أطولكم أعمارا وأحسنكم أخالقا ( 

 وحد األمل  حد األجل •
َربَّعًا َوَخطَّ َخطًّا فِي    قَاَل َخطَّ النبي   بن مسعود  عن َعْبِد َّللاَِّ   في البخاري -2087 َخطًّا م 

َطًطا ِصغَاًرا إِلَى َهذَا الَِّذي فِي اْلَوَسِط ِمْن َجاِنِبِه الَِّذي فِي اْلَوَسِط َوقَ  اَل  اْلَوَسِط َخاِرًجا ِمْنه  َوَخطَّ خ 
ِحيٌط ِبِه أَْو قَْد أََحاَط ِبِه َوَهذَا الَِّذي ه وَ  غَار   َهذَا اْْلنسان  َوَهذَا أََجل ه  م  َطط  الص ِ  َخاِرٌج أََمل ه  َوَهِذِه اْلخ 
 )2(" اْْلَْعَراض  فَإِْن أَْخَطأَه  َهذَا نََهَشه  َهذَا َوإِْن أَْخَطأَه  َهذَا نََهَشه  َهذَا

ط وًطا فَقَاَل َهذَا اْْلََمل  َوَهذَا أََجل ه    قَاَل َخطَّ النبي أنس وفي لفظ للبخاري عن  -2088 خ 
 )3("َكذَِلَك إِْذ َجاَءه  اْلَخطُّ اْْلَْقَرب    فََبْيَنَما ه وَ 

  النبي  خط لنا  :" وفي لفظ عند أحمد وغيره عن ابن مسعود.   ( . صحيح لغيره)حسن -2089
    خطا ثم قال هذا سبيل للا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل قال يزيد

إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال    متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ  
 )  ")4هتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل

إِذَا ذََهَب ث ل ثَا اللَّْيِل قَاَم فَقَاَل    النبي  قَاَل َكانَ    بن كعب أبي  وتقدم حديث  .   )حسن( -2090
اِدفَة  َجاَء اْلَمْوت  ِبَما اِجفَة  تَْتَبع َها الرَّ َ َجاَءْت الرَّ وا َّللاَّ َ اْذك ر  وا َّللاَّ فِيِه َجاَء اْلَمْوت     َيا أَيَُّها النَّاس  اْذك ر 

 )5("بَِما فِيهِ 

  

 
في "صحيحه" )–  )1( ابن حبان  برقم: )234/    2أخرجه  اللفظ(  484(  )بهذا   )،  ( في "مسنده"  برقم:  1524/    3وأحمد   )
" ،وقال في صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن"ط الرسالة(:   146/  12أحمد« )»مسند  . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(7332)

ابن حبان« ) قوي   "(:248/  7»صحيح  في  إسناده  األلباني  وقال   ."( والترهيب«  الترغيب   2651برقم    (:10/  3»صحيح 
 "صحيح لغيره" . 

 .  ( ) كتاب الرقاق ، باب في األمل وطوله ( )بهذا اللفظ(6417( برقم: )89/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 .  ه ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الرقاق ، باب في األمل وطول6418( برقم: )89/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
(  2956( برقم: ) 239/    2"مستدركه" )والحاكم في  ،( )بهذا اللفظ(  6( برقم: )180/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )4(

وأحمد في "مسنده"   ،( )بمثله مطوال.(  11109( برقم: )95/    10والنسائي في "الكبرى" )  وصححه ووافقه الذهبي ،  )بنحوه.( 
" . وقال األلباني في إسناده حسن."(:180/  1»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(  4225( برقم: )958/    2)

   ." حسن صحيح:" 1457برقم   (:176/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
 .  3001حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
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 الصبر   في باب •
 فضل الصبر   •

 )1(" والصبر ضياء "قال: عن النبي   مالك في مسلم عن أبي  -2091

فَأَْعَطاه ْم ث مَّ      النبي   إِنَّ َناًسا ِمْن اْْلَْنَصاِر َسأَل واعن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفيهما    -2092
َنِفَد َما عنَده  فَقَاَل َما يَك ون  عنِدي ِمْن َخْيٍر فَلَْن أَ  دَِّخَره   َسأَل وه  فَأَْعَطاه ْم ث مَّ َسأَل وه  فَأَْعَطاه ْم َحتَّى 

َوَما أ ْعِطَي أََحٌد َعَطاًء   ي َصب ِْره  َّللاَّ  عنك ْم َوَمْن َيْستَْعِفْف ي ِعفَّه  َّللاَّ  َوَمْن َيْستَْغِن ي ْغِنِه َّللاَّ  َوَمْن َيتََصبَّْر  
ْبرِ   )2(" ولفظ مسلم " ومن يصبر"َخْيًرا َوأَْوَسَع ِمْن الصَّ

 .  أجرالصبر على فقد األحبة •

َ قَاَل إِذَا اْبتَلَْيت     :"َيق ول    قَاَل َسِمْعت  النبي      عن أنس ْبِن َماِلكٍ في البخاري   -2093 إِنَّ َّللاَّ
َما اْلَجنَّةَ ي ِريد  َعْيَنْيهِ  ْضت ه  ِمْنه   )3("َعْبِدي ِبَحِبيَبتَْيِه فََصبََر َعوَّ

ْؤِمِن      النبي  أَنَّ   "  وفي البخاري عن أبي هريرة -2094 قَاَل َيق ول  َّللاَّ  تَعَالَى َما ِلعَْبِدي اْلم 
ْنَيا  إِذَا قَبَْضُت َصِفيَّهُ عنِدي َجَزاٌء   )4("  إاِلَّ اْلَجنَّة   ثُمَّ اْحتََسبَهُ ِمْن أَْهِل الدُّ

النبي"  أنس ْبَن َماِلكٍ   وفيهما عن -2095 َ َواْصبِِري    َمرَّ ِباْمَرأَةٍ تَْبِكي عنَد قَْبٍر فَقَاَل اتَِّقي َّللاَّ
ِصيَبتِي َولَْم تَْعِرْفه  فَِقيَل لََها إِنَّه  النبي فَلَْم   فَأَتَْت باب النبي  قَالَْت إِلَْيَك عني فَإِنََّك لَْم ت َصْب بِم 

اِبيَن فَقَالَْت لَْم أَْعِرْفَك فَقَالَ  ْدَمِة اأْلُولَى تَِجْد عنَده  َبوَّ ْبُر عنَد الصَّ    )5("إِنََّما الصَّ

اْلَولَدِ   عن النبي     عن أَبِي هريرة  وفيهما -2096 ِمْن  وت  لمسلم ثاََلثَةٌ  فََيِلَج    قَاَل اَل يَم 
ِ َوإِْن ِمْنك ْم إاِلَّ َواِرد َها النَّاَر إاِلَّ تَِحلَّةَ اْلقََسمِ   )6("قَاَل أَب و َعْبد َّللاَّ

َ لَه  فَلَقَْد   قَاَل أَتَْت اْمَرأَةٌ النبي " وفي مسلم عنه -2097 ِ اْدع  َّللاَّ ٍ لََها فَقَالَْت َيا َنبِيَّ َّللاَّ ِبَصبِي 
يعني    )     )7("  َدفَْنت  ثاََلثَةً قَاَل َدفَْنِت ثاََلثَةً قَالَْت َنعَْم قَاَل لَقَْد اْحتََظْرِت ِبِحَظاٍر َشِديٍد ِمْن النَّاِر  

 . ( بمانع  من النار  امتنعت

النَّاِس مسلم :"    رسول للا   قَاَل قَالَ     ْبِن َماِلكٍ عن أنس  وفي البخاري   -2098 َما ِمْن 

وت  لَه  ثاََلثَةٌ ِمْن اْلَولَِد   )8("إاِلَّ أَْدَخلَه  َّللاَّ  اْلَجنَّةَ ِبفَْضِل َرْحَمِتِه إِيَّاه مْ  لَْم يَْبلُغُوا اْلِحْنثَ يَم 
ِ      النبي  قَاَل َجاَءْت اْمَرأَةٌ إِلَى  عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفيهما   -2099 فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

َجال  ِبَحِديِثَك   ُ قَاَل اْجتَِمعن يَْوَم  ذََهَب الر ِ ا َعلََّمَك َّللاَّ فَاْجعَْل لَنَا ِمْن نَْفِسَك يَْوًما نَأْتِيَك فِيِه تُعَلُِّمنَا ِممَّ
ث مَّ قَاَل      النبي  فَأَتَاه نَّ   َكذَا َوَكذَا فَاْجتََمعن ا َعلََّمه  َّللاَّ   َبْيَن  فَعَلََّمه نَّ ِممَّ م   ت قَد ِ َما ِمْنك نَّ ِمْن اْمَرأَةٍ 

فَقَالَْت اْمَرأَةٌ َواْثَنْيِن َواْثَنْيِن    إاِلَّ َكان وا لََها ِحَجاًبا ِمْن النَّارِ   ِمْن َولَِدَها ثاََلثَةً لم يبلغوا الحنثَيَدْيَها  

 
 . ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء223( برقم: ) 140/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
( )بهذا اللفظ( ، ( ) كتاب الزكاة ، باب االستعفاف عن المسألة  1469( برقم: )122/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 . )بمثله.(( ) كتاب الزكاة ، باب فضل التعفف والصبر (  1053( برقم: )102/  3ومسلم في "صحيحه" )
 .(( ) كتاب المرضى ، باب فضل من ذهب بصره ()بهذا اللفظ 5653( برقم: ) 116/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ( ) كتاب الرقاق ، باب العمل الذي يبتغى به وجه هللا فيه سعد  6424( برقم: )90/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
للفظ( ، ومسلم في ( ) كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ( )بهذا ا1283( برقم: )79/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 . ه مختصرا.(( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي الصبر على المصيبة عند أول الصدمة ( )بلفظ926( برقم: )40/  3"صحيحه" ) 
( ) كتاب الجنائز ، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ( )بهذا 1251( برقم: ) 73/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه  2632( برقم: )39/    8اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( )بنحوه.(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 2636( برقم: )40/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(
 .  ( )بهذا اللفظ(

 ( ) كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أوالد المسلمين ( )بهذا اللفظ(1381( برقم: )100/    2)  أخرجه البخاري في "صحيحه"–  )8(
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دليل على عدم جواز االختالط ولو فيه  )  )1("َواثْنَْيِن َواثْنَْيِن َواثْنَْينِ     رسول للا    فَقَالَ َواْثَنْينِ 
 للتعليم( 

ه ْم َدَعاِميص  اْلَجنَّةِ "  وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري -2100 أََباه  أَْو َيتَلَقَّى أََحد ه ْم    ِصغَار 
ذ    قَاَل أََبَوْيهِ  ذ  ِبثَْوِبِه    فََيأْخ  َيْنتَِهي َحتَّى    فَاَل َيتََناَهى أَْوقَاَل    فَاَل   ِبَصِنفَِة ثَْوِبَك َهذَا  أََنا  أَْوقَاَل ِبَيِدِه َكَما آخ 

 يمنعون من موضع منها  الدخال في األمور أي ال الدعموص:  )2(" ي ْدِخلَه  َّللاَّ  َوأََباه  اْلَجنَّةَ 

ق وَب فِيك ْم قَاَل ق ْلَنا الَِّذي  "   رسول للا   قَالَ   عن بن مسعودوفي مسلم   -2101 َما تَع دُّوَن الرَّ
ْم ِمْن َولَِدِه َشْيئًا  ل  الَِّذي لَْم ي قَد ِ ج  ق وِب َولَِكنَّه  الرَّ  )3("اَل ي ولَد  لَه  قَاَل لَْيَس ذَاَك ِبالرَّ

 أجر الصبر على البالء وأنه من إرادة الخير بالعبد •

َما ي ِصيب  المسلم ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب  :"قَاَل    عن النبي   أَبِي هريرةعن  وفيهما َ -2102
ْزٍن َواَل أَذًى َواَل َغم ٍ َحتَّى الشَّْوَكِة ي َشاك َها إاِلَّ َكفََّر َّللاَّ  ِبَها ِمْن َخَطاَياه    )4("َواَل َهم ٍ َواَل ح 

ْؤِمَنِة فِي َنْفِسِه َوَولَِدِه   "وفي لفظ للترمذي عنه.  (حسن) -2103 ْؤِمِن َواْلم  َما يََزال  اْلَباَلء  ِباْلم 
َ َوَما َعلَْيِه َخِطيئَةٌ   )5("َوَماِلِه َحتَّى َيْلقَى َّللاَّ

/ النساء       [4من يعمل سوءا يجز به    : لما نزلت  "  وفي مسلم عن أبي هريرة -2104
ففي كل ما يصاب    قاربوا وسددوا:"    رسول للا   [ بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال  123  /

مثل العثرة يعثرها برجله وربما  أي  .   "  )6("ها أو الشوكة يشاكهاب  نكَ به المسلم كفارة حتى النكبة ي  
 " وأصل النكب الكب والقلب  ،  جرحت إصبعه

ْؤِمِن إِنَّ أَْمَره  ك لَّه  "رسول للا    قَاَل قَالَ   عن ُصَهْيبٍ   وفي مسلم -2105 َعَجًبا ِْلَْمِر اْلم 
اء  َشَكَر فََكاَن َخْيًرا لَه  َوإِْن أََصاَبْته  ضَ  ْؤِمِن إِْن أََصاَبْته  َسرَّ اء  َصبََر َخْيٌر َولَْيَس ذَاَك ِْلََحٍد إِالَّ ِلْلم  رَّ

 )7("فََكاَن َخْيًرا لَه  

أبي   -2106 عن  البخاري  للا   قَالَ "هريرةوفي  يُصَ     رسول  َخْيًرا  بِِه   ُ َّللاَّ يُِرْد  ْب َمْن 
 )8("ِمْنهُ 

»قَاَل أَبُو ُعَمَر َهذَا َحِديٌث َصِحيٌح    (:119/  13ط المغربية« )   -»التمهيد  قال ابن عبد البر في   •
ُ بِِه َخْيًرا   ِ َواِضٌح َوذَِلَك أَنَّ َمْن أََراَد َّللاَّ ا اْلَمْوِضعِ َرْحَمتُهُ -َوَمْعنَاهُ َواْلَحْمُد ّلِلَّ

ِ فِي َهذَ   َوَخْيُر َّللاَّ
ذََهاِب َماٍل يَُشق  َعلَْيِه فَيَأُْجُرهُ َعلَى ذَِلَك أَْو بِ ،  َوبَِمْوِت َولٍَد يُْحِزنُهُ  ،  اْبتاََلهُ بَِمَرٍض فِي ِجْسِمِه  

أَْو  ،  َويَْكتُُب لَهُ إِذَا َصبََر َواْحتََسَب بُِكّلِ َشْيٍء ِمْنهُ َحَسنَاٍت يَِجُدَها فِي ِميَزانِِه لَْم يَْعَمْلَها    ،    ُكلِّهِ 
ُ أَْعلَُم«يَِجُدَها َكفَّاَرةً ِلذُنُوٍب قَْد َعِملََها فَذَِلَك اْلَخْيُر ا  .  ْلُمَراُد بِِه فِي َهذَا اْلَحِديِث َوَّللاَّ

 
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب تعليم النبي أمته من 7310( برقم: )101/    9ه" )أخرجه البخاري في "صحيح–  )1(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل من 2634( برقم: ) 39/  8ومسلم في "صحيحه" )، ( الرجال والنساء ( )بهذا اللفظ
 . يموت له ولد فيحتسبه ( )بمثله.(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 2635( برقم: )04/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل من يملك نفسه عند  2608( برقم: )30/    8ي "صحيحه" )أخرجه مسلم ف   –  )3(
 . ( )بهذا اللفظ( الغضب وبأي شيء يذهب الغضب

( ) كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ( )بهذا 5640( برقم: )114/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 2572( برقم: )14/    8اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )

 . أو حزن ( )بنحوه مطوال.(
»صحيح وقال :"حسن صحيح" ووافقه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(2399( برقم: )204  /  4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(

. وقال   »وإسناده حسن.«"(:7/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  برقم .    (:334/  3الترغيب والترهيب« )
الترغيب والترهيب« )األلباني في   ( 1285( برقم: )346/    1والحاكم في "مستدركه" )،      «3414»  (:334/  3»صحيح 

 وصححه  . )بمثله.(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 2574( برقم: )16/   8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(

 .  مرض أو حزن ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب المؤمن أمره كله خير ( )بهذا اللفظ( 2999(برقم: )227/    8أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )7(
 ( ) كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ( )بهذا اللفظ(5645(برقم: ) 115/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(
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َل لَه  اْلع ق وَبةَ  "  رسول للا    قَاَل قَالَ   عن أنس.  )حسن( -2107 إِذَا أََراَد َّللاَّ  ِبعَْبِدِه اْلَخْيَر َعجَّ
ْنَيا َوإِذَا أََراَد َّللاَّ  بِعَْبِدِه الشَّرَّ أَْمَسَك عنه    )1"ِبذَْنِبِه َحتَّى ي َوافَِي ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ فِي الدُّ

أاََل أ ِريَك اْمَرأَةً ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة ق ْلت  َبلَى قَاَل َهِذِه   ابن عباسوفيهما عن عطاء : قال لي   -2108
َ ِلي قَاَل إِْن ِشْئِت َصبَْرِت   اْلَمْرأَة  السَّْوَداء  أَتَْت النبي فَقَالَْت إِن ِي أ ْصَرع  َوإِن ِي أَتََكشَّف  فَاْدع  َّللاَّ

 َ َ أَْن ي عَافَِيِك فَقَالَْت أَْصبِر  فَقَالَْت إِن ِي أَتََكشَّف  فَاْدع  َّللاَّ  ِلي أَْن اَل َولَِك اْلَجنَّة  َوإِْن ِشْئِت َدَعْوت  َّللاَّ
 )2(" لََها  أَتََكشََّف فََدَعا

 .  البالء فارق بين المؤمن والفاجر والمنافق •

ْرعِ ِمْن      النبي   قَاَل قَالَ      عن أَبِي هريرةفيهما   -2109 ْؤِمِن َكَمثَِل اْلَخاَمِة ِمْن الزَّ َمثَل  اْلم 
يح  َكفَأَتَْها فَإِذَا اْعتََدلَْت   ْعتَِدلَةً َحتَّى َيْقِصَمَها    تََكفَّأُ بِاْلبَاَلءِ َحْيث  أَتَْتَها الر ِ اَء م  َواْلفَاِجر  َكاْْلَْرَزةِ َصمَّ

يح  ت ِميل ه   َمثَل  اْلم    "وفي لفظ  مسلم"  َّللاَّ  إِذَا َشاءَ  ْرعِ اَل تََزال  الر ِ َواَل يََزاُل اْلُمْؤِمُن ْؤِمِن َكَمثَِل الزَّ
 )3("َكَمثَِل َشَجَرِة اأْلَْرِز اَل تَْهتَز  َحتَّى تَْستَْحِصدَ  َوَمثَُل اْلُمنَافِقِ  يُِصيبُهُ اْلبَاَلءُ 

مالكفيهما عن  و -2110 بن  ةً  "كعب  َمرَّ يح   الر ِ ت فَي ِئ َها  ْرعِ  الزَّ ِمْن  َكاْلَخاَمِة  ْؤِمِن  اْلم  َمثَل   قَاَل 
ةً   ةً َواِحَدةً َوتَْعِدل َها َمرَّ َنافِِق َكاْْلَْرَزةِ اَل تََزال  َحتَّى يَك وَن اْنِجعَاف َها َمرَّ ثل  "م وفي لفظ مسلم "  َوَمثَل  اْلم 

ومثل  ،    يح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيجالمؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الر
 )4("الكافركمثل اْلرزة المجذية على أصلها ال يفيئها شئ حتى يكون انجعافها مرة واحدة

أطعم  إن الكافر إذا عمل حسنة    :"قالسول للا  أن رعن أنس بن مالكفي مسلم  و -2111
حسناته في اآلخرة ويعقبه رزقا في الدنيا  وأما المؤمن فإن هللا يدخر له    بها طعمة من الدنيا

 )5(" .على طاعته

 . عن الطاعون •
فَاَل    النبي  أن  أسامة بن زيد  فيهما عن -2112 ِبأَْرٍض  ِبالطَّاع وِن  َسِمْعت ْم  إِذَا  قَاَل  أَنَّه  

وا ِمْنَها ج  ل وَها َوإِذَا َوقََع ِبأَْرٍض َوأَْنت ْم ِبَها فَاَل تَْخر  فإذاسمعتم به بأرض فال "  وفي لفظ لهما  " تَْدخ 
    )6(" وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منهتقدموا عليه 

فإذا كان بأرض فال تخرجوا    "  وفي لفظ لمسلم،    فال تفروا منه.  "  لمسلموفي لفظ   -2113
فإذا سمعتم به بأرض فال    "  وفي لفظ لمسلم    " ،  منها فرارا منه ، وإذا كان بأرض فال تدخلوها

إن هذا الوجع    "     وفي لفظ لمسلم" ،  تدخلوها عليه ، وإذا دخلها عليكم فال تخرجوا منها فرارا .
،   فيذهب المرة ويأتي األخرى ثم بقي بعد باألرضأو السقم رجز عذب به بعض اْلمم قبلكم ، 

" ،  فمن سمع به بأرض فال يقدمن عليه ، ومن وقع بأرض وهو بها فال يخرجنه الفرار منه .

 
( برقم: 202/    4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  8897( برقم: )608/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
. وصححه بشواهده  1565برقم    (:493/  1»مشكاة المصابيح« )وقال :"حسن غريب" حسنه األلباني في    ( )بمثله.(2396)
  .   1220قم بر (:220/ 3»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )   في

( ) كتاب المرضى ، باب فضل من يصرع من الريح ( )بهذا 5652( برقم: )116/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 2576( برقم: )16/    8اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )

 . أو حزن ( )بمثله.(
( ) كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ( )بهذا اللفظ( 5644رقم: )( ب115/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر  2809( برقم: )136/    8،  ومسلم في "صحيحه" )
 . ( بنحوه كشجر اأْلرز ( )

( ) كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض ( )بهذا اللفظ( 5643( برقم: )114/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 . ( )بنحوه مطوال.( 2810( برقم: )136/  8لم في "صحيحه" )ومس، 

( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب جزاء المؤمن بحسناته  2808( برقم: )135/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
 . لدنيا واآلخرة ( )بهذا اللفظ( ِفي ا

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ( 3473( برقم: )175/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
 .( ) كتاب السالم ، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ( )بنحوه مطوال.(2218( برقم: )26/    7، ومسلم في "صحيحه" )
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، وإذا بلغك    فال تخرج منهاقال: إذا كنت بأرض فوقع بها    إن رسول للا    "   وفي لفظ لمسلم
 )1(" .  فال تدخلهاأنه بأرض 

عن الطَّاع وِن فَأَْخبََرنِي أَنَّه    النبي    َسأَْلت  "رضي للا عنها  عن عائشةوفي البخاري   -2114
َ َجعَلَهُ َرْحَمةً ِلْلُمْؤِمنِينَ َعذَاٌب َيْبعَث ه  َّللاَّ  َعلَى َمْن َيَشاء    فَيَْمُكُث  لَْيَس ِمْن أََحٍد َيقَع  الطَّاع ون     َوأَنَّ َّللاَّ

ُ لَهُ إِالَّ َكاَن لَهُ ِمثُْل أَْجِر َشِهيدٍ فِي بَلَِدِه َصابًِرا ُمْحتَِسبًا يَْعلَُم أَنَّهُ اَل يُِصيبُهُ إِالَّ مَ   )2(" ا َكتََب َّللاَّ

ِ   َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ  ما وفيه -2115   )3(". الطَّاُعوُن َشَهاَدةٌ ِلُكّلِ ُمْسِلمٍ "قَاَل:  َعِن النَّبِي 

  . عن الحمى وأن البالء على قدر اإليمان •

فَقَاَل َما لَِك َيا أ مَّ السَّاِئِب   ...َدَخَل َعلَى أ م ِ السَّاِئِب      النبي  أَنَّ وفي مسلم عن جابر -2116
ى اَل َباَرَك َّللاَّ  فِيَها فَقَاَل  مَّ َسيَِّب ت َزْفِزفِيَن قَالَْت اْلح  ىأَْو َيا أ مَّ اْلم  فَإِنََّها ت ْذِهب  َخَطاَيا  اَل تَُسبِّي اْلُحمَّ

عدة     )4("َخَبَث اْلَحِديدِ َبِني آَدَم َكَما ي ْذِهب  اْلِكير      الزفزفة : الّرِ

وهو يوعك فقلت:   قال: دخلت على رسول للا        بن مسعود  عن عبد هللا  وفيهما -2117
يا رسول للا ، إنك لتوعك وعكا شديدا قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجالن منكم ، قلت: ذلك 
أن لك أجرين؟ قال أجل ، ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة ، فما فوقها إال كفر للا بها  

 )5("سيئاته كما تحط الشجرة ورقها . 

إال حات للا عنه خطاياه كما تحات    مسلم يصيبه أذىما من    "عنه  وفي لفظ للبخاري -2118
 )6("ورق الشجر .  

قال :يا رسول للا من أشد الناس بالء ؟    "  بن أبي وقاص  سعدعن  و .  )صحيح( -2119
يدعه   بالعبد حتى  البالء  يبرح  فما  دينه  العبد على حسب  يبتلى  فاْلمثل  اْلمثل  ثم  قال:اْلنبياء 

وإن كان في    فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه"  وفي لفظ   ،  " يمشي على اْلرض وما عليه خطيئة
عبد حتى يتركه يمشى على اْلرض ما عليه فما يبرح البالء بال ابتلى على حسب دينهدينه رقة 
 )7("رقة خفف عنه هفإن كان في دينه صالبة زيد في بالئه وان كان في دين" وفي لفظ"  خطيئة

 
 
 
 
 
 
 

 
( ) كتاب السالم ، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ( 2218( برقم: )29-26/    7مسلم في "صحيحه" )  اأخرجه–  )1(
 .  (بهذه األلفاظ)
 ( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ( 3474( برقم: ) 175 / 4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الشهادة سبع سوى القتل ( )بهذا  2830( برقم: )24/  4"صحيحه" )أخرجه البخاري في  – )3(

 .  ( ) كتاب اإلمارة ، باب بيان الشهداء ( )بمثله مطوال.(1916( برقم: )52/  6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 2575( برقم: )16/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 .  حزن ( )بهذا اللفظ( مرض أو
(  2571( برقم: )14/    8( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )5648( برقم: )115/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 .) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن ( )بمثله.( 
 .  ( ) كتاب المرضى ، باب شدة المرض ( )بهذا اللفظ(5647( برقم: ) 115/  7البخاري في "صحيحه" )أخرجه – )6(
( )بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  2900( برقم: )160/    7حبان في "صحيحه" )أخرجه ابن    –  )7(
 ( )بمثله مطوال.(121( برقم: )41/    1والحاكم في "مستدركه" )  وقال :"إسناده صحيح"،  ( )بمثله.(1058( برقم: )253/    3)

والترمذي  ،  ( ) كتاب الطب ، أي الناس أشد بالء ( )بمثله مطوال.( 7439( برقم: )46/  7والنسائي في "الكبرى" )وصححه، 
( برقم: 370/    1وأحمد في "مسنده" )وقال :" حسن صحيح" ،  ( )بمثله مطوال.(  2398( برقم: )203/    4في "جامعه" )

ده  إسنا"ت أحمد شاكر(:   227/  2»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في    ( )بمثله مطوال.(1575( برقم: ) 387/    1( ) 1499)
"  . وصححه األلباني حديث صحيح، وهذا إسناد حسن "(: 152/  5»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )".  قال األرنؤوط في  صحيح
 .  "3402برقم  (:329/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )في 
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    النبي دخل على ن عطاء بن يسار : أن أبا سعيد الخدريعو. (لغيره )صحيح -2120
و هو موعوك عليه قطيفة و وضع يده عليها فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد : ما  

: إنا كذلك يشدد علينا البالء و يضاعف لنا اْلجر ثم قال :    فقال    أشد حر حماك يا رسول للا 
من ؟ قال يا رسول للا من أشد الناس بالء ؟ قال : اْلنبياء قال : ثم من ؟ قال : العلماء قال : ثم  

: ثم الصالحون كان أحدهم يبتلي بالفقر حتى ما يجد إال العباءة يلبسها و يبتلي بالقمل حتى تقتله 
 )1("و ْلحدهم كان أشد فرحا بالبالء من أحدكم بالعطاء

: إن الرجل   رسول للا  : قال : قالعن أبي هريرة  و .   (. صحيح لغيره)حسن -2121
 )2("تكون له المنزلة عند للا فما يبلغها بعمل فال يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك

قال : ان للا عز وجل ليحمى عبده المؤمن      النبي  نأعن محمود بن لبيد  .   (صحيح) -2122
 )3("من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه

  

 
، وابن ماجه في "سننه"    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بهذا اللفظ(119( برقم: ) 40/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
»مسند أحمد« . قال األرنؤوط في    (  12074( برقم: )2507/    5وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  4024( برقم: )153/    5)
" وقال األلباني في إسناده ضعيف إلبهام الراوي عن أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين."ط الرسالة(:  391/  18)

والترهيب« ) الترغيب  الصحيحة " وقال في  ط مسلمصحيح على شر:"  3103برقم    (:330/  3»صحيح  األحاديث  »سلسلة 
قد   وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات لوال الرجل الذي لم يسم. لكن  :"...  2047برقم    (:75/  5وشيء من فقهها وفوائدها« ) 

( 490/    2الخدري به. أخرجه ابن ماجة )  سماه هشام بن سعد، فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد
في "   ( ، وقال: " )يجوبها( : أي يقطعها ويجعل لها شبه الجيب ". وقال البوصيري 2/  60واألصبهاني في " الترغيب " )ق 

( وإنما 144قلت: وصححه الحاكم أيضا والذهبي كما تقدم برقم )  ( : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ".1/    245الزوائد " )
 ". د. نعم هو صحيح بالشاهد الذي بعده، وآخر تقدمالمعروف في هشام بن سع هو حسن للكالم

( برقم: 344/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،( )بمثله.(  2908( برقم: )169/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
»صحيح " . وقال األلباني في  إسناده حسن"(:169/  7»صحيح ابن حبان« )وصححه ، وقال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(  1278)

 . :"حسن صحيح"   3408برقم  (:331/ 3الترغيب والترهيب« )
/   10أحمد في "مسنده" ))بنحوه( وصححه ووافقه الذهبي ، و  7465برقم    (:231/  4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

حديث صحيح، وهذا إسناد "ط الرسالة(:  33/  39»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(24116( برقم: )5625
صدوق ال بأس به، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال  روى له الشيخان وهو    -وهو مولى المطَّلب-جيد، عمرو بن أبي عمرو  

في    الصحيح. األلباني  . وصححه  وزيادته« )"  الصغير  الجامع  األحاديث ، وفي    1814برقم    (:372/  1»صحيح  »سلسلة 
 . (1198/ 14الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
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 449  الصفحة
 

 يقول عندما يرى المبتلى وحكم تمني الموت ، وموت الفجأة ماذا  •
: من رأى مبتلى فقال :   قال : قال رسول للا    عن أبي هريرة.  (لغيره  )حسن -2123

لم يصبه ذلك   تفضيال ،  به وفضلني على كثير ممن خلق  ابتالك  الذي عافاني مما  الحمد هلل 
 .  )1("البالء

قال من رأى صاحب بالء فقال الحمد هلل الذي   النبي   : أنعن عمر  .   )ضعيف( -2124
عافاني مما ابتالك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيال إال عوفي من ذلك البالء كائنا ما 

 )2("كان ما عاش

قال : دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع   عن قيس بن أبي حازم  وفي البخاري -2125
الدنيا ، وإنا أصبنا ما ال نجد له   الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم  كيات ، فقال : إن أصحابنا 

، ثم أتيناه مرة أخرى    نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به  ولوال أن النبي  موضعا إال التراب ،  
يبني حائطا له ، فقال: إن المسلم ي  في كل شيء ينفقه إال في شيء يجعله في هذا  جر  ؤوهو 

 )3(" التراب .

اَل َيتََمنََّينَّ أََحد ك ْم اْلَمْوَت ِلض ر ٍ َنَزَل ِبِه فَإِْن    رسول للا  قَالَ : "عن أنس وفيهما   -2126
مَّ أَْحِينِي َما َكاَنْت اْلَحَياة  َخْيًرا ِلي َوتََوفَّنِي إِذَا َكاَنْت الْ  تََمن ًِيا فَْلَيق ْل اللَّه    )4("َوفَاة  َخْيًرا ِلي  َكاَن اَل ب دَّ م 

  )5(فليقل"  فاعالفإن كان البد وفي لفظ للبخاري "   -2127

ا  :"  عنه  وفي لفظ للبخاري -2128 : اَل تَتََمنَّو  لَْواَل أَن ِي َسِمْعت  النَّبِيَّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيق ول 
  )6("اْلَمْوَت . لَتََمنَّْيت  .

يتمنين أحدكم    "عنه  ولفظ مسلم -2129 قال : ال  لوال أن رسول للا صلى للا عليه وسلم 
 )7(" الموت لتمنيته . 

ِبِه ِمْن    َيْدع    َيتََمنَّى أََحد ك ْم اْلَمْوَت َوالَ   الَ "قال:  عن النبي    هريرة  عن أبي  فيهماو -2130
إِذَا إِنَّه   َيأِْتَيه   أَْن  َعَمل ه     قَْبِل  اْنقََطَع  أََحد ك ْم  يَزيدَماَت  اَل  ُعْمُرهُ   َوإِنَّهُ  َخْيًرا  اْلُمْؤِمَن  لفظ و    "إِالَّ

ااَلَيتََمنَّى أََحد ك ْم اْلَمْوَت "لبخاريا ا ُمحسنا فَلَعَلَّهُ يَْزَدادُ  إِمَّ  )8("ُمِسيئًا فَلَعَلَّهُ يَْستَْعتِبُ  َوإِمَّ

 
»مجمع وقال :"حسن غريب"  . قال الهيثمي في   ( )بهذا اللفظ(3432( برقم: )431/  5أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )1(

الفوائد« )الزوا الترمذي باختصار."  (:138/  10ئد ومنبع  الصغير واألوسط بنحوه،   قلت: رواه  البزار، والطبراني في  رواه 
»سلسلة  :"صحيح لغيره" ،  وقال في     3392برقم    (:326/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )" . قال األلباني في  وإسناده حسن.

العمري فإنه ضعيف لسوء   :"...602برقم    (:151/  2األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) ورجاله ثقات غير 
سوقة    خيرا من هذه يرويه مروان بن محمد الطاطري حدثنا الوليد ابن عتبة حدثنا محمد بن  حفظه. وقد وجدت له طريقا أخرى
قلت: ورجاله كلهم   مروان عن الوليد ".به    وقال أبو نعيم: " غريب من حديث محمد، تفرد  ...عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به.  

  " تاريخه ": " معروف الحديث ". وأما أبو حاتم فقال: " مجهول ". ثقات رجال البخاري غير الوليد بن عتبة فقال البخاري في
ث. مثل البخاري أمير المؤمنين في الحدي  قلت: قد عرفه البخاري، ومن عرف حجة على من لم يعرف. السيما إذا كان العارف

أخرى   الطريق، فال أقل من أن يكون حسنا لغيره بالطريق التي قبله. السيما وله طريق   فالحديث إن لم يكن حسنا لذاته من هذه
 الطريقين األولين. وهللا أعلم. وعلى كل حال فالحديث قوي بمجموع  ...عن ابن عمر

الترمذي في "جامعه" )–  )2( اللفظ(3431( برقم: )430/    5أخرجه  ، وابن ماجة في سننه    ( )بهذا  » ت  وقال :"غريب" 
  إسناده ضعيف جًدا. "(:54/  5األرنؤوط« )  »سنن ابن ماجه ت) بنحوه( . قال األرنؤوط في    3892برقم    (:53/  5األرنؤوط« )

 .  5589برقم  (:805»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صوضعفه األلباني في 
 ( ) كتاب المرضى ، باب تمني المريض الموت ( )بهذا اللفظ( 5672( برقم: ) 121/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء بالموت والحياة ( )بهذا اللفظ( ،  6351( برقم: )76/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب كراهة تمني الموت لضر نزل 2680( برقم: )64/    8)ومسلم في "صحيحه" )
 .  به ( )بمثله.(

 .(  بهذا اللفظ( ) كتاب المرضى ، باب تمني المريض الموت ( )5671برقم: )  (121/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
 .  (بهذا اللفظ( ) كتاب التمني ، باب ما يكره من التمني ( )7233( برقم: )84/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب كراهة تمني الموت  2680( برقم: )64/    8رجه مسلم في "صحيحه" )أخ–  )7(

 .  ل به ( )بهذا اللفظ(لضر نز
الموت ( )بمعناه مطوال.(  ( ) كتاب المرضى ، باب تمني المريض  5673( برقم: )121/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

كراهة تمني الموت لضر ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب  2682( برقم: )65/    8، ومسلم في "صحيحه" )
 . نزل به ( )بهذا اللفظ(
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 450  الصفحة
 

وتَنَّ أََحد ك ْم    :"َيق ول    قَْبَل َمْوتِِه بِثاََلثَِة أَيَّامٍ   النبي   َسِمْعت      عن جابر في مسلم  و -2131 اَل َيم 
ِ َعزَّ َوَجلَّ   )1("إاِلَّ َوه َو ي حسن الظَّنَّ ِباّلِلَّ

وت  ِبعََرِق    :"قَالَ   عن النبي عن أَِبيِه    بريدة بن  عبد هللاعن  .    )صحيح( -2132 ْؤِمن  يَم  اْلم 
 )2(" اْلَجِبينِ 

قال بن الملك يعني يشتد الموت على المؤمن بحيث يعرق جبينه من الشدة لتمحيص ذنوبه أو لتزيد  •
أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحالل وتضييقه على نفسه بالصوم والصالة حتى   ، وقيل  درجته  

وقيل من الحياء وذلك ألن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من ،    يلقى هللا تعالى  
 . الذنوب حصل له بذلك خجل واستحياء من هللا تعالى فعرق لذلك جبينه 

ِ  عَ وفي لفظ للترمذي عن .  )ضعيف( -2133   رسول للا  ق ول  َسِمْعت  ي   بن مسعودْبَدَّللاَّ
ج  َرْشًحا َواَل أ ِحبُّ َمْوتًا َكَمْوِت اْلِحَماِر قِيَل َوَما َمْوت  اْلِحَماِر قَاَل    "  َيق ول   ْؤِمن  تَْخر  إِنَّ َنْفَس اْلم 

 )3("َمْوت  اْلفَْجأَةِ 

قال مرة : عن   عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي  و .    )صحيح( -2134
 )4("َمْوت  اْلفَْجأَةِ أَْخذَة  أَِسفٍ  "النبي صلى للا عليه وسلم ، ثم قال مرة : عن عبيد قال : 

هو من آثار غضب هللا فانه لم يتركه ليتوب ويستعد لآلخرة ولم يمرضه    :أي    .أي أخذة غضبان •
 .  ليكون كفارة

  

 
ة نعيمها وأهلها ، باب اأْلمر بحسن الظن باهلل  ( ) كتاب الجنة وصف2877( برقم: )165/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . تَعَالَى عند الموت ( )بهذا اللفظ( 
( برقم:  361/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مطوال.(  3011( برقم: )281/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )2(
والترمذي ،  ( )بهذا اللفظ(  2/    1828( برقم: )382/    1والنسائي في "المجتبى"  )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بلفظه.(1337)

(  1452( برقم: )442/   2وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حديث حسن" ،   ( )بلفظه.(982( برقم: )300 / 2في "جامعه" )
ط   62/  38»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(23430( برقم: )5444/    10وأحمد في "مسنده" )،  )بلفظه.(  
ال يُعرف له سماٌع من عبد هللا  -وهو ابن ِدعامة السَّدوسي-حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن قتادة "الرسالة(: 

إسناده "(:281/  7»صحيح ابن حبان« )" . وقال في  ، لكنه قد توبع4/12خاري في "تاريخه الكبير"  بن بريدة فيما قاله الب
»صحيح الجامع الصغير " . وصححه األلباني في  صحيح على شرط البخاري. مسدد لم يرو له مسلم، ومن فوقه على شرطهما.

 . 6665برقم  (:1131/ 2وزيادته« )
( برقم:  595/    3وعبد الرزاق في "مصنفه" )،  ( )بهذا اللفظ(  980( برقم: )300/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )3(
(: هذا الحديث ليس من 300/  2قال بشار ) "(:300/  2»سنن الترمذي ت بشار« )وقال المحقق في    ( )بنحوه مطوال.(  6772)

الترمذي   النسخ اْلمخطوطة وال الشروح، وإنما جاء في طبعة بوالق، وعنها متن عارضة  سنن  في  إذ لم نجد له أصالً  قطعا، 
وابن  العراقي،  كالحافظين  اْلمستدركون  عليه  استدركه  وال  "التحفة"  في  الحديث  هذا  يذكر  لم  اْلمزي  فإن  األحوذي.وأيضا: 

الزو الهيثمي ذكر الحديث في "مجمع  فإن  الطبراني، وهو عنده كذلك في "الكبير" 323/  2ائد" )َحَجر.وأيضا:  إلى  ( ونسبه 
(  10049( برقم: )90/    10والطبراني في "الكبير" )  ،  (، وهللا اْلموفق للصواب. انتهى.5898( وفي "األوسط" )10049)

رواه الطبراني في الكبير واألوسط، وفيه حسام بن مصك " (:325/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    )بمثله.(
 .  3برقم  (:531»ضعيف سنن الترمذي« )ص" ، وضعفه األلباني في وهو ضعيف.

)4(  –( في "سننه"  داود  أبو  برقم: )156/    3أخرجه  اللفظ(  3110(  )بهذا   )  ،  ( في "مسنده"  برقم: 3290/    6وأحمد   )
)بلفظه.(  15736) في  (  النووي  قال   .( األحكام«  داود "..(:903/  2»خالصة  أبو  بن خالد. رواه  موقوفا على عبيد  وروي 

رجاله ثقات إال أن " (:254/  3»فتح الباري البن حجر« )" .  وقال ابن حجر في  صحيح. واألسف: الغضبان.بالوجهين بإسناد  
إسناده صحيح، رجاله ثقات "  ط الرسالة(:  253/  24»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في   راويه رفعه مرة ووقفه أخرى

»سنن أبي داود ت " . وقال في  خاري معلقا، ومسلم، وهو ثقةرجال الشيخين غير تميم بن سلمة هو الس لَمي، فقد روى له الب 
". وقال األلباني في سناده صحيح. والشك فيه ال يضر، ألن تميم بن سلمة وسعد بن ُعبيدة كالهما ثقة."إ(:26/  5األرنؤوط« )

 " يإسناده صحيح مرفوًعا وموقوًفا، وقواه المنذر" 2722برقم  (:428/ 8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
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 .الموت راحة المؤمن وشقاء الكافر •

 )1("الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر  رسول للا   : قال  عن أبي هريرة في مسلم   -2135

ث  أَنَّ     أبي قتادة ْبِن ِرْبِعّيٍ األنصاريوفيهما عن   -2136 رَّ َعلَْيِه      النبي  أَنَّه  َكاَن ي َحد ِ م 
ْستََراح  ِمْنه  قَ  ْستَِريح  َواْلم  ِ َما اْلم  ْستََراٌح ِمْنه  قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ ْستَِريٌح َوم  اَل اْلعَْبد   ِبِجَناَزةٍ فَقَاَل م 

ْنيَا َوأَذَاَها إِلَ  ِ َواْلعَْبُد اْلفَاِجُر يَْستَِريُح ِمْنهُ اْلِعبَاُد َواْلبِاَلُد  اْلُمْؤِمُن يَْستَِريُح ِمْن نََصِب الد  ى َرْحَمِة َّللاَّ
 )2("َوالشََّجُر َوالدََّواب  

 .  يجوز أن يقول المريض أنا وجع •

باب قول المريض إني وجع أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع وقول  ي :"قال البخار -2137
 )  ")3أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين  أيوب عليه السالم 

مر بي النبي صلى للا عليه وسلم   قال:" رضي للا عنه    كعب بن عجرة  وفيهما عن -2138
 )4("وأنا أوقد تحت القدر ، فقال: أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت: نعم  

ِ  وفيهما   -2139 َوه َو ي وَعك  فَق ْلت  َيا َرس وَل      النبي  قَاَل َدَخْلت  َعلَىبن مسعودعن َعْبِد َّللاَّ
اَلِن ِمْنك ْم  ِ إِنََّك لَت وَعك  َوْعًكا َشِديًدا قَاَل أََجْل إِن ِي أ وَعك  َكَما ي وَعك  َرج   )5("  َّللاَّ

دٍ   وفي البخاري عن   -2140 ذَاِك لَْو     رسول للا  عائشة َواَرأَْساْه فَقَالَ قالت    اْلقَاِسَم ْبَن ُمَحمَّ
ِ إِن ِي َْلَظ نَُّك ت ِحبُّ َمْوتِيَكاَن   َولَْو    َوأََنا َحيٌّ فَأَْستَْغِفر  لَِك َوأَْدع و لَِك فَقَالَْت عائشة َوا ث ْكِلَياْه َوَّللاَّ

ًسا ِبَبْعِض أَْزَواِجَك فَقَاَل النبي عَر ِ    )6("َبْل أََنا َواَرأَْساهْ    َكاَن ذَاَك لََظلَْلَت آِخَر َيْوِمَك م 
 ووي:هو مرسل ألن القاسم لم يذكر إخبار عائشة له به"قال الن •

أَبِي وقاصوفيهما عن سَ  -2141 ْبِن  ِمْن النبي  قَاَل َكانَ   ْعِد  اْلَوَداعِ  ِة  يَع ود نِي َعاَم َحجَّ
 )7("َوَجعٍ اْشتَدَّ بِي فَق ْلت  إِن ِي قَْد َبلََغ بِي ِمْن اْلَوَجعِ 

  

 
 .  ( ) كتاب الزهد والرقائق ، ( )بهذا اللفظ(2956( برقم: ) 210/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
/   8( ) كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت ( )بهذا اللفظ( ، ) 6512( برقم: )107/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( 950( برقم: )54/    3ومسلم في "صحيحه" )،  ( ) كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت ( )بمثله مختصرا.(  6513قم: )( بر 107
 .  ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء ِفي مستريح ومستراح منه ( )بمثله.(

 . المرضى ، باب قول المريض إني وجع أو وا رأساه ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب 119/  7البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )3(
( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 4190( برقم: )129/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  ( ) كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ( )بمثله.(1201( برقم: )20/  4في "صحيحه" ) 
(  2571( برقم: )14/    8( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )5648( برقم: )115/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 .) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن ( )بمثله.( 
( ) كتاب المرضى ، باب قول المريض إني وجع أو وا رأساه ( 5666( برقم: )119/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب رثاء النبي صلى هللا عليه وسلم سعد بن 1295( برقم: )81/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

 . ( ) كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ( )بنحوه.(1628( برقم: )71/  5ومسلم في "صحيحه" )،  خولة ( )بهذا اللفظ(
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 باب في عيادة المريض •
وا اْلَجاِئَع    " قَالَ   عن النبي   أبي موسىفي البخاري عن   -2142   َوُعوُدوا اْلَمِريضَ أَْطِعم 

 )1("َوف كُّوا اْلعَانَِي قَاَل س ْفَيان  َواْلعَانِي اْْلَِسير  

ِبَسْبعٍ َونََهاَنا عن َسْبعٍ أََمَرَنا     أََمَرَنا النبي  :"قَالَ      البراء ْبِن عازب  وفيهما عن  -2143
 )2(" ِبات َِباعِ اْلَجَنائِِز َوِعَياَدةِ اْلَمِريِض 

ْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّالَِم،  قال "  أن النبي    فيهما عن أبي هريرة -2144 ْسِلِم َعلَى اْلم  َحقُّ اْلم 
  )3("دَّْعَوةِ، َوتَْشِميت  اْلعَاِطِس َوِعَياَدة  اْلَمِريِض، َوات َِباع  اْلَجَنائِِز، َوإَِجاَبة  ال

: حق المسلم   " وفي لفظ لمسلم عنهَخْمٌس تَِجب  ِللمسلم َعلَى أَِخيِه  "  لفظ لمسلمفي  و  -2145
وإذا  فأجبه  دعاك  وإذا  عليه  فسلم  لقيته  إذا  قال  يا رسول للا  ؟  ما هن  قيل  المسلم ست  على 

 )4("وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد للا فسمته 

َ َعزَّ َوَجلَّ َيق ول  َيْوَم اْلِقَياَمِة َيا اْبَن آَدَم    رسول للا     قَالَ  َ:  وفي مسلم عنه -2146 إِنَّ َّللاَّ
ِ َكْيَف أَع ود َك َوأَْنَت َربُّ اْلعَالَِميَن قَاَل أََما َعِلْمَت   أَنَّ َعْبِدي فاَُلنًا  َمِرْضت  فَلَْم تَع ْدنِي قَاَل َيا َرب 

َيا اْبَن آَدَم اْستَْطعَْمت َك فَلَْم ت ْطِعْمنِي قَاَل    ُعْدتَهُ لََوَجْدتَنِي عنَدهُ َمِرَض فَلَْم تَعُْدهُ أََما َعِلْمَت أَنََّك لَْو  
َك َوأَْنَت َربُّ اْلعَالَِميَن قَاَل أََما َعِلْمَت أَنَّه  اْستَْطعََمَك َعْبِدي ف اَلٌن فَلَْم   ِ َوَكْيَف أ ْطِعم  ت ْطِعْمه   َيا َرب 

ِ َكْيَف  أََما َعِلْمَت أَنََّك لَْو أَْطعَ  ْمتَه  لََوَجْدَت ذَِلَك عنِدي َيا اْبَن آَدَم اْستَْسقَْيت َك فَلَْم تَْسِقنِي قَاَل َيا َرب 
لَْو   إِنََّك  أََما  تَْسِقِه  فَلَْم  ف اَلٌن  َعْبِدي  اْستَْسقَاَك  قَاَل  اْلعَالَِميَن  َربُّ  َوأَْنَت  ذَِلَك  سَ أَْسِقيَك  َوَجْدَت  قَْيتَه  

 )5("عنِدي

 َمْن َعاَد َمِريًضا لَْم يََزْل فِي ُخْرفَِة اْلَجنَّةِ   "قَالَ النبي    عن  عن ثوبانسلم  في مو -2147
ْرفَة  اْلَجنَِّة قَاَل َجَناَها ِ َوَما خ   )6("قِيَل َيا َرس وَل َّللاَّ

َما ِمْن مسلم َيع ود  مسلما غ ْدَوةً إِالَّ   :" َيق ول   النبي   َسِمْعت   عن علي. و  )صحيح(  -2148
ٍك َحتَّى  َصلَّى َعلَْيِه َسْبع وَن أَْلَف َملٍَك َحتَّى ي ْمِسَي َوإِْن َعاَده  َعِشيَّةً إاِلَّ َصلَّى َعلَْيِه َسْبع وَن أَْلَف َملَ 

 )7("ي ْصِبَح َوَكاَن لَه  َخِريٌف فِي اْلَجنَّةِ 

لفظ البن حبان.    )صحيح( -2149 ابتعث للا  "   وفي  إال  يعود مسلما  امرىء مسلم  ما من 
سبعين ألف ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي وأي ساعات الليل كان 

 )8("حتى يصبح

 
( ) كتاب األطعمة ، باب قول هللا تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم  5373( برقم: )67/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب األمر باتباع الجنائز ( )بهذا اللفظ(1239م: )( برق 71/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
،  ( ) كتاب الجنائز ، باب األمر باتباع الجنائز ( )بهذا اللفظ(  1240( برقم: ) 71/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . ( ) كتاب السالم ، باب من حق المسلم للمسلم رد السالم ( )بمثله.(2162( برقم: )3/  7م في "صحيحه" )ومسل
( ) كتاب السالم ، باب من حق المسلم للمسلم رد السالم  2162( برقم: ) 3/    7( برقم: )3/    7م في "صحيحه" )أخرجه مسل–  )4(

 . .(هذا اللفظ( )ب
 فظ( ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل عيادة المريض ( )بهذا الل 2569(برقم:)13/    8أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )5(
 ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل عيادة المريض ( )بهذا اللفظ( 2568(برقم:)12/    8أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )6(
/   1( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )637( برقم: )260/    2مختارة"  )أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث ال  –  )7(

( برقم: 51/  7، والنسائي في "الكبرى" ) وصححه ( ) كتاب الجنائز ، فضيلة عيادة المريض ( )بنحوه.(1297( برقم: )349
/   2( )بنحوه مختصرا.( ، والترمذي في "جامعه" )3098( برقم: )152/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  7452)

( ) أبواب الجنائز 1442( برقم: )436/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن غريب" ،    )بهذا اللفظ((  969( برقم: )290
حديث "(:16/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في     واب من عاد مريضا ( )بنحوه مختصرا.(، باب ما جاء ِفي ث

، أما أبو  267/  3صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، فرجح الدارقطني وقفه في العلل"  
 .  5767برقم   (:1005/ 2صغير وزيادته« )»صحيح الجامع ال" وصححه األلباني في داود فقد صحح رفعه

يتعلق بها مقدما أو مؤخرا ، ذكر استغفار  ( ) كتاب الجنائز وما  2958( برقم: )224/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(
/ 7»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    المالئكة لعائد المريض من الغداة إلى العشي ومن العشي إلى الغداة ( )بهذا اللفظ(

 . 5687برقم  (:992/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني إسناد صحيح على شرط مسلم."(:225
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ثل المؤمنين في توادهم  م قال:" عن النبي   فيهما من حديث النعمان بن بشيرو -2150
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى  

")1( 

أبي موسى  وفيهما   -2151 النبي  عن  يشد    "قال:    عن  كالبنيان  للمؤمن  المؤمن  إن 
 )2("بعضه بعضا. وشبك أصابعه

 جواز عيادة الكافر  •

ا َحَضَرْت أََبا طالب اْلَوفَاة     اْلُمَسيَّبِ َسِعيُد ْبُن  فيهما عن    -2152 عن أَِبيِه أَنَّه  أَْخَبَره  أَنَّه  لَمَّ
 الحديث..  )")3رسول للا   َجاَءه  

 فََمِرَض فَأَتَاه  النبي  َكاَن غ اَلٌم َيه وِديٌّ َيْخد م  النبي  :"قَالَ   عن أنسفي البخاري   -2153

   َرأِْسِه فَقَاَل لَه  أَْسِلْم فَنََظَر إِلَى أَِبيِه َوه َو عنَده  فَقَاَل لَه  أَِطْع أََبا اْلقَاِسمِ يَع ود ه  فَقَعََد عنَد  فَأَْسلََم
ِ الَِّذي أَْنقَذَه  ِمْن النَّارِ   فََخَرَج النبي   )4("َوه َو َيق ول  اْلَحْمد  ّلِِلَّ

  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ( )بمعناه مطوال.( ،  52( برقم: )20/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
/   8( ) كتاب البيوع ، باب الحالل بين والحرام بين وبينهما مشبهات ( )من غير ذكر هذا اللفظ.( ، )2051( برقم: )53/    3)

( 1599( برقم: )50/    5( ) كتاب األدب ، باب رحمة الناس والبهائم ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )6011( برقم: )10
( ) كتاب البيوع ، باب أخذ الحالل 1599( برقم: )51/    5) كتاب البيوع ، باب أخذ الحالل وترك الشبهات ( )بمعناه مطوال.( ، )

( ) 1599( برقم: ) 51/  5( ) كتاب البيوع ، باب أخذ الحالل وترك الشبهات ( ، )1599( برقم: )51/  5وترك الشبهات ( ، )
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تراحم المؤمنين 2586( برقم: )20/    8كتاب البيوع ، باب أخذ الحالل وترك الشبهات ( ، )

 . وتعاطفهم وتعاضدهم ( )بمثله.(
( ) كتاب الصالة ، باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره ( )بهذا 481( برقم: ) 103/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( في "صحيحه"  ومسلم   ، )20/    8اللفظ(  برقم:  وتعاطفهم  2585(  المؤمنين  تراحم  باب   ، واآلداب  والصلة  البر  كتاب   (  )
 . وتعاضدهم ( )بلفظه مختصرا.(

( ) كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت ال إله إال هللا 1360برقم: )( 95/   2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب اإليمان ، باب أول اإليمان قول ال إله إال هللا ( )بمثله.( 24( برقم: )40 / 1( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (  1356( برقم: )94/  2حه" )أخرجه البخاري في "صحي   – )4(
 .  )بهذا اللفظ(
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 توجيه الميت للقبلة   •
، أنه حدثه ، وكان له صحبة  عبيد بن عمير ، عن أبيه  عن   .    )صحيح لغيره( . -2154

أن رجال سأله فقال : يا رسول للا ، ما الكبائر ؟ قال : هن تسع فذكر معناه ، زاد : وعقوق  
 )1(". قبلتكم أحياء وأمواتاالوالدين المسلمين ، واستحالل البيت الحرام 

تحت ظل  عن  و .   )حسن( -2155 ابن عمر عشية عرفة، وهو  أتيت  قال:  بن علي  طيسلة 
يقول: »هن   أراك، وهو يصب على رأسه الماء فسألته عن الكبائر، فقال: سمعت رسول للا 

 )2("وأمواتاأحياء قبلتكم واْللحاد بالبيت الحرام    فذكر منها :"  تسع« ، قلت: وما هن؟ 

حين قدم المدينة سأل عن البراء   أن النبي أبي قتادة  وأخرج الحاكم عن .    )ضعيف( -2156
بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول للا وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر 

أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه     فقال
 " في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث وال أعلم  قال الحاكم "   )3("وأدخله جنتك وقد فعلت

ذكرها،  و .    )ضعيف( -2157 قصة  في  مالك  بن  كعب  بن  للا  عبد  بن  الرحمن  عبد  عن 
 .  )4(. "قال:وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا

  

 
والنسائي في "المجتبى"  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(7761( برقم: )259/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
والبيهقي في ، ) بمثله( ،(2875) (  499/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه مختصرا.(  4/    4023( برقم: )793/    1)

الكبير") برقم:)408/    3"سننه  )بمثله.(6824(  "الكبير")،  (  في  قال   (بمثله مطوال( )101(برقم: )47/    17والطبراني   .
عند أبي داود  بعضه. وقد رواه الطبراني في الكبير  "(:323/  1»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ت حسين أسد« )الهيثمي في  

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد "(:499/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ي  " قال األرنؤوط ف ورجاله موثقون.
الليثى. قتادة  ابن  البخاري: في حديثه نظر.ُعبيد بن ُعمير:هو  األلباني فيالحميد بن سنان، وقال  الغليل في ".وحسنه  »إرواء 

ن حديث ابن عمر , يرويه أيوب عن طيسلة بن على وله شاهد م...   وقال :"  690برقم    (:154/  3تخريج أحاديث منار السبيل«)
قلت:وضعف عتبة من قبل حفظه ,ال من أجل تهمة فى نفسه , فحديثه حسن فى الشواهد , وبقية رجاله  ...قال: سألت ابن عمر

 "عالى. ( وروى عنه جماعة , فالحديث حسن إن شاء هللا ت1/99ثقات كلهم غير طيسلة بن على وقد ذكره ابن حبان فى"الثقات")
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ( بهذا اللفظ . قال األرنؤوط في  3303برقم )  (:477)صأخرجه ابن الجعد في مسنده      –  )2(
، وابن عبد البر 409/ 3(، والبيهقي 3426وفي الباب عن ابن ُعمر عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" )"... (:500/ 4)

 - أيوب بن عتبة اليمامي، عن طيسلة بن علي )ولقب عليٍّ مياس( عن ابن عمر، عن النبي  من طريق    69/  5في "التمهيد"  
فرواه    -وهو ثقة-زياُد بن مخراق    -وهو ضعيف في غير يحيى بن أبي كثير-لكن خالف أيوَب بن عتبة    .-صلَّى هللا عليه وسلم  

 .39/  5(، والطبري في "تفسيره"  8ب المفرد" )عن طيسلة بن علي، عن ابن عمر موقوفاً عليه، أخرجه البخاري في "األد
قلنا: وسواء   .39/  5ورواه سْلم بن ساّلم الواسطي عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، كرواية زياد بن مخراق. أخرجه الطبري  

رواء الغليل « "إ ي" . وضعفه األلباني ف كان موقوفاً على ابن ُعمر أو مرفوعاً فإن مثله ال يُقال من قبل الرأي، وهللا تعالى أعلم.
  ...   وله شاهد من حديث ابن عمر , يرويه أيوب عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمروقال :"...    690(: برقم  154/  3)

( : " وهو ضعيف , وقد اختلف عليه فيه ". قلت: 152أخرجه البيهقى. وأيوب بن عتبة قال الحافظ فى " التلخيص " )ص  
من أجل تهمة فى نفسه , فحديثه حسن فى الشواهد , وبقية رجاله ثقات كلهم غير طيسلة بن وضعف عتبة من قبل حفظه , ال  

 . "( وروى عنه جماعة , فالحديث حسن إن شاء هللا تعالى. 1/99على وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " )
  ( ) كتاب الجنائز ، يوجه المحتضر إلى القبلة ( )بهذا اللفظ( 1309( برقم: )353/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )3(

( ) كتاب الجنائز ، باب ما يستحب من توجيهه 6700( برقم: )384/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )وصححه ووافقه الذهبي ،  
وعلق على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي   (:154  -153/  3»إرواء الغليل « ) . وضعفه األلباني في    نحو القبلة ( )بمثله.(
فإن فيه علتين:األولى: نعيم بن حماد فإنه ضعيف , ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم! وإنما أخرج له بقوله " وليس كذلك  

يحيى ليس صحابيا بل هو مقرونا بغيره كما قال الذهبي نفسه في " الميزان ".الثانية: اإلرسال , فإن عبد هللا بن أبي قتادة أبو  
تابعي ابن صحابي , وقد وهم في هذا اإلسناد جماعة توهموه متصال , أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي , فإنهما لو تنبها إلرساله 

وتبعه على ذلك ...     (140م جاء الحافظ ابن حجر فتبع الزيلعي على هذا الوهم في " الدراية " )...ث  لما صححاه , ثم الزيلعي
وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤالء العلماء وكيف أنهم تتابعوا عليه من أغرب ما وقفت عليه اليوم ... ثم الصنعاني ...  وكانيالش

من األوهام. وسبحان هللا الذي ال يسهو وال ينام! وذلك من الحوافز القوية لي وألمثالي على نبذ التقليد , واألخذ بوسائل التحقق 
يال , وهللا تعالى هو الموفق والمعين , ال إله إال هو وال معبود غيره.ثم روى البيهقي بسند صحيح عن ما استطعنا إلى ذلك سب

عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال: " وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا ".وقال 
 .".  البيهقي: وهو مرسل جيد

ويذكر عن الحسن .  ( )بهذا اللفظ(وقال : وهو مرسل جيد6702( برقم: ) 384/    3ي في "سننه الكبير" )أخرجه البيهق  –  )4(
 ". ، فقال : وهللا ، ما هي إال أحجار نصبها هللا قبلة ألحيائنا ، ونوجه إليها موتانا  قال : ذكر عمر الكعبة
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 باب تلقين المحتضر وإغماض عينيه وتقبيله  •

لَقِّنُوا َمْوتَاُكْم اَل إِلَهَ  :"رسول للا    َيق ول  قَالَ   َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ   في مسلم عن  أبي   -2158
 ُ    ، )1("إِالَّ َّللاَّ

 )2(مثله   عن أبي هريرة وفي مسلم -2159

َمْن َكاَن آِخر    رسول للا    قَاَل قَالَ   عن معاذ بن جبل. و ( لغيره  صحيح.  حسن  ) -2160
 )3("َكاَلِمِه اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َدَخَل اْلَجنَّةَ 

 )4("اقرءوا على موتاكم يس " قال:  عن النبي   معقل بن يسار  . وعن )ضعيف( -2161

َعلَى أَبِي سلمة َوقَْد رسول للا    قَالَْت َدَخلَ رضي للا عنها    أم سلمةوفي مسلم عن   -2162
وَح إِذَا ق ِبَض تَِبعَه  اْلَبَصر  فََضجَّ َناٌس ِمْن أَْهِلِه فَقَاَل الَ  ه  فَأَْغَمَضه  ث مَّ قَاَل إِنَّ الرُّ  تَْدع وا  َشقَّ َبَصر 

ن وَن َعلَى َما تَق ول وَن ث مَّ  اللَُّهمَّ اْغِفْر أِلَبِي سلمة َواْرفَْع   قَاَل  َعلَى أَْنف ِسك ْم إاِلَّ ِبَخْيٍر فَإِنَّ اْلَماَلئَِكةَ ي َؤم ِ
َسْح لَهُ  َدَرَجتَهُ فِي اْلَمْهِديِّيَن َواْخلُْفهُ فِي َعِقبِِه فِي اْلغَابِِريَن َواْغِفْر لَنَا َولَهُ يَا َربَّ اْلعَالَِميَن َوافْ 

ْر لَهُ فِيهِ   )5("فِي قَْبِرِه َونَّوِ

فَق ول وا َخْيًرا    َحَضْرتُْم اْلَمِريَض أَْو اْلَميِّتَ إِذَا    "قال:    بينعن ال وفي مسلم عنها    -2163
ا َماَت أَب و سلمة أَتَْيت  النبي  ن وَن َعلَى َما تَق ول وَن قَالَْت فَلَمَّ ِ    فَإِنَّ اْلَماَلئَِكةَ ي َؤم ِ فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

قَالَْت فَق ْلت  فَأَْعقََبنِي    اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َولَهُ َوأَْعِقْبنِي ِمْنهُ ُعْقبَى حسنةً إِنَّ أََبا سلمة قَْد َماَت قَاَل ق وِلي  
ًدا َحمَّ    )")6َّللاَّ  َمْن ه َو َخْيٌر ِلي ِمْنه  م 

 )7("" بال شك  الميت حضرتم أبو داود "  ابن حبان و  ورواه.   )صحيح( -2164

ِ   َما ِمْن َعْبٍد تُِصيبُهُ ُمِصيبَةٌ فَيَقُولُ َيق ول       النبي  َسِمْعت  :"     وفي مسلم عنها -2165 إِنَّا ّلِلَّ
ُ فِي مُ  ِصيبَتِِه  َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن اللَُّهمَّ أُْجْرنِي فِي ُمِصيبَتِي َوأَْخِلْف ِلي َخْيًرا ِمْنَها إِالَّ أََجَرهُ َّللاَّ

ف َِي أَب و سلمة ق ْلت  َكَما أََمَرنِي  َوأَْخلََف لَهُ َخْيًرا ِمْنَها ا ت و  فَأَْخلََف َّللاَّ  ِلي َخْيًرا     النبي  قَالَْت فَلَمَّ
ف َِي أَب و سلمة ق ْلت  َمْن َخْيٌر ِمْن أَِبي سلمة َصاِحبِ "في لفظ لهو    رسول للا    ِمْنه   ا ت و  رسول    فَلَمَّ
ُ ِلي فَقُْلتَُها  للا   )8(" ثُمَّ َعَزَم َّللاَّ

 
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب تلقين الموتى ال إله إال هللا ( )بهذا اللفظ(916( برقم: )37/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب تلقين الموتى ال إله إال هللا ( )بهذا اللفظ(917) ( برقم:37/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )1303( برقم: )513/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3( ( برقم: 159/    3( )بهذا 
/  5»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في  ( )بنحوه.(  22555( برقم: )5198/    10وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  3116)

هذا الحديث صحيح، رواه أحمد كذلك لكن بلفظ: »وجبت له الجنة« . ورواه أبو داود والحاكم بلفظ المصنف، وأعله ابن "(:189
...". وقال قطان بأن قال: فيه صالح بن أبي )عريب( ، وال يعرف حاله، وال روى عنه غير عبد الحميد، وقد غلط في كل منهماال

»صحيح سنن أبي ". وقال األلباني في  حديث صحيح، وهذا إسناد حسن"ط الرسالة(:   363/  36»مسند أحمد«)األرنؤوط في  
 " . حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي وابن حبان من طريق أخرى إسناده:" 2729برقم  (:439/ 8داود ط غراس« )

( برقم: 565/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3002( برقم: )269/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
( 160/    3( )بلفظه.( ، وأبو داود في "سننه" )10846برقم: )(  394/    9والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بنحوه.(  2082)

»خالصة األحكام« . قال النووي في    ( )بمثله.(20640( برقم: )4687/    9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  3121برقم: )
»بلوغ المرام من أدلة " . وقال ابن حجر في  رواه أبو داود، وابن ماجه، وفيه مجهوالن. ولم يضعفه أبو داود."(:926/  2)

/ 7»صحيح ابن حبان« )." . وقال األرنؤوط في  انرواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حب"(: 224األحكام ت الفحل« )ص
والضطرابه"(:269 بالنهدى،  هو  وليس  عثمان،  أبي  لجهالة  ضعيف  "التلخيص"  "...وإسناده  في  الحافظ  عن    2/104نقل 

األمة« »سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في  " . وضعفه األلباني في  حديث.الباب  في  يصح  ال  الدارقطني أنه  
 .  5861برقم  (:783/ 12)
 ()كتاب الجنائز ، باب ِفي إغماض الميت والدعاء له إذا حضر()بهذا اللفظ( 920(برقم:)38/    3أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )5(
 ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المريض والميت ( )بهذا اللفظ( 919) ( برقم:38/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
 ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند الميت من الكالم ( )بهذا اللفظ( 3115قم: )( بر158/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )7(

إسناده  "(:274/  7»صحيح ابن حبان« )"  وقال فيإسناده صحيح.  "(:33/  5رنؤوط« )»سنن أبي داود ت األ. قال األرنؤوط في  
إسناده صحيح :"  2728برقم    (: 438/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  . وقال األلباني في  صحيح على شرط الشيخين. 

 .على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وابن حبان في "صحيحيهما"
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة ( )بهذا اللفظ(918( برقم: )38/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )8(
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 456  الصفحة
 

النبي  رضي للا عنها  عن عائشة . و   )ضعيف( -2166 َوه َو   أَنَّ  َمْظع وٍن  ْبَن  قَبََّل ع ْثَماَن 
 )1(" َمي ٌِت َوه َو َيْبِكي أَْو قَاَل َعْيَناه  تَْذِرفَاِن 

أن أبا   رضي للا عنهما :"  وابن عباسرضي للا عنها،    عن عائشة  البخاري  وفي -2167
 )2("بعد موته قبل النبي  بكر الصديق 

 باب تعجيل الدفن و قضاء الدين   •

َيع ود ه    عن اْلحصين ْبِن َوْحَوحٍ أَنَّ َطْلَحةَ ْبَن البراء َمِرَض فَأَتَاه  النبي.    )ضعيف( -2168
ل وا فَإِنَّه  اَل َيْنبَِغي ِلجِ  يفَِة مسلم أَْن فَقَاَل إِن ِي اَل أََرى َطْلَحةَ إِالَّ قَْد َحَدَث فِيِه اْلَمْوت  فَآِذن ونِي ِبِه َوَعج ِ

 )3("ت ْحبََس َبْيَن َظْهَرانَْي أَْهِلهِ 

عَلَّقَةٌ ِبَدْيِنِه َحتَّى  " رسول للا    قَاَل قَالَ    عن أَبِي هريرة.    )صحيح( -2169 ْؤِمِن م  َنْفس  اْلم 
 )4("ي ْقَضى عنه  

ل وًسا عنَد النبي   عن سلمة ْبِن اأْلَْكَوعِ وفي البخاري   -2170 ِبَجَناَزةٍ   قَاَل ك نَّا ج  إِْذ أ تَِي 
َشْيئً  تََرَك  فََهْل  قَاَل  قَال وا اَل  َدْيٌن  َعلَْيِه  فَقَاَل َهْل  َعلَْيَها  أ ِتَي  فَقَال وا َصل ِ  ث مَّ  َعلَْيِه  فََصلَّى  قَال وا اَل  ا 

ِ َصل ِ َعلَْيَها قَاَل َهْل َعلَْيِه َدْيٌن قِيَل نَعَْم قَاَل فََهْل تََركَ  َشْيئًا قَال وا   ِبَجَناَزةٍ أ ْخَرى فَقَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
َدَناِنيَر فََصلَّى َعلَْيَها ث مَّ أ تَِي ِبالثَّاِلثَِة فَ  قَال وا َصل ِ َعلَْيَها قَاَل َهْل تََرَك َشْيئًا قَال وا اَل قَاَل فََهْل ثاََلثَةَ 

ِ َوَعلَيَّ    َعلَْيِه َدْيٌن قَال وا ثاََلثَة  َدَناِنيَر قَاَل َصلُّوا َعلَى َصاِحبِك ْم قَاَل أَب و قَتَاَدةَ َصل ِ َعلَْيِه َيا َرس ولَ  َّللاَّ
 )5(" َدْين ه  فََصلَّى َعلَْيهِ 

  

 
( 3163( برقم: ) 173/    3( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )1338( برقم: ) 361/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )1(

وقال :"حسن  ( )بهذا اللفظ(  989( برقم: )304/    2والترمذي في "جامعه" )،  ) كتاب الجنائز ، باب في تقبيل الميت ( )بنحوه.(  
( 24799( برقم: )5841/    11وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بنحوه.(  1456( برقم: )444/    2وابن ماجه في "سننه" )صحيح" ،  

: " وفي رواية صحيحة للنسائي"(:929/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بنحوه.(
وهو -سناده ضعيف لضعف عاصم بن ُعبيد هللا  "إ(: 75/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال األرنؤوط في    "..قبل بين عينيه  

»مسند " وقال في  (.24165وقد اضطرب فيه كما بينا ذلك في تعليقنا على "مسند أحمد" )  - ابن عاصم بن عمر بن الخطاب 
، فظن أن هذه الرواية تشهد 21خطأ الشيخ األلباني رحمه هللا في كتاب الجنائز صقد أ"...وط الرسالة(:  195/  40أحمد« )

: رواه البزار وإسناده حسن. مع أن عاصم بن عبيد هللا في سنده 3/20لحديث عائشة اعتماداً على قول الهيثمي في "المجمع"  
( 3/20قال الهيثمي )"(:28/  13يئ في األمة« )»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس" . قال األلباني في أيضاً.

:"رواه البزار، وإسناده حسن"!كذا قال رحمه هللا! وما كان يسعني قبل الوقوف على إسناده إال االعتمادعليه وعلى أمثاله؛ على 
طلعت على ، واآلن وقد ا-مثل"صحيح الجامع"، و"صحيح الترغيب" وغيرها    – القاعدة التي كنت جريت عليها في بعض كتبي  

 -واسمه: عبد هللا بن عمر   -أوالً: لما عرفت من ضعف عاصم.وثانياً: لمخالفِة العمريِّ     إسناده؛فهو مخطئ في تحسين إسناده:
؛ولذلك فقد -كما وهو ظاهر    -سفياَن الثورّي في إسناده،وال سيما وهو ضعيف أيضاً؛ لسوء حفظه، فال يصلح االستشهاد به  

 .  "من "صحيح ابن ماجه" وغيره. رجعت عن تقويته؛ فينقل
( ) كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته 4455( برقم: )14/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
  ( ) كتاب الجنائز ، باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها ( )بهذا اللفظ( 3159( برقم: )721/    3أخرجه أبو داود في"سننه") –  )3(

بن سعيد األنصاري وجهالة    -أو عروة-إسناده ضعيف لجهالة عزرة  "(:71/  5د ت األرنؤوط« ) »سنن أبي داو. قال األرنؤوط في  
 .  3233برقم (:223/ 7»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« ) ". وضعفه األلباني في أبيه

(  2232( برقم: ) 26/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  3061( برقم: )331/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )4(
وقال :"حديث حسن"،   ( )بهذا اللفظ(1079( برقم: )375/    2، والترمذي في "جامعه"  )   وصححه ووافقه الذهبي  )بلفظه.(

رواه الترمذي،  "(:930/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(9810( برقم: )2024/    2وأحمد في "مسنده" )
حديث صحيح، وهذا إسناد "ط الرسالة(:  352/  16»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في  وابن ماجه بإسناد صحيح أو حسن.

إسناده صحيح "(:331/ 7»صحيح ابن حبان« )" ، وقال في سماع سعد بن إبراهيم لهذا الحديث من أبي سلمة صحيح إن ثبت
 .  6779برقم   (:1147/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في على شرط الشيخين.

( ) كتاب الحوالت ، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (  2289( برقم: )94/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 .  ظ()بهذا اللف 
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قال : توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه  جابروفي لفظ عند أحمد عن . )حسن( -2171
يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران   ثم أتينا به رسول للا  

أحق الغريم      رسول للا   فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال
وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات  

 )1("اآلن بردت عليه جلده  رسول للا  أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال

  - عليه وسلم  صلى للا    -»أخبره    (:2201/  5»المهذب في اختصار السنن الكبير« )قال في   •
أنَّه بالقضاء برد جلده وقوله: "حق الغريم وبرئ منهما الميت" إن كان حفظه ابن عقيل، فإنما 
عنى به للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاء كما لو كان له عليك حق من وجه آخر والميت منه  

 بريء كان له مطالبتك بهما وحدك إن شاء« 

تََوفَّى َعلَْيِه الدَّْين  فََيْسأَل    النبي  أَنَّ      أَبِي هريرةوفيهما عن   -2172 ِل اْلم  ج  َكاَن ي ْؤتَى ِبالرَّ
َث أَنَّه  تََرَك ِلَدْيِنِه َوفَاًء َصلَّى َوإاِلَّ قَاَل ِللمسلميَن َصلُّوا َعلَ  د ِ ى َصاِحبِك ْم  َهْل تََرَك ِلَدْيِنِه فَْضاًل فَإِْن ح 

ا فَتََح َّللاَّ  َعلَْيِه اْلف ت وَح قَ  ْؤِمِنيَن ِمْن أَْنف ِسِهْم  فَلَمَّ ْؤِمِنيَن فَتََرَك َدْيًنا  اَل أََنا أَْولَى ِباْلم  ف َِي ِمْن اْلم  فََمْن ت و 

ه  َوَمْن تََرَك َمااًل فَِلَوَرثَِتِه " فَعَلَيَّ قََضاؤ 
)2(  

  )3(" فمن مات ولم يترك وفاء"وفي لفظ للبخاري -2173

 )4("العصبة من كانوأيكم ترك ماال فإلى "  وفي لفظ لمسلم -2174

  

 
  6) وأحمد في "مسنده"  وصححه ووافقه الذهبي  ،    ( )بهذا اللفظ(2359( برقم: )58/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )1(
م: ( برق54/    4والدارقطني في "سننه" )،    ( ) مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ، ( )بنحوه.(14760( برقم: )3076  /
بيهقي رواه الدارقطني، وال"(:931/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( ) كتاب البيوع ، باب الجعالة ( )بمثله.(3084)

»مسند أحمد« ".  قال األرنؤوط في بردت، بتشديد الراء، وإنما ضبطتهما ألن بعض المصنفين غلط في ضبطها. "بإسناد حسن.
إسناده حسن من أجل عبد هللا بن محمد بن عقيل، فإنه يعتبر به في المتابعات والشواهد فيحسن حديثه، "ط الرسالة(:  406/  22)

 . 2753برقم  (:534/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وحسنه األلباني في رجال الصحيح.وباقي رجال اإلسناد ثقات 
( ) كتاب الكفالة ، باب الدين ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه"  2298( برقم: )97/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
 . ب الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ( )بمثله.(( ) كتا 1619( برقم: )62/  5)
 ، باب قول النبي من ترك ماال فألهله( )بهذا اللفظ( ()كتاب الفرائض  6731(برقم:) 150/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(
 . ( ) كتاب الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ( )بهذا اللفظ(1619( برقم: )62/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
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  .  اب وجوب تغسيل الميت ،وصفة الغسلب •
ِحيَن  رسول للا    َدَخَل َعلَْيَنا  :"قَالَتْ   رضي للا عنها  أُّمِ َعِطيَّةَ األنصاريةِ فيهما عن   -2175

ف َِيْت اْبَنت ه  فَقَاَل   ِبَماٍء َوِسْدٍر َواْجعَْلَن فِي   َرأَْيتُنَّ ذَِلكَ ِمْن ذَِلَك إِْن    اْغِسْلنََها ثاََلثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَْكثَرَ ت و 
ا فََرْغَنا آذَنَّاه  فَأَْعَطاَنا ِحقْ  َوه  فَقَاَل أَْشِعْرنََها  اْْلِخَرةِ َكاف وًرا أَْو َشْيئًا ِمْن َكاف وٍر فَإِذَا فََرْغت نَّ فَآِذنَّنِي فَلَمَّ

  )1(قرون" ، قالت" وجعلنا رأسها ثالثة إِيَّاه  تَعني إَِزاَره  

    . أي اجعلنه مما يلي جسدها : وأشعرنها إياه ، اإلزار الحقو: •

 )2("فََضفَْرَنا َشْعَرَها ثاََلثَةَ أَْثاَلٍث قَْرَنْيَها َوَناِصَيتََها" وفي لفظ لمسلم -2176

   )3("وألقينها خلفها"وفي لفظ للبخاري -2177

ثاََلثًا أَْو َخْمًسا أَْو أَْكثََر ِمْن ذَِلَك إِْن َرأَْيت نَّ ذَِلَك" اغسلنها وترا"وفي لفظ لهما -2178
)4( 

 )5("ومواضع الوضوء منها ،  وابدأن بميامنها" وفي لفظ لهما -2179

ِد ْبِن ِسيِرينَ عن  و.    )صحيح( -2180 ْدِر   ُمَحمَّ ذ  اْلغ ْسَل عن أ م ِ َعِطيَّةَ َيْغِسل  ِبالس ِ أَنَّه  َكاَن َيأْخ 
تَْيِن َوالثَّاِلثَةَ ِباْلَماِء َواْلَكاف ورِ   )6("َمرَّ

ٌل َواقٌِف َمعَ   رضي للا عنهما    ابن عباسفيهما عن  و -2181      رسول للا    قَاَل َبْينََما َرج 
ِ بِعََرفَةَ إِْذ َوقََع ِمْن   ن وه  فِي ثَْوَبْيِن      َراِحلَِتِه فَأَْوقََصْته  فَذ ِكَر ذَِلَك ِللنَّبِي  فَقَاَل اْغِسل وه  بَِماٍء َوِسْدٍر َوَكف ِ

وا َرأَْسه   ر   ")7(َواَل ت َحن ِط وه  َواَل ت َخم ِ

  )8("وال وجهه" لمسلم وفي لفظ -2182

   )9("وال تغطوا وجهه  "لمسلم وفي لفظ  -2183

  )10("وأن يكشفوا وجهه أن يغسلوه بماء وسدر فأمرهم "  لمسلم وفي لفظ -2184

   )11(" وكفنوه في ثوبيه" وفي لفظ لهما -2185

  

 
 ،  ( ) كتاب الجنائز ، باب يجعل الكافور في آخره ( )بهذا اللفظ(1259( برقم: )74/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . )بمثله( ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي غسل الميت (939( برقم: ) 47/  3ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي غسل الميت ( )بهذا اللفظ(939( برقم: )48/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب يلقى شعر المرأة خلفها ( )بهذا اللفظ(1263( برقم: )75/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
تاب الجنائز ، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (  ( ) ك1253( برقم: )73/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي غسل الميت ( )بمثله.(939( برقم: )47/  3)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الوضوء ، باب التيمن في الوضوء والغسل ( )بهذا اللفظ(167( برقم: )45/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي غسل الميت ( )بمثله.(939( برقم: )48/  3ومسلم في "صحيحه" ) ،
. قال    ( ) كتاب الجنائز ، باب كيف غسل الميت ( )بهذا اللفظ(3147( برقم: )168/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

»سنن أبي ". وقال األرنؤوط في مسلم.رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري و"(: 933/ 2»خالصة األحكام« )النووي في  
 .  "إسناده صحيح."(:64/ 5داود ت األرنؤوط« )

ومسلم  ،    ( ) كتاب الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ( )بهذا اللفظ(1265( برقم: )75/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بمثله مطوال.(1206( برقم: )23/  4في "صحيحه" ) 

 .  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بهذا اللفظ(1206( برقم: )24/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )8(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بهذا اللفظ(1206( برقم: )25/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )9(
 . ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بهذا اللفظ(1206( برقم: )25/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )10(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب سنة المحرم إذا مات ( )بهذا 1851( برقم: )17/  3رجه البخاري في "صحيحه" )أخ– )11(

 .  (بمثله( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )1206( برقم: )23/  4سلم في "صحيحه" )وم، اللفظ( 
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 . تحريم النظر إلى عورته  و  إال المحرم ،  تطييبه •
رضي للا عنهما في المحرم  الذي وقصته ناقته    وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس  -2186
 )1(" وال تمسوه طيبا "

:" َواْجعَْلَن فِي اْْلِخَرةِ    اْلنصاريِة رضي للا عنها    َعِطيَّةَ ألم    قول النبي  فيهما   -2187
   )2( َكاف وًرا أَْو َشْيئًا ِمْن َكاف وٍر "

 ".  جمرتم الميت فأوترواإذا  :    قال رسول للا    "قال :    عن جابرو.    )صحيح( -2188
ره: إذا بخره بالطيب. "      )3( /  5»المجموع شرح المهذب« ) قال النووي في    "أجمر الثوب وجمَّ

َوَرَوى    (:196 اْلَبْيَهِقيُّ  ثاََلثًا»قَاَل  اْلَميِِّت  َكفََن  ُروا  اْلَمي َِت    َجّمِ أَْجَمْرت ْم  إذَا  أَْحَمَد  ِرَواَيِة  َولَْفظ  
 فاجمروه ثالثا « 

  أَنَّ رسول للا    :"  عن أَِبيهِ   أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ بن    عبد الرحمن  في مسلم  عنو -2189
ِل َواَل اْلَمْرأَة  إِلَى َعْوَرةِ   ج  ل  إِلَى َعْوَرةِ الرَّ ج  ِل  قَاَل اَل َيْنظ ر  الرَّ ج  ل  إِلَى الرَّ ج  اْلَمْرأَةِ َواَل ي ْفِضي الرَّ
 )4("ع ْرَيةِ  " وفي لفظ" فِي ثَْوٍب َواِحٍد َواَل ت ْفِضي اْلَمْرأَة  إِلَى اْلَمْرأَةِ فِي الثَّْوِب اْلَواِحد

قَاَل اَل ت ْبِرْز فَِخذََك َواَل تَْنظ َرنَّ إِلَى فَِخِذ    أَنَّ النبي   عن عليو.  )صحيح لغيره( -2190
ٍ َواَل َمي ِتٍ   )5(" وفي لفظ ْلبي داود ) التكشف فخذك وال تنظر"َحي 

ا أََراد وا َغْسَل النبي :رضي للا عنها  عائشةعن  .  )حسن(  -2191 ِ َما َنْدِري    لَمَّ قَال وا َوَّللاَّ
د   ا اْختَلَف وا أَْلقَى َّللاَّ  َعلَْيِهمْ  رسول للا    أَن َجر ِ د  َمْوتَاَنا أَْم نَْغِسل ه  َوَعلَْيِه ِثَياب ه  فَلَمَّ   ِمْن ِثَياِبِه َكَما ن َجر ِ

ٌل إاِلَّ َوذَْقن ه  فِي َصْدِرِه ث مَّ   ْم َرج  وَن َمْن ه َو  النَّْوَم َحتَّى َما ِمْنه  َكل ٌِم ِمْن َناِحَيِة اْلَبْيِت اَل َيْدر  ْم م  َكلََّمه 
النبي اْغِسل وا  إِلَىأَْن  وا  فَقَام  ِثَياب ه   فَْوَق   النبي    َوَعلَْيِه  اْلَماَء  بُّوَن  ه  َيص  َوَعلَْيِه قَِميص  فَغََسل وه  

اْستَْدَبْرت     اْستَْقَبْلت  ِمْن أَْمِري َما  أَْيِديِهْم َوَكاَنْت عائشة تَق ول  لَوْ اْلقَِميِص َوي َدل ِك وَنه  ِباْلقَِميِص د وَن  
ه   ِنَساؤ   )6("َما َغَسلَه  إاِلَّ

ا أََخذ وا فِي غ ْسِل النبي   :"قَالَ   بريدة  عنو.   )حسن لغيره(  -2192 َناٍد ِمْن    لَمَّ َناَداه ْم م 
 )7("قَِميَصه     النبي الدَّاِخِل اَل تَْنِزع وا عن

 
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب كيف يكفن المحرم ( )بهذا اللفظ(1267( برقم: )76/  2ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف – )1(
 ،  ( ) كتاب الجنائز ، باب يجعل الكافور في آخره ( )بهذا اللفظ(1259( برقم: )74/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . )بمثله( ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي غسل الميت (939( برقم: ) 47/  3ومسلم في "صحيحه" )
( برقم: 355/    1"مستدركه" )  والحاكم في،  ( )بهذا اللفظ(  3031( برقم: )301/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
شرط   إسناده صحيح على"(:301/  7»صحيح ابن حبان« ) . قال األرنؤوط في      وصححه ووافقه الذهبي    ( )بنحوه.(1314)

 .  481برقم  (:145/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في مسلم
 ( ) كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات ( )بهذا اللفظ( 338( برقم: ) 183/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
،   وقال :"إسناده صحيح"  ( )بهذا اللفظ( .516( برقم: )145/    2رجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )أخ–  )5(

وأخرجه أبو داود في وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله مختصرا.(7455( برقم: )180/    4وأخرجه الحاكم في "مستدركه" )
.   ( )بلفظه.(1265( برقم: )321/    1أخرجه أحمد في "مسنده" ) و،  ( )بلفظه مختصرا.(  3140( برقم: )165/    3"سننه" )

األرنؤوط في »مسند أحمد« ).   الرسالة(:"صحيح لغيره"  405/  2قال  األلباني في     .  ط  الجامع الصغير وصححه  »صحيح 
للحديث قوة فيرقى األسانيد تعطى ...    269برقم    (:298/  1»إرواء الغليل « )، وقال في    7440برقم    (:1240/  2وزيادته« )

    بها إلى درجة الصحيح , السيما وفى الباب شواهد أخرى بنحوها تأتى بعده.
وابن حبان في "صحيحه"  ،  ( ) كتاب الجنائز ، ( )بهذا اللفظ(  566( برقم: )201/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )6(
وأبو داود في "سننه" ،  ( )بنحوه.(  4423( برقم: )59/    3والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  6628( برقم: )596/    14)
( 6342/  12وأحمد في "مسنده" ) ،  ( ) كتاب الجنائز ، باب في ستر الميت عند غسله ( )بمثله.( 3141( برقم: )165/  3)

" . وقال األرنؤوط رواه أبو داود بإسناد حسن."(: 935/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    (  )بنحوه.(  26947برقم: )
سناده حسن، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وبقية "إط الرسالة(:  332/  43أحمد« )»مسند  في  

 .702برقم  (:162/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وحسنه األلباني في رجاله ثقات رجال الشيخين.
 ( ) كتاب الجنائز ، يوجه المحتضر إلى القبلة ( )بهذا اللفظ( 1310( برقم: )354/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )7(

  ، )  وصححه  في "سننه"  برقم: )450/    2وابن ماجه  الكبير" )1466(  في "سننه  والبيهقي  )بمثله.(  برقم: 387/    3(   )
" . قال  رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي بأسانيد صحيحة."(:935/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(6719)

 .  "لغيره، وهذا إسناد ضعيفحسن "(:450/ 2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 
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فذهبت ْلنظر ما يكون من الميت فلم أر   غسلت النبي"عن عليو  .    )صحيح( -2193
حيا وميتا وولي دفنه وأجنانه دون الناس أربعة علي والعباس والفضل وصالح    شيئا وكان طيبا 

 )1("لحدا ونصب عليه اللبن نصبا  لنبي ل ولحد للا    رسول مولى

    .غسل الزوجة زوجهاو ؟أحق بغسل الميت من أقاربه من •

ذَاَت َيْوٍم ِمْن      رسول للا   َرَجَع إِلَيَّ "  قالت  رضي للا عنها  عائشة  عنو.  )حسن( -2194
َداًعا فِي َرأِْسي َوأََنا أَق ول  َواَرأَْساْه قَاَل بَْل أََنا َوا َرأَْساْه قَاَل   ِك  َجَناَزةٍ ِباْلَبِقيعِ َوأََنا أَِجد  ص  َما َضرَّ

ِ قَْبِلي  ِ لَْو فَعَْلَت ذَِلَك  ق ْلت  لَِكن ِي فَغَسَّْلتُِك َوَكفَّْنتُِك ثُمَّ َصلَّْيُت َعلَْيِك َوَدفَْنتُكِ لَْو ِمت  أَْو لََكأَن ِي ِبَك َوَّللاَّ
ث مَّ ب ِدَئ ِبَوَجِعِه الَِّذي َماَت   النبي  لَقَْد َرَجْعَت إِلَى َبْيِتي فَأَْعَرْسَت فِيِه ِبَبْعِض ِنَساِئَك قَالَْت فَتََبسَّمَ 

 )2("فِيهِ 

ِ ْبِن أَبِي بَْكٍر أَنَّ أسماء ِبْنَت ع َمْيٍس َغسَّلَْت أََبا  . وفي الموطأ    )ضعيف( -2195 عن َعْبِد َّللاَّ
ف َِي   يَق ِحيَن ت و  د ِ  )3(" بَْكٍر الص ِ

إذا صار غسل الميت متعذراً فإن أهل العلم يقولون: ييمم، بمعنى أن الحي يضرب مسألة :   •
  .  التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه 

وإبطه وشاربه وال يختن من مات غير مختون كبيرا كان أو    اليزال ظفر الميت وال شعر عانته ، •
 . صغيرا ، لعدم ثبوت دليل على ذلك مع ورود النهي عن محدثات األمور 

  

 
وصححه  طيب ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الجنائز ، المسك أطيب ال1343( برقم: )362/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )1(

ره الرجال ومن يكون منهم أفقه ( ) كتاب الجنائز ، باب الميت يدخله قب 7143( برقم: )53/    4البيهقي في "سننه الكبير" ) ، و
. وقال ابن الملقن    رواه البيهقي بإسناد صحيح"(: 936/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    وأقرب بالميت رحما ( )بمثله.(

رواه ابن ماجه والبيهقي في »سننهما«  "(:200/  5»البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير« )في  
 . " ، والحاكم في »مستدركه« بإسناد صحيح من حديث علي

(     وارأساه  أو  وجع  إني  المريض  قول  باب  ،  المرضى  كتاب( )  5666: )برقم(  119/    7" )صحيحه"  في  البخاريذكره    –  )2(
( 7042: )برقم(  380/    6" ) الكبرى"  في  ،والنسائي(  بهذااللفظ( ) 6586: )برقم(  550/    14" )صحيحه  في  حبان   ابن  ،وأخرجه

: برقم(  396/    3" )الكبير  سننه"  في  ،والبيهقي.(  مختصرا  بمثله( ) 1465: )برقم(  449/    2" )سننه "  في  ماجه  ،وابن.(  بمثله)

بل عله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به،  أ"(:219/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في    .(بمثله( )6758)

قال األرنؤوط .( .بمثله( )26548: )برقم(  6246/    12" )مسنده"  في"وأحمد  ائيأحمد والنسعند كيسان  بن  صالح  عليه تابعه  

ح بالتحديث في بعض  "ط الرسالة(:   82/  43»مسند أحمد« )في   طرق الحديث، فانتفت شبهة حديث حسن، محمد بُن إسحاق صرَّ
 .  700برقم  (:160/ 3»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في تدليسه.

. قال ابن حجر في    ( ) كتاب الجنائز ، غسل الميت ( )بهذا اللفظ(753( برقم: )312/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )3(
قال البيهقي وله شواهد عن ابن أبي مليكة وعن عطاء وعن سعد بن إبراهيم وكلها " (:502/ 3»التلخيص الحبير ط العلمية« ) 
»تمام المنة " قال األلباني في  َوَهذَا ُمْنقَطع."(:232/  8»البدر المنير « )" . قال ابن الملقن في  مراسيل وقد تقدم في الجنائز.

جزمه بان أسماء غسلت زوجها ... الخ. يوهم أن القصة صحيحة اإلسناد وليس كذلك  (: 121في التعليق على فقه السنة« )ص
بكر أبا  غسلت  عبد هللا بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس    عن  223  -  222/    1النقطاعه فإن مالكا أخرجها في "الموطأ"  

هو عبد هللا بن أبي   وعبد هللا بن أبي بكر هذا ليس هو ابن أبي بكر الصديق كما قد يتوهم بل   الصديق حين توفي ثم خرجت ...
عميس فإن وفاتها قبل سنة بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري وهو ثقة إمام من شيوخ مالك ولكنه لم يدرك أسماء بنت 

 .  "خمسين ووالدة عبد هللا بعد سنة ستين كما يستفاد من "التهذيب" وغيره.
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 461  الصفحة
 

 وفضل غسل الميت وحفر القبر  باب كتم مايراه مما يكره ، •
َوَمْن َستََر مسلما َستََره  َّللاَّ   "قَاَل      النبي   أَنَّ   رضي للا عنهما  فيهما عن بن عمر  -2196

   )1(" َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

)2(مثله  عن أبي هريرةوفي مسلم  -2197
  

 عن أبي رافعو.     )صحيح بلفظ "أربعين مرة " دون قوله"أربعين كبيرة فشاذ" ( -2198
رسول للا  قال  للا من  من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه

السندس واستبرق الجنة ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من اْلجر كأجر مسكن أسكنه  
  )3(" وهو عند الطبراني بلفظ "أربعين كبيرة"إلى يوم القيامة

  

 
( ) كتاب المظالم ، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه (  2442( برقم: )128/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بمثله.( 2580( برقم: )18/  8)بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
الذكر والدعاء والتوبة  2699( برقم: )71/    8( ، )2590( برقم: )21/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2( ( ) كتاب 

 . واالستغفار ، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر ( )بهذا اللفظ( 
، والبيهقي في "سننه وصححه ووافقه الذهبي    ( )بهذا اللفظ(1311( برقم: )354/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

( ) كتاب الجنائز ، باب من رأى شيئا من الميت فكتمه ولم يتحدث به ( )بمثله.( والطبراني 6754( برقم: )394/    3الكبير" )
( "الكبير"  )315/    1في  برقم:  مختصرا.(929(  )بنحوه  في    (  حجر  ابن  قال   .( الهداية«  أحاديث  تخريج  في  / 1»الدراية 

والبيهقي"(:230 والطبراني  الحاكم  أخرجه  قوي  . وصححإسناده  في   "  األلباني  والموضوعة ه  الضعيفة  األحاديث  »سلسلة 
وهذا إسناد ظاهره الصحة، وعليه جرى بعض الحفاظ، فقال : وقال  ...    6781برقم    (:629/  14وأثرها السيئ في األمة« )
ير "، ورواته  ( : " رواه الطبراني في " الكب21/  3( ، وتبعه الهيثمي في " المجمع " )1/  170/ 4المنذري في " الترغيب " )
فأقول: هو كما قاال باستثثناء شيخ الطبراني، وهذه غالب عادتهم أنهم يغضون النظر عن شيوخ    محتج بهم في )الصحيح( ".

الطبراني إال ما ندر؛ حتى ولو كان ممن تكلم فيه أو ُجهل، أو غير ذلك؛ كالشذوذ أو المخالفة، وهذا هو العلة هنا، فقد رواه جماعة  
على أن ...  كلهم قالوا: " مرة "مخالفين )هارون بن ملول( في قوله: " كبيرة "!  ...  شاذ بلفظ: " كبيرة""   فظمن الثقات بل 

 ...  وإنما وثقه ابن الجوزي فقال:" كان من عقالء الناس، ثقة في الحديث ".  ...  )هارون( هذا لم أجد من وثقه من المتقدمين
قد اختلط على بعض الحفاظ المتأخرين وغيرهم؛ هذا اللفظ الشاذ ثم قال :"ل فإذا ثبتت ثقته؛ فيكون حديثه شاذاً، وإال؛ كان منكراً.

 .  ... ثم ذكر منهم :الزيلعي وابن حجر(باللفظ المحفوظ في تخريج الحديث، فعزوا األول إلى من روى اآلخر
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 462  الصفحة
 

 وصفتهحكم الكفن   •
 الذي وقصته ناقته.  في  المحرم رضي هللا عنهما  تقدم حديث ابن عباس -2199

       في تكفين بنت رسول هللا رضي هللا عنها وحديث أم عطية  -2200

ك ف َِن فِي ثاََلثَِة أَْثَواٍب يََماِنَيٍة ِبيٍض      النبي  أَنَّ   رضي للا عنها  عن عائشةوفيهما   -2201
وِليٍَّة ِمْن ك ْرس ٍف لَْيَس فِيِهنَّ قَِميٌص َواَل ِعَماَمةٌ   )1("َسح 

ٍ َبْعَد َما د فَِن فَأَْخَرَجه  فََنفََث    قَاَل أَتَى النبي :     وفيهما عن  جابر  -2202 ِ ْبَن أ بَي  َعْبَد َّللاَّ
 )2("َسه  قَِميَصه  فِيِه ِمْن ِريِقِه َوأَْلَب 

 )3(" إِذَا َكفََّن أََحد ك ْم أََخاه  فَْلي حسن َكفََنه   قال"أَنَّ النبي"  وفي مسلم عنه -2203

َنا َعلَى    النبي   َهاَجْرَنا َمعَ   :"قَالَ   َخباب  وفيهما عن -2204 ِ َوَوَجَب أَْجر  َنْبتَِغي َوْجهَ َّللاَّ
ٍد فَلَْم َن ْصعَب  ْبن  ع َمْيٍر ق تَِل َيْوَم أ ح  ْم م  ِ فَِمنَّا َمْن َمَضى لَْم َيأْك ْل ِمْن أَْجِرِه َشْيئًا ِمْنه  ِجْد َشْيئًا ن َكف ِن ه   َّللاَّ

  النبي   أَْسه  َخَرَجْت ِرْجاَله  فَإِذَا َغطَّْيَنا ِرْجلَْيِه َخَرَج َرأْس ه  فَأََمَرَنافِيِه إاِلَّ نَِمَرةً ك نَّا إِذَا َغطَّْيَنا بَِها رَ 
َي َرأَْسهُ بَِها َونَْجعََل َعلَى ِرْجلَْيِه ِمْن إِْذِخرٍ  َو يَْهِدب َها  أَْن نُغَّطِ )     )4("َوِمنَّا َمْن أَْيَنعَْت لَه  ثََمَرت ه  فَه 

 (  سوى المحرم كما سيأتي الوجه للميتتغطية فيه دليل على 

قَالَْت َدَخْلت  َعلَى أَبِي بَْكٍر   فَقَاَل فِي َكْم    رضي للا عنها  عن عائشةوفي البخاري   -2205
ف ِيَ   ...قَالَْت فِي ثاََلثَِة أَْثَواٍب    َكفَّْنت ْم النبي  ِ َيْوٍم ت و  ْيِن  قَالَْت َيْوَم ااِلْثَن  رسول للا    َوقَاَل لََها فِي أَي 

ثَْوٍب   إِلَى  فََنَظَر  اللَّْيِل  َوَبْيَن  َبْينِي  فِيَما  و  أَْرج  قَاَل  ااِلْثَنْيِن  َيْوم   قَالَْت  َهذَا  َيْوٍم  فَأَيُّ  َعلَْيِه َكاَن  قَاَل 
ض  فِيِه ِبِه َرْدعٌ ِمْن َزْعفََراٍن فَقَاَل   نُونِي فِيَها قُْلُت اْغِسلُوا ثَْوبِي َهذَا َوزيدوا َعلَْيِه ثَْوبَْيِن فََكفِّ ي َمرَّ

فَلَْم ي تََوفَّ َحتَّى أَْمَسى ِمْن لَْيلَِة   إِنَّ َهذَا َخلٌَق قَاَل إِنَّ اْلَحيَّ أََحق  بِاْلَجِديِد ِمْن اْلَميِِّت إِنََّما ُهَو ِلْلُمْهلَةِ 
 )5("الثُّاَلثَاِء َود فَِن قَْبَل أَْن ي ْصِبحَ 

ك ْنت  فِيَمْن َغسََّل أ مَّ    :"قَالَتْ   رضي للا عنها  قَاِنٍف الثَّقَِفيَّةَ لَْيلَى ِبْنَت  . وعن    )ضعيف( -2206
ل  َما أَْعَطاَنا   رسول للا    ك ْلث وٍم ِبْنتَ  ْرَع ث مَّ اْلِخَماَر     النبي  عنَد َوفَاِتَها فََكاَن أَوَّ اْلِحقَاَء ث مَّ الد ِ

ث مَّ أ ْدِرَجْت بَْعد  فِي الثَّ  َجاِلٌس عنَد اْلباب َمعَه  َكفَن َها   رسول للا  ْوِب اْْلَخِر قَالَْت وَ ث مَّ اْلِمْلَحفَةَ 
 )6("ي َناِول َناَها ثَْوًبا ثَْوًبا

  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب الثياب البيض للكفن ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم 1264( برقم: )57/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي كفن الميت ( )بنحوه مطوال.( 941( برقم: )49/  3في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الجنائز ، باب الكفن في القميص الذي يكف أو ال يكف  1270( برقم: )76/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( ) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، ( )بنحوه.(2773( برقم: )120/  8( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي تحسين كفن الميت ( )بهذا اللفظ(943( برقم: )50/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الجنائز ، باب إذا لم يجد كفنا إال ما يواري رأسه أو  1276( برقم: ) 77/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي كفن الميت ( )بنحوه.(940( برقم: )48/  3قدميه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب موت يوم االثنين ( )بهذا اللفظ(1387( برقم: )102/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
والبيهقي  ، ( ) كتاب الجنائز ، باب في كفن المرأة ( )بهذا اللفظ( 3157( برقم: )171/   3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )6(

(  6577/  12وأحمد في "مسنده" ) ، ( ) كتاب الجنائز ، باب كفن المرأة ( )بمثله.( 6875( برقم: )6/  4في "سننه الكبير" )
"  قال األرنؤوط في  رواه أبو داود، بإسناد حسن." (:954/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(  27779برقم: )

إسناده ضعيف لجهالة نوح بن حكيم، ولالختالف في تعيين داود هذا الذي هو من بني  "(:70/  5داود ت األرنؤوط« )   »سنن أبي
 . 723برقم  (:173/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . ضعفه األلباني في عروة بن مسعود
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 حمل الجنازة   •
ِضعَْت اْلِجَناَزة  فَاْحتََملََها    قال:"   أن النبي    اْلُخْدِريَّ   في البخاري عن أبي سعيد -2207 إِذَا و 

قَالَْت ِْلَْهِلَها َوإِْن َكاَنْت َغْيَر َصاِلَحٍة  ونِي  م  قَد ِ قَالَْت  فَإِْن َكاَنْت َصاِلَحةً  أَعناقِِهْم  َجال  َعلَى  َيا   الر ِ
 )1(" َولَْو َسِمَع اأْلنساُن لََصِعقَ يَْسَمُع َصْوتََها ُكل  َشْيٍء إِالَّ اأْلنسانَ َوْيلََها أَْيَن َيْذَهب وَن بَِها 

فََخْيٌر    أَْسِرُعوا بِاْلِجنَاَزةِ قال "  أن النبي  أَبِي هريرةفيهما عن   -2208 فَإِْن تَك  َصاِلَحةً 
وَنَها َوإِْن َيك  ِسَوى ذَِلَك فََشرٌّ تََضع وَنه  عن ِرقَابِك مْ  م   )2("ت قَد ِ

ْحَمِن  وعن  .    )صحيح( -2209 أَنَّه  َكاَن فِي َجَناَزةِ ع ْثَماَن ْبِن أَِبي العاص   :"بن جوشنَعْبِد الرَّ
نَْرُمُل      رسول للا   َوك نَّا َنْمِشي َمْشًيا َخِفيفًا فَلَِحقََنا أَب و بَْكَرةَ فََرفََع َسْوَطه  فَقَاَل لَقَْد َرأَْيت َنا َوَنْحن  َمعَ 

 )3(" َرَماًل 

قَاَل َحَضْرَنا َمَع ابن عباس ِجَناَزةَ ميمونة ِبَسِرَف فَقَاَل ابن عباس    َعَطاءٌ وفيهما عن   -2210
 )4(" َواْرفُقُوافَإِذَا َرفَْعت ْم نَْعَشَها فَاَل ت َزْعِزع وَها َواَل ت َزْلِزل وَها  َهِذِه َزْوَجة  النبي 

 . وهل هو منسوخ؟  باب القيام عند رؤية الجنازة •

وا َحتَّى ت َخل ِفَك ْم    :"قَالَ   عن النبي  َربِيعَةَ عامر ْبِن  فيهما عن   -2211 إِذَا َرأَْيت ْم اْلَجَناَزةَ فَق وم 
 )5("أَْو ت وَضعَ 

وا    :"قَالَ  عن النبي     أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفيهما عن   -2212 فََمْن إِذَا َرأَْيت ْم اْلَجَناَزةَ فَق وم 
 )6("تَبِعََها فَاَل يَْقعُْد َحتَّى تُوَضعَ 

  َمرَّ ِبَنا َجَناَزةٌ فَقَاَم لََها النبي  :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ وفيهما   -2213
وا ٍ قَاَل إِذَا َرأَْيت ْم اْلِجَناَزةَ فَق وم  ِ إِنََّها ِجَناَزة  َيه وِدي    )7("َوق ْمَنا ِبِه فَق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ

 )8(" أليست نفسا"   وفي لفظ لهما -2214

أنس.    )صحيح( -2215 عن  لفظ  قمنا   وفي  إنما   " فقال  يهودي"  جنازة  إنها   " قيل   "
 )9(للمالئكة"

َرأَْيَنا  وفي مسلم عن علي -2216 فَقَعَْدنَا  رسول للا    قَاَل  َوقَعََد  فَقُْمنَا  فِي    قَاَم  َيعني 
 )10("ثم قعد" ،وفي لفظ " اْلَجَناَزةِ 

 
( ) كتاب الجنائز ، باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني (  1316( برقم: )86/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنازة ( )بهذا اللفظ( ومسلم 1315برقم: )(  86/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب اإلسراع بالجنازة ( )بمثله.(944( برقم: )50/  3في "صحيحه" ) 
والنسائي ،  ( ) كتاب الجنائز ، باب اإلسراع بالجنازة ( )بهذا اللفظ(3182( برقم: )179/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

رواه أبو "  (: 996/  2»خالصة األحكام« )قال النووي في     ( )بنحوه مطوال.(5/    1911( برقم: )397/    1في "المجتبى" )
" . وصححه إسناده صحيح."(:92/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". وقال األرنؤوط في  داود، والنسائي بأسانيد صحيحة.

 . 3510برقم  (:375/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في 
ومسلم في ،  ( ) كتاب النكاح ، باب كثرة النساء ( )بهذا اللفظ(  5067( برقم: ) 3/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  ( ) كتاب الرضاع ، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ( )بمثله.(1465( برقم: ) 175/  4"صحيحه" ) 
( ) كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 1307( برقم: )84/    2خرجه البخاري في "صحيحه" )أ  –  )5(

 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ( )بمثله مطوال.(958( برقم: )56/  3"صحيحه" ) 
( ) كتاب الجنائز ، باب من تبع جنازة فال يقعد حتى توضع ( 1310( برقم: )85/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ( )بنحوه.(959( برقم: )57/  3)بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه"  )
( ) كتاب الجنائز ، باب من قام لجنازة يهودي ( )بهذا اللفظ(  1311( برقم: )85/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ( )بمثله.(960( برقم: ) 57/  3ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الجنائز ، باب من قام لجنازة يهودي ( )بهذا اللفظ(  1312( برقم: )85/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 . .(بمثله( ) كتاب الجنائز ، باب القيام للجنازة ( ) 961( برقم: ) 58/  3ومسلم في "صحيحه" )
وقال :"إسناده صحيح" . ، ( )بهذا اللفظ(  2563( برقم: )130/    7أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )9(

( 400/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي ،    )بمثله.(  (1325( برقم: )357/    1والحاكم في "مستدركه" )
في    ( )بلفظه.(  7/    1928برقم: )  النووي  قال  النسائي بإسناد صحيح على شرط "(:1007/  2»خالصة األحكام« ).  رواه 
وقال: هذا حديث صحيح   ...  أخرجه الحاكم في "المستدرك"ط الرسالة(:  240/  32»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في  مسلم.

 . "على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي، وهو كما قاال.
 . (بتلك األلفاظ ( ) كتاب الجنائز ، باب نسخ القيام للجنازة ( )962( برقم: )59/  3مسلم في "صحيحه" ) اأخرجه – )10(
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قال : شهدت جنازة  بن سعد بن معاذواقد بن عمرو وعن .  (حسن. صحيح لغيره) -2217
في بني سلمة ، فقمت ، فقال لي نافع بن جبير : اجلس ، فإني سأخبرك في هذا بثبت : حدثني  

كان رسول  مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب برحبة الكوفة ، وهو يقول :  
" ،  .  د ذلك ، وأمرنا بالجلوسهللا صلى هللا عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بع

 )1(" ولفظ ابن حبان "وأمر بالجلوس"

قال : كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها ، فقال   عن أبي معمرو .    )صحيح( -2218
لجنازة يهودية ولم يعد   إنما قام رسول هللا  علي : ما هذا ؟ قالوا : أمر أبي موسى فقال :  

  )2(". بعد ذلك
 هل يمشي أمامها أم خلفها؟  •

 )3("وإذا مات فاتبعه"  فيهما عن أبي هريرة -2219

البخاري -2220 وعن  "قال  يمينها  وعن  وخلفها  يديها  بين  وامش  مشيعون  أنتم  أنس  وقال 
 )4(" شمالها . وقال غيره قريبا منها

و سلم وأبا بكر وعمر كانوا    النبي  أن":عن بن شهابوفي الموطأ  .    )صحيح(  -2221
عن سالم عن  "وفي لفظ البن حبان" ،  يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد للا بن عمر

 )5("  الجنازةأمام يمشون وأبا بكر وعمر رضوان للا عليهما   ^أبيه أنه رأى النبي 

بن شعبةعو.    )صحيح( -2222 المغيرة  الراكب يسير خلف "قال  رسول للا    أن  ن 
  والسقط يصلى   الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها 

 )6("عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة

  

 
(  633( برقم: )192/    1أحمد في "مسنده" )و( )بمثله.(   3056( برقم: )326/    7ابن حبان في "صحيحه" )  أخرجه  –  )1(

وهو   -حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو" ط الرسالة(:  57/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    بهذا اللفظ(
الليثي البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله  -ابن علقمة بن وقاص  ثقات رجال   روى له 

»إرواء  ،  وقال في     3045برقم     (:63/  5»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان« )" . وصححه األلباني في  الصحيح.
 .  (78/ 1»أحكام الجنائز« ):"إسناده جيد ، وصححه في   741برقم  (:192/ 3الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

( ) كتاب الجنائز ، باب الرخصة في ترك القيام ( )بهذا  1/    1922( برقم: )399/    1"المجتبى" )أخرجه النسائي في    –  )2(
. قال   ( ) كتاب الجنائز ، من كره القيام للجنازة ( )بنحوه.(12041( برقم: )409/    7وابن أبي شيبة في "مصنفه" )،    اللفظ(

 ".أخرجه النسائى وابن أبى شيبة بسند صحيح."(:193/ 3)»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« األلباني في 
( ) كتاب الجنائز ، باب األمر باتباع الجنائز ( )بمعناه مختصرا.(  1240( برقم: )71/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 .  ( ) كتاب السالم ، باب من حق المسلم للمسلم رد السالم ( )بهذا اللفظ(2162( برقم: ) 3/  7ومسلم في "صحيحه" )، 

 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنازة ( )بهذا اللفظ(1315( برقم: )86/  2البخاري في "صحيحه" ) ذكره– )4(
( برقم: 318/    7وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  256/    763( برقم: )315/    2في "الموطأ" )  أخرجه مالك  –  )5(
" . وقال ابن الملقن رواه الثالثة بأسانيد صحيحة."(:999/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله مختصرا.(3046)

إسناده صحيح على  "(:317/  7»صحيح ابن حبان« ) " . قال األرنؤوط في  هذا الحديث صحيح"(: 225/  5»البدر المنير « )في  
 . 1668برقم  (:526/ 1»مشكاة المصابيح« )" . وصححه األلباني في شرطهما.

( برقم:  320/    7وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(1348( برقم: )363/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )6(
( برقم: 178/    3أبو داود في "سننه" ).، و  (( )بنحوه. 18461( برقم: ) 4129/    8وأحمد في "مسنده" )  ،( )بنحوه.(  3049)
ديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير "ح الرسالة(:ط    118/  30»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    (بمثله( )3180)

إسناده "(:90/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال في  فمن رجال البخاري وهو ثقة.  - وهو ُجبير ابن حيَّة  -والد زياد
/ 3ليل « )»إرواء الغ. وقال في     3525برقم    (:661/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" .   وصححه األلباني  صحيح.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ...  ولفظ أبى داود وغيره:  "  (:170

( : " وصححه ابن حبان أيضا , لكن رواه الطبرانى موقوفا 157ووافقه الذهبى , وهو كما قاال.قال الحافظ فى " التلخيص " ) 
, ورجح الدارقطنى فى العلل الموقوف ".قلت: قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير    على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان

 . "كما تقدم , والرفع زيادة من ثقة فيجب قبولها , وال مبرر لردها.
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الراكب يسير خلف الجنازة  :"قَالَ   أَنَّ النبي  عن المغيرة بن شعبةو.    )صحيح( -2223
، والماشي يمشي خلفها وأمامها ، وعن يمينها ، وعن يسارها قريبا منها ، والسقط يصلى عليه  

اِكب  َخْلَف اْلَجَناَزةِ َواْلَماِشي َحْيث  َشاَء ِمْنَها   "، ولفظ  ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة . الرَّ
، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه.  الراكب في الجنازة خلف الجنازة  ابن حبان:"

" )1( 

 .  تي على المالصالة باب  •

 . وجوب الصالة على الميت وفضلها وفضل اتباعه •

 )2(" صلوا على صاحبكم " ما جاء فيهما عن أبي هريرة -2224

 )3(، في من  مات وعليه ودين  ومثله في البخاري عن أبي قتادة -2225

إِنَّ أًَخا  " "ولفظ لمسلمصلى على النجاشي"    أن النبي  وفي البخاري عن جابر -2226
وا فََصلُّوا َعلَْيِه   )4("لَك ْم قَْد َماَت فَق وم 

  َحتَّى يَُصلَّى َعلَْيَها َمْن َشِهَد اْلَجَناَزةَ      رسول للا  قَالَ   هريرةوفيهما  عن  أبي   -2227
  قِيَل َوَما اْلِقيَراَطاِن قَاَل ِمْثل  اْلجبلْيِن اْلعَِظيَمْيِن   فَلَهُ قِيَراَطانِ َوَمْن َشِهَدَها َحتَّى تُْدفََن  فَلَه  قِيَراٌط  

")5(   

 )6(" أصغرهما مثل أحد"   وفي لفظ لمسلم -2228

" َوَمْن اتَّبَعََها َحتَّى تُْدفَنَ   "لمسلم  وفي لفظ"      َحتَّى تُوَضَع فِي اللَّْحدِ   "  وفي لفظ لمسلم -2229
 )7(" َحتَّى يُْفَرَغ ِمْنَها "  لمسلم وفي لفظ

للبخاري -2230 لفظ  مسلم    "وفي  َجَناَزةَ  اتََّبَع  يَُصلَّى َمْن  َحتَّى  َمعَهُ  َوَكاَن  َواْحتَِسابًا  إِيَمانًا 
َعلَْيَها ثُمَّ    فَِإنَّه يَْرِجُع ِمْن اأْلَْجِر بِِقيَراَطْيِن ُكل  قِيَراٍط ِمثُْل أُُحٍد َوَمْن َصلَّى  َعلَْيَها َويَْفُرَغ ِمْن َدْفنَِها

 كمال اتباع الجنازة بالصالة والدفن( فيه أن)،  )8("  َرَجَع قَْبَل أَْن تُْدفََن فَِإنَّهُ يَْرِجُع بِِقيَراطٍ 

َمْن تَِبَع  :" َيق ول     رسول للا    إِنَّ أََبا هريرة َيق ول  َسِمْعت    قِيَل اِلبن عمر  وفيهما "   -2231
اْْلَْجِر فَقَاَل ابن عمر أَْكثََر َعلَْيَنا أَب و هريرة فَبَعََث إِلَى عائشة فََسأَلََها فََصدَّقَْت  َجَناَزةً فَلَه  قِيَراٌط ِمْن  

ْطَنا فِي قََراِريَط َكِثيَرةٍ   )9("أََبا هريرة فَقَاَل ابن عمر لَقَْد فَرَّ

  

 
والحاكم ،  ( ) كتاب الجنائز ، باب المشي أمام الجنازة ( )بهذا اللفظ(3180( برقم: )178/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )1(

( 338/    2والترمذي في "جامعه" )وصححه ووافقه الذهبي "  ،  ( )بنحوه مختصرا.(1317( برقم: )355/    1في "مستدركه" )
. قال  ( )بمثله.(1042( برقم: )430/  20وأحمد في "مسنده" )) بنحوه محتصرا( وقال :"حسن صحيح" ،   (  1031برقم: )

في   )األرنؤوط  األرنؤوط«  ت  داود  أبي  في  إسناده صحيح."(:90/  5»سنن  األلباني  وصححه   . الصغير "  الجامع  »صحيح 
في  3525"(:661/  1وزيادته« ) الغليل « )" وقال  وقال "...(:170  /3»إرواء  " حديث حسن صحيح ".  الترمذى:  وقال 

 . "الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وهو كما قاال.
 5في "صحيحه" )،    ( ) كتاب الكفالة ، باب الدين ( )بهذا اللفظ(2298( برقم: )97/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
 . ( ) كتاب الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ( )بمثله.(1619( برقم: )62 /
( ) كتاب الحوالت ، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (  2289( برقم: )94/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب من صف صفين أو ثالثة على الجنازة 1317( برقم: )86/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة (  952( برقم: ) 55/    3مسلم في "صحيحه" )، و  خلف اإلمام ( )بهذا اللفظ(
 . (بنحوه )
) بنحوه( ،  ( ) كتاب اإليمان ، باب اتباع الجنائز من اإليمان ( ،  47( برقم: )18/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب فضل الصالة على الجنازة واتباعها ( )بهذا اللفظ(945( برقم: ) 51/  3ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الجنائز ، باب فضل الصالة على الجنازة واتباعها ( )بهذا اللفظ( 945(برقم: )51/    3أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )6(
 ( بهذه األلفاظ()كتاب الجنائز ، باب فضل الصالة على الجنازة واتباعها ( )945(برقم:)51/    3مسلم في"صحيحه")أخرجها  –  )7(
 .  ( ) كتاب اإليمان ، باب اتباع الجنائز من اإليمان ( )بهذا اللفظ(47رقم: )( ب18/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )8(
( مسلم في بنحوه( ) كتاب الجنائز ، باب فضل اتباع الجنائز ( )1323قم: )( بر87/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )9(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب فضل الصالة على الجنازة واتباعها ( )بهذا اللفظ(945( برقم: )51/  3"صحيحه" ) 
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 هل يصلى على الشهيد؟   •

دٍ َيْجَمع  َبْيَن    النبي   َكانَ عن جابر  في البخاري -2232 لَْيِن ِمْن قَْتلَى أ ح  ج  فِي ثَْوٍب َواِحٍد    الرَّ
اَلِء    أَي ُهْم أَْكثَُر أَْخذًا ِلْلقُْرآنِ ث مَّ َيق ول    فَإِذَا أ ِشيَر لَه  إِلَى أََحِدِهَما قَدََّمه  فِي اللَّْحِد َوقَاَل أََنا َشِهيٌد َعلَى َهؤ 

 )1("َيْوَم اْلِقَياَمِة َوأََمَر ِبَدْفِنِهْم فِي ِدَماِئِهْم َولَْم ي غَسَّل وا َولَْم ي َصلَّ َعلَْيِهمْ 

أَبِي برزةوفي مسلم   -2233 فَقَاَل    النبي    أَنَّ     عن  َعلَْيِه  فَأَفَاَء َّللاَّ   لَه   َمْغًزى  فِي  َكاَن 
َحٍد قَال وا نَعَْم  ِْلَْصَحاِبِه َهْل تَْفِقد وَن ِمْن أََحٍد قَال وا نَعَْم ف اَلًنا َوف اَلًنا َوف اَلًنا ث مَّ قَاَل َهْل تَْفِقد وَن ِمْن أَ 

لَْيِبيًبا فَاْطل ب وه  فَط ِلَب فِي  ف اَلًنا َوف اَلًنا َوف اَلًنا ث مَّ قَاَل َهْل تَفْ  ِقد وَن ِمْن أََحٍد قَال وا اَل قَاَل لَِكن ِي أَْفِقد  ج 
ْم ث مَّ قَتَل وه  فَأَتَى فََوقََف َعلَْيِه فَقَاَل قَتََل َسْبعَةً    رسول للا    اْلقَْتلَى فََوَجد وه  إِلَى َجْنِب َسْبعٍَة قَْد قَتَلَه 

رسول   ِمن ِي َوأََنا ِمْنه  َهذَا ِمن ِي َوأََنا ِمْنه  قَاَل فََوَضعَه  َعلَى َساعديِه لَْيَس لَه  إاِلَّ َساِعَداث مَّ قَتَل وه  َهذَا 
ِضَع فِي قَْبِرِه   للا  ِفَر لَه  َوو   )2("َولَْم يَْذُكْر َغْسالً قَاَل فَح 

ٌل ِبَسْهٍم فِي َصْدرِ   قال:"  عن جابر. و   )صحيح لغيره( -2234 ِمَي َرج  ِه أَْو فِي َحْلِقِه فََماَت ر 
 ) ")3النبي   َوَنْحن  َمعَ  -فَأ ْدِرَج فِي ِثَياِبِه َكَما ه َو  

قال النووي : اتفق الحفاظ على أنه لم يصح في الصالة على الشهيد وغسله شيء في إثباتهما"    •
 أما  :  

ٍد َصاَلتَه     أَنَّ النبي   ْبِن عامر  ما جاء فيهما عن عقبة  -2235 َخَرَج َيْوًما فََصلَّى َعلَى أَْهِل أ ح 
 )4(" َعلَى اْلَمي ِِت 

عِ    النبي    َصلَّى"    وفي رواية للبخاري عنه  -2236 َود ِ ٍد بَْعَد ثََمانِي ِسِنيَن َكاْلم  ح 
َعلَى قَْتلَى أ 

    )5("  ِلْْلَْحَياِء َواْْلَْمَواِت 

فهذا محمول على أنه دعا لهم بدعاء صالة المبت ، فقد أجمع العلماء على أنه ليس  قال النووي :" •
   ". نين على ظاهره ، فإن من جوز الصالة على الشهيد اليجوزها بعد ثمان س

  

 
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الشهيد ( )بهذا اللفظ(1343برقم: ) (91/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جليبيب رضي هللا عنه 2472)  ( برقم:152/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 14/    4والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  3133( برقم: )164/    3"سننه" )أخرجه أبو داود في    –  )3(
/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في     ( )بنحوه.(15183( برقم: ) 3153/    6وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بمثله.(  6912)

إسناده على شرط  "ط الرسالة(: 209/ 23»مسند أحمد« )" قال األرنؤوط في واه أبو داود بإسناد على شرط مسلم."ر(:945

»الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما   قال الداودي في  بسماعه من جابر.، وأبو الزبير لم يصرح    مسلم

باآلتى:  :فائدة بديعة    (:68/  1ولم يخرجاه« ) الضعيف يسر هللا بطبعه  العامة لمعرفة الحديث  القواعد    أشرت فى كتابى 

عنعنه ضعيفة ألن أبو الزبير مدلس إال ما صرح فيه أحاديث أبى الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضى هللا عنه بال
صحيحاً أو كان من رواية الليث بن سعد عنه فإنه لم يرو عنه إال ما صرح فيه بالسماع، وقال أبو محمد   أبو الزبير بالسماع كان 

واحتج ابن حزم    تج به. اهـبن حزم: يُرّد حديث أبا الزبير عن جابر ألنه عندهم ممن يدلس فإذا قال " سمعت " أو " أخبرنا " اح
به إذا روى عنه الليث بن سعد خاصة وذلك ألن سعيد بن أبى مريم قال حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع إلّى كتابين فانقلبت  

لى على بهما ثم قلت فى نفسى لو أننى عاودته فسألته فقال منه ما سمعت ومنه ما ُحِدّثْنا به فقلت أعلم لى ما سمعت منه فأعلم  
وقال الذهبى رحمه هللا: " وفى صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر وال    هذا الذى عندى.

 هى من طريق الليث عنه ففى القلب منها شىء". 
( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الشهيد ( )بهذا اللفظ( ، 1344( برقم: )91/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وصفاته ( 2296( برقم: )67/    7ومسلم في "صحيحه" )
 . )بمثله.(

( ) كتاب المغازي ، باب غزوة أحد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  4042( برقم: )94  /   5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .  ( ) كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وصفاته ( )بنحوه.(2296( برقم: )67/  7"صحيحه" ) 
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 الغائب  الميت الصالة على •

َنعَى ِللنَّاِس النََّجاِشَي فِي اْلَيْوِم الَِّذي َماَت  أن رسول للا  "عن أَبِي هريرةفيهما  -2237
َصلَّى َوَكبََّر أَْرَبَع تَْكِبيَراتٍ     )1(" فِيِه فََخَرَج ِبِهْم إِلَى اْلم 

 )2("فقال استغفروا ْلخيكم" فيهما وفي لفظ -2238

للبخاري عن   -2239 لفظ  فِي    رسول للا    أَنَّ   جابروفي  فَك ْنت    ِ النََّجاِشي  َعلَى  َصلَّى 
ِ الثَّانِي أَْو الثَّاِلثِ   )3("الصَّف 

ٌل َصاِلٌح ِمْن اْلَحَبِش فََهل مَّ فََصلُّوا قَاَل النبي عنه"  وفي لفظ للبخاري -2240 ف َِي اْلَيْوَم َرج  قَْد ت و 
ف وفٌ    َعلَْيِه قَاَل فََصفَْفَنا فََصلَّى النبي  )4("َعلَْيِه َوَنْحن  َمعَه  ص 

وا فََصلُّوا َعلَْيِه قَاَل فَق ْمَنا فََصفََّنا َصفَّْينِ "وفي لفظ لمسلم -2241    )5("إِنَّ أًَخا لَك ْم قَْد َماَت فَق وم 

 )6("فكبر أربعا  "صلى على أصحمة النجاشي وفي لفظ لهما عنه -2242

ولفعله   صلوا على صاحبكم ،  أحاديث الدين والصالة على الجنازة تكون جماعة كما تقدم في  •
 .واألحاديث اآلتية في فضل كثرة المصلين ، في الصالة على النجاشي 

 والمصلى  الصالة على الميت في المسجد •

ْحَمِن أَنَّ عائشة   عن أَبِي سلمةفي مسلم   -2243 ف َِي َسْعد    رضي للا عنها  ْبِن َعْبِدالرَّ ا ت و  ْبن     لَمَّ
ل وا أَبِي وقاص   اْدخ  َصلَّى   قَالَْت  لَقَْد   ِ َوَّللاَّ فَقَالَْت  َعلَْيَها  ذَِلَك  فَأ ْنِكَر  َعلَْيِه  أ َصل َِي  َحتَّى  اْلَمْسِجَد    ِبِه 
   "َعلَى اْبنَْي َبْيَضاَء فِي اْلَمْسِجِد س َهْيٍل َوأَِخيهِ    رسول للا 

لمسلم -2244 لفظ  َما  " وفي  النَّاس   َنِسَي  َما  أَْسَرَع  ْبِن    رسول للا    َصلَّىَما  س َهْيِل  َعلَى 
فِي اْلَمْسِجدِ     "اْلَبْيَضاِء إاِلَّ

وا ِبَجَناَزِتِه فِي اْلَمْسِجِد فَي َصل ِيَن َعلَْيِه   أَْرَسَل أَْزَواج  النبي "وفي لفظ لمسلم -2245 رُّ أَْن يَم 
ِب  أ ْخِرَج  ي َصل ِيَن َعلَْيِه  َجِرِهنَّ  ِبِه َعلَى ح  قَِف  اْلَمقَاِعِد فَفَعَل وا فَو  إِلَى  الَِّذي َكاَن  اْلَجَنائِِز  ِه ِمْن باب 

شة فَقَالَْت َما  فََبلَغَه نَّ أَنَّ النَّاَس َعاب وا ذَِلَك َوقَال وا َما َكاَنْت اْلَجَنائِز  ي ْدَخل  بَِها اْلَمْسِجَد فََبلََغ ذَِلَك عائ 
ْم ِبِه َعاب وا َعلَْيَنا أَْن ي َمرَّ ِبَجَناَزةٍ فِي اْلَمْسِجِد َوَما َصلَّىأَْسَرَع النَّاَس إِلَى أَْن يَِعيب وا َما اَل ِعْلَم لَ   ه 

 )7("َعلَى س َهْيِل ْبِن َبْيَضاَء إاِلَّ فِي َجْوِف اْلَمْسِجدِ    رسول للا 

أبي  .  وذكر تحته حديث   باب الصالة على الجنائز بالمصلى والمسجد  :  قال البخاري -2246
فصف بهم وكبر    خرج إلى المصلىنعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه    النبي  : أنهريرة
 )8("أربعا

  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب التكبير على الجنازة أربعا ( )بمثله.( ،  1333( برقم: )89/    2"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )1(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة ( )بهذا اللفظ(951( برقم: ) 54/  3ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الجنائز بالمصلى والمسجد 1327( برقم: )88/  2أخرجه البخاري في "صحيحه"  ) – )2(

 ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة ( )بمثله مطوال.(951( برقم: )54/    3)  ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه"  
( ) كتاب الجنائز ، باب من صف صفين أو ثالثة على الجنازة 1317( برقم: )86/    2"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )3(

 .  خلف اإلمام ( )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب الصفوف على الجنازة ( )بهذا اللفظ(1320( برقم: )86/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة ( )بهذا اللفظ(952( برقم: )55/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب الجنائز ، باب التكبير على الجنازة أربعا ( )بهذا اللفظ(  1334( برقم: )89/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة ( )بمثله.(952( برقم: )54/  3،  ومسلم في "صحيحه" )
 ( بتلك األلفاظ()كتاب الجنائز ، باب الصالة على الجنازة ِفي المسجد( )973(برقم:) 63  -62/  3مسلم في"صحيحه")  اأخرجه   –  )7(
( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الجنائز بالمصلى والمسجد (  1328قم: )( بر88/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )8(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة ( )بنحوه.(951( برقم: )54/  3)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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 .  الصالة والدفن في الليل حكم •

ٍل َبْعَد َما د فَِن      َصلَّى النبي  :"قَالَ رضي للا عنهما  عن ابن عباس  فيهما -2247 َعلَى َرج 
   )1("لَْيهِ ِبلَْيلٍَة قَاَم ه َو َوأَْصَحاب ه  َوَكاَن َسأََل عنه  فَقَاَل َمْن َهذَا فَقَال وا ف اَلٌن د فَِن اْلَباِرَحةَ فََصلَّْوا عَ 

َمرَّ ِبقَْبٍر قَْد د فَِن لَْياًل فَقَاَل َمتَى د فَِن َهذَا      رسول للا   أَنَّ ه  عن  "   وفي لفظ للبخاري -2248
ونِي قَال وا َدفَنَّاه  فِي ظ ْلَمِة اللَّْيِل فََكِرْهَنا أَْن ن وقَِظَك فَقَامَ  فََصفَْفَنا َخْلفَه    قَال وا اْلَباِرَحةَ قَاَل أَفَاَل آذَْنت م 

 )2(" هِ قَاَل ابن عباس َوأََنا فِيِهْم فََصلَّى َعلَيْ 

لَْم ي تََوفَّ َحتَّى أَْمَسى ِمْن لَْيلَِة  أن أبا بكر "َرضي للا عنها    عن عائشةوفي البخاري   -2249
 )3("الثُّاَلثَاِء َود فَِن قَْبَل أَْن ي ْصِبحَ 

 )4(دفن ليال"  وقال البيهقي" وروينا عن عائشة أن النبي -2250

 )5(" أن فاطمة دفنت ليال" ابن أبي شيبةوأخرج  -2251

 )6(وأخرج البيهقي " أن أباهريرة صلى على عائشة حين صلوا الصبح" -2252

 .  أحاديث النهي عن الدفن ليال •

اًل ِمْن أَْصَحاِبِه ق بَِض فَك ف َِن   أَنَّ النبي "  في مسلم عن جابر -2253 َخَطَب َيْوًما فَذََكَر َرج 
النبي  فََزَجَر  لَْياًل  َوق ِبَر  َطائٍِل  َغْيِر  َكفٍَن  َعلَْيهِ   فِي  يَُصلَّى  َحتَّى  بِاللَّْيِل  ُجُل  الرَّ يُْقبََر  أَْن    أَْن  إِالَّ 

ظاهره أنه لم يصلى "    )7(" أََحد ك ْم أََخاه  فَْلي حسن َكفََنه  إِذَا َكفَّنَ   ي ْضَطرَّ أنساٌن إِلَى ذَِلَك َوقَاَل النبي
 عليه ، ولم يكفن كفنا مجزئا"

َيْنَهاَنا أَْن ن َصل َِي     رسول للا   ثاََلث  َساَعاٍت َكانَ "  ْبَن عامر  وفي مسلم عن عقبة -2254
َيق وم  قَاِئم  الظَِّهيَرةِ    أَْو أَْن نَْقبَُر فِيِهنَّ َمْوتَانَافِيِهنَّ   َحتَّى تَْرتَِفَع َوِحيَن  ِحيَن تَْطل ع  الشَّْمس  َباِزَغةً 

بَ  وِب َحتَّى تَْغر    )8("  َحتَّى تَِميَل الشَّْمس  َوِحيَن تََضيَّف  الشَّْمس  ِلْلغ ر 

بكر  قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو    وزاد البيهقي:.    )صحيح(  -2255
     )9(بالليل ".

قال النووي: أما حديث جابر في باب الكفن ، في الزجر عن الدفن بالليل ففيه التصريح بأن   •
وأما حديث عقبة في أوقات النهي ، فهو محمول على من  المنهي عنه الدفن قبل الصالة ،  

 . " ايتحرى الدفن في هذه األوقات الثالثة دون غيره 

  

 
ومسلم في ،  ( ) كتاب الجنائز ، باب الدفن بالليل ( )بهذا اللفظ(  1340( برقم: )90/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  )بنحوه( ( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر (954( برقم: )55/  3"صحيحه" ) 
( ) كتاب الجنائز ، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز  1321( برقم: )87/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( )بهذا اللفظ( 
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب موت يوم االثنين ( )بهذا اللفظ(1387( برقم: )102/  2"صحيحه" )أخرجه البخاري في  – )3(
( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الجنائز ودفن الموتى أي  7012( برقم: )31/  4ه الكبير" )أخرجه البيهقي في "سنن – )4(

 . ( )بهذا اللفظ( ساعة شاء من ليل أو نهار
 بالليل ( )بهذا اللفظ(   ( ) كتاب الجنائز ، ما جاء في الدفن11948( برقم: )374/    7أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )  –  )5(
( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الجنائز ودفن الموتى أي  7012( برقم: )31/  4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )6(

 . ساعة شاء من ليل أو نهار ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي تحسين كفن الميت ( )بهذا اللفظ(943( برقم: )50/  3ه مسلم في "صحيحه" )أخرج – )7(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلوقات التي نهي َعْن  831( برقم: )208/    2م في "صحيحه" )أخرجه مسل  –  )8(

 .  ا اللفظ(الصالة فيها ( )بهذ
( ) كتاب الجنائز ، باب من كره الصالة والقبر في الساعات 7015( برقم: )32/    4)  البيهقي في السنن الكبرى    أخرجه  –  )9(

 . "إسنادها صحيح."(: 131/ 1»أحكام الجنائز« ). قال األلباني عن هذه الزيادة في  الثالث ( )بهذا اللفظ(  
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 الجنازة ، وترتيب الجنائز، الرجل ثم الغالم ثم المرأةموقف اإلمام من  •
َعلَى اْمَرأَةٍ َماتَْت فِي    َصلَّْيت  َوَراَء النبي  :"قَالَ      عن سمرة ْبِن جندبفيهما   -2256

 )1("فَقَاَم َعلَْيَها َوَسَطَهاِنفَاِسَها 

َعلَى    َمَع أنس ْبِن َماِلكٍ قَاَل َصلَّْيت     نافع ،وقيل رافع    عن أَِبي َغاِلبٍ . و   )صحيح( -2257
ٍل فَقَاَم ِحَياَل َرأِْسِه ث مَّ َجاء وا ِبَجَناَزةِ اْمَرأَةٍ ِمْن ق َرْيٍش فَقَال وا َيا أََبا َحْمَزةَ َصل ِ   َعلَْيَها فَقَاَم َجَناَزةِ َرج 

قَاَمَك ِمْنَها     ذَا َرأَْيَت النبيفَقَاَل لَه  اْلعَاَلء  ْبن  ِزَياٍد َهكَ   َوَسِط السَِّريرِ ِحَياَل   قَاَم َعلَى اْلَجَناَزةِ م 
اْحفَظ وا   قَاَل  فََرَغ  ا  فَلَمَّ نَعَْم  قَاَل  ِمْنه   قَاَمَك  ِل م  ج  الرَّ ِضعَْت ":وفي لفظ ألبي داود  "  َوِمْن  ا و  فَلَمَّ

َب  ول   َوأََنا َخْلفَه  اَل َيح  ْينِي َوَبْيَنه  َشْيٌء فَقَاَم عنَد َرأِْسِه فََكبََّر أَْرَبَع  اْلَجَناَزة  قَاَم أنس فََصلَّى َعلَْيَها 
ب و  َها َوَعلَْيَها  تَْكِبيَراٍت لَْم ي ِطْل َولَْم ي ْسِرْع ث مَّ ذََهَب َيْقع د  فَقَال وا َيا أََبا َحْمَزةَ اْلَمْرأَة  اْلنصارية  فَقَرَّ

ِل ث مَّ َجلََس فَقَاَل اْلعَاَلء  ْبن  نَْعٌش أَْخَضر  فَقَاَم عنَد َعِجيَزتَِها فََصلَّ  ج  ى َعلَْيَها َنْحَو َصاَلِتِه َعلَى الرَّ
َويَقُوُم  ي َصل ِي َعلَى اْلَجَناَزةِ َكَصاَلِتَك ي َكب ِر  َعلَْيَها أَْربَعًا      النبي  ِزَياٍد َيا أََبا َحْمَزةَ َهَكذَا َكاَن َيْفعَل  
ُجِل َوَعِجيَزِة الْ   )2(" َمْرأَِة قَاَل نَعَمْ عنَد َرأِْس الرَّ

ِعَل  "أَنَّه     عمار َمْولَى اْلَحاِرِث ْبِن نَْوفَلٍ   وعن .    )صحيح( -2258 َشِهَد َجَناَزةَ أ م ِ ك ْلث وٍم َواْبنَِها فَج 
َماَم   ا يَِلي اإْلِ َوأَب و َسِعيٍد  اْلغاَُلُم ِممَّ اْلقَْوِم ابن عباس  َوفِي  َوأَب و  فَأَْنَكْرت  ذَِلَك  قَتَاَدةَ  َوأَب و  ْدِريُّ  اْلخ 
 )3("هريرة فَقَال وا َهِذِه السُّنَّة  

َجاَل َيل وَن    "عن نافعو .)صحيح( -2259 ى َعلَى ِتْسعِ َجَنائَِز َجِميعًا فََجعََل الر ِ
أَنَّ ابن عمر َصلَّ

  ٍ ِضعَْت َجَناَزة  أ م ِ ك ْلث وِم ِبْنِت َعِلي  َماَم َوالن َِساَء َيِليَن اْلِقْبلَةَ فََصفَّه نَّ َصفًّا َواِحًدا َوو  اْمَرأَةِ ع َمَر ْبِن  اْْلِ
َمام  َيْوَمِئٍذ َسِعيد  ْبن  العاص َوفِي النَّاِس ابن عمر  الخطاب َواْبٍن لََها ي قَال   ِضعَا َجِميعًا َواْْلِ  لَه  زيد و 

ٌل فَأَْنَكْرت  ذَِلكَ  َماَم فَقَاَل َرج  ا َيِلي اْْلِ ِضَع اْلغ اَلم  ِممَّ  فَنََظْرت   َوأَب و هريرة َوأَب و َسِعيٍد َوأَب و قَتَاَدةَ فَو 
   )4("ريرة َوأبي سعيد َوأبي قتادة فَق ْلت  َما َهذَا قَال وا ِهَي السُّنَّة  إِلَى ابن عباس َوأَبِي ه

الدار قطنيوفي  )صحيح( .   -2260 ابن عمر  »  لفظ عند  نافع أن  رضي للا عنهما   عن 
يليه والنساء مما يلي القبلة وصفهم    صلى على سبع جنائز رجال ونساء ، فجعل الرجال مما:"

صفا واحدا ، قال : ووضع جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وابن يقال له زيد  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على النفساء ( )بهذا اللفظ( ، 1331( برقم: )88/    2"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )1(

 ( ) كتاب الجنائز ، باب أين يقوم اإلمام من الميت للصالة عليه ( )بمثله مطوال.(964برقم: )  (60/  3ومسلم في "صحيحه" )
، وأبو   وقال :"إسناده صحيح"  ( )بنحوه.(2685( برقم: )241/    7دسي في "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء المق  –  )2(

( )بهذا 1034( برقم: )340/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  3194( برقم: )184/    3داود في "سننه" )
( برقم: 2568/    5وأحمد في "مسنده" )  ، ( )بنحوه.(  1494( برقم: )465/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال "حسن" ،  اللفظ(

هذا الحديث "(:257/  5»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في     بنحوه.(( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ، ( )12363)
داود وابن ماجه والترمذي وحسنه أبو  األرنؤوط في  صحيح رواه  . وقال  الرسالة(:  219/  19»مسند أحمد« ) "  إسناده "ط 

ا رجال الصحيحين غير أبي وإسناده من الطريقين صحيح، رجالهم"...(:109/  1»أحكام الجنائز« )". وقال األلباني في  صحيح.
 .  "طالب وهو ثقة

)3(  –  ( "سننه"  في  داود  أبو  )183/    3أخرجه  برقم:  اللفظ(3193(  )بهذا  في    (  النووي  قال   .( األحكام«  /  2»خالصة 
بإسناد صحيح."ر(:969 والنسائي  داود  أبو  األرنؤوط  واه  قال  )في  ".   األرنؤوط«  ت  داود  أبي  إسناده "(:103/  5»سنن 

 ".وإسناده صحيح على شرط مسلم "...(:104/ 1»أحكام الجنائز« )" . وقال األلباني في صحيح.
والنسائي في "المجتبى"  ، ( ) كتاب الجنائز ، ( )بهذا اللفظ( 596( برقم: )209/  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  – )4(
( ) كتاب الجنائز ، باب جنائز الرجال والنساء 7020( برقم: )33/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )  ، ( برقم: )بمثله.(  409/    1)

)بمثله.(  ) اجتمعت  في    إذا  النووي  قال   .( األحكام«  حسن." (:969/  2»خالصة  بإسناد  البيهقي  حجر  رواه  ابن  قال   .  "
)في قرطبة«  ط  الحبير  صحيح"(:289/  2»التلخيص  في  إسناده  األرنؤوط  قال   .  "( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 5»سنن 

، وصححه 385/  5(، وابن الملقن في "البدر المنير"  3462وإسناده صحيح. وقد حسن إسناده النووى في "الخالصة" )" (:103
الحبير"   األلباني في   2/146ابن حجر في "التلخيص  قال   . الجنائز« )  "  النسائي وابن "...(: 103/  1»أحكام  قلت: وإسناد 

 . ..."( عاى عزوه البن الجارود وحده276/ 5الجارود صحيح على شرط الشيخين، واقتصر الحافظ في " التلخيص " )
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بن عمر ، واْلمام يومئذ سعيد بن العاص ، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد  
 )1(" .السنة في جماعةوأبو قتادة ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : 

   عدد التكبيرات •
 أربع تكبيرات  - 1 •

هريرةفيهما   -2261 أَبِي  النجاشي  عن  قصة  أَْرَبَع    "في  َوَكبََّر  َصلَّى  اْلم  إِلَى  بِِهْم  فََخَرَج 
 )2(" تَْكِبيَراتٍ 

 . (2257) حديث أنس  المتقدم  في صالته على الرجل والمرأة -2262

 خمس تكبيرات ، وست تكبيرات ، وسبع تكبيرات   -2 •

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَىفي مسلم   -2263 ي َكب ِر  َعلَى َجَنائِِزَنا   -ابن أرقم-َكاَن زيد  :"قَالَ   عن َعْبِد الرَّ
َها   رسول للا  فََسأَْلت ه  فَقَاَل َكانَ  َخْمًساأَْربَعًا َوإِنَّه  َكبََّر َعلَى َجَناَزةٍ   )3("ي َكب ِر 

فكبر عليه  صلى على سهل بن حنيف    أن عليا:"  عن عبد هللا بن معقلو.    )صحيح( -2264
   )4("ثم التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر ستا

أن عليا رضي للا عنه كبر على سهل بن حنيف ، فقال: إنه "  وأصله في البخاري -2265
 )5("شهد بدرا . 

 رفع اليدين في التكبير على الجنازة •

أنه كان يرفع يديه على    رضي للا عنهما  عن بن عمروأخرج البيهقي  .    )صحيح(  -2266
 )6("كل تكبيرة من تكبير الجنازة

  

 
. قال    ( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر ( )بهذا اللفظ(1852( برقم: )448/    2أخرجه الدارقطني في "سننه" )  –  )1(

/ 5بدر المنير « )»ال" . وقال ابن الملقن في  رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. "(:969/  2»خالصة األحكام« )النووي في
 "إسناده صحيح. "(:103/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح " (:384

( ) كتاب الجنائز ، باب التكبير على الجنازة أربعا ( )بمثله.( ،  1333( برقم: )89/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة ( )بهذا اللفظ(951( برقم: ) 54/  3ومسلم في "صحيحه" )

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر ( )بهذا اللفظ(957( برقم: )56/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم ، مات سهل بن  5784( برقم: )409/    3أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(

( ) كتاب الجنائز ، باب من ذهب 7043( برقم: )36/  4الكبير" ) والبيهقي في "سننهوصححه ،  حنيف بالكوفة ( )بهذا اللفظ(
/ 3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    ( )بلفظه.(  في زيادة التكبير على األربع إلى تخصيص أهل الفضل بها

الصحيح." (:34 رجال  ورجاله  الكبير،  في  الطبراني  في  رواه  حجر  ابن  قال   .  "( الهداية«  أحاديث  تخريج  في  / 1»الدراية 
البرقانى "...  (:234 أخرجه  وكذلك  تاريخ  في  بتمامه  وذكره  باختصار  البخارى  في  اوأصله  . وصححه  في  "  »أحكام أللباني 

( والطحاوي 152قد أخرج منه قصة علي رضي هللا عنه أبو داود في مسائله عن االمام أحمد )ص  وقال :"  (:113/  1الجنائز« )
( وسندهم صحيح على شرط الشيخين، وهي عند البخاري في " المغزلي " 36/  4( والبيهقي )409/  3( والحاكم )287/  1)
 . . " ( دون قوله " ستا .253/ 7)
. قال ابن    ( ) كتاب المغازي ، باب حدثني خليفة ( )بهذا اللفظ(4004( برقم: )83/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )5(

الباري ) حجر في   اِْختَلََف ال202/  3»فتح  إِلَى (::َوقَْد  ذَِلَك  َوَرَفَع  يَُكبِّر َخْمًسا  أَنَّهُ  ذَِلَك:فََرَوى مسلم عن زيد ْبن أرقم  ِفي  سَّلَف 
أَنَّهُ َكاَن يَُكبِّر َعلَى أَْهل بَْدر   عن علي  "،  وَوعن اِبن مسعود أَنَّهُ َصلَّى َعلَى ِجنَاَزة َرُجل ِمْن بَنِي أََسد َفَكبََّر َخْمًسا"     النبي

َحابَة َخْمًسا َوَعلَى َسائِر النَّاس أَْربَعًاِستًّا َوعَ  َصلَّْيت َخْلف اِبن عباس   :",َوُرِوَي أَْيًضا بِِإْسنَاٍد صحيح عن أَبِي َمْعبَد قَالَ "،لَى الصَّ
ثاََلثًا َفَكبََّر  ِجنَاَزة  بِإِ "َعلَى  ثَبََت عن عمر,ثُمَّ َساَق  َما  نَْختَارهُ  اْلُمْنِذرَواَلَِّذي  اِْبن  َقاَل"َكاَن  .قَاَل  اْلُمَسيِّب  ْبن  إِلَى َسِعيد  ْسنَاٍد صحيح 

 َوَرَوى اْلبيهقي بِِإْسنَاٍد حسن إِلَى أَبِي وائل قَاَل"َكانُوا يَُكبُِّروَن َعلَى َعْهد.  التَّْكبِير أَْربَعًا َوَخْمًسا,فََجَمَع ُعَمر النَّاس َعلَى أَْربَع"
َوأَْربَعًا,َف  َوَخْمًسا  َوِستًّا  اَلة"َسْبعًا  الصَّ َكأَْطَول  أَْربَع  َعلَى  النَّاس  ُعَمر  اأْلَْمَصار .    َجَمَع  فُقََهاء  أََحًداِمْن  أَْعلَم  اْلبَّر:اَل  َعْبد  اِْبن  َوقَاَل 

قَال:يَزيد ِفي التَّْكبِير َعلَى أَْربَع إِالَّ اِْبن أَبِي لَْيلَى اِْنتََهى 
". 

.   ( ) كتاب الجنائز ، باب يرفع يديه في كل تكبيرة ( )بهذا اللفظ(7093(برقم:) 44/  4الكبير")أخرجه البيهقي في"سننه  – )6(
الجنازة البيهقي تكبيرات  حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في جميع  "(:332/  2الحبير ط العلمية«)  »التلخيصقال ابن حجر في

الجنازة رواه تكبيرات  وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في  ...وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين  بسند صحيح
 .  (150/ 3لضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة«)»سلسلة األحاديث ا".وصححه األلباني فيسعيد بن منصور.
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 مايقرأ في صالة الجنازة  •
 . وسورةقراءة الفاتحة  •

 )1(" الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"عموم  ما جاء فيهما عن حديث عبادةل -2267

قَاَل َصلَّْيت  َخْلَف ابن عباس َعلَى َجَناَزةٍ فَقََرأَ   عن َطْلَحةَ ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   في البخاريو -2268
وا أَنََّها س نَّةٌ   )2("ِبفَاِتَحِة اْلكتاب قَاَل ِليَْعلَم 

"  .    )صحيح( -2269 لفظ  فَقََرأَ  وفي  َجَناَزةٍ  َعلَى  عباس  ابن  َخْلَف  اْلكتاب  َصلَّْيت   بِفَاتَِحِة 
ا فََرَغ أََخْذت  ِبَيِدِه فََسأَْلت ه  فَقَاَل س نَّةٌ َوَحقٌّ  َوُسوَرةٍ   )3("َوَجَهَر َحتَّى أَْسَمعنا فَلَمَّ

اَلةِ َعلَى اْلَجَناَزةِ أَْن َيْقَرأَ فِي :"أَنَّه  قَالَ   عن أبي أمامةو.    )صحيح( -2270 السُّنَّة  فِي الصَّ
 )4("ث مَّ ي َكب َِر ثاََلثًا َوالتَّْسِليم  عنَد اْْلِخَرةِ التَّْكبِيَرِة اأْلُولَى بِأُّمِ اْلقُْرآِن ُمَخافَتَةً 

أخبره رجال من أصحاب    أنه    سهل بن حنيف  عن أبي أمامةلبيهقي "  ل  وفي لفظ.    )صحيح(
   النبي على  يصلي  ثم  االمام  يكبر  أن  الجنازة  على  الصالة  في    في  الصالة  ويخلص 

الثالث فعل    التكبيرات  ما  يفعل من ورائه مثل  أن  ينصرف والسنة  تسليما خفيا حين  يسلم  ثم 
لقرآن ثم ثم يقرأ بأم اال: السنة في صالة الجنازة أن يكبر  للنسائي عنه ق  وفي لفظ" ،  أمامه

وأبوأمامة معدود من     )5("  "  يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء للميت وال يقرأ إال في األولى

 "  الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي

 . والدعاء بين التكبيرة االخيرة والتسليم مشروع - •

، عن عبد للا بن أبي أوفى قال : شهدته وكبر على جنازة    عن أبي يعفور.    )صحيح( -2271
ثم قال : أتروني كنت أكبر خمسا ؟ قالوا : ال ، قال : إن رسول    يعني يدعوأربعا ، ثم قام ساعة  

 )6(" للا صلى للا عليه وسلم كان يكبر أربعا .

  

 
ذان ، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات ( ) كتاب األ756( برقم: )151/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة الفاتحة  394( برقم: )8/    2كلها في الحضر والسفر ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" ) 
 . ِفي كل ركعة ( )بلفظه.(

 ()كتاب الجنائز ، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة()بهذا اللفظ( 1335(برقم:)89/  2أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
ابن حبان في "صحيحه"  ، و  ( ) كتاب الجنائز ، ( )بهذا اللفظ(587( برقم: )207/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )3(
)بمثله.(  3071(برقم: ) 340/  7) )و(  "المجتبى"  في  برقم: )411/    1النسائي  )بمثله.(5/    1986(  في (  األرنؤوط  قال   .

 . (178/  3»إرواء الغليل « )".وصححه األلباني في  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح."(: 341/  7»صحيح ابن حبان«) 
والنسائي وقال :"إسناده صحيح"  ،    ( )بهذا اللفظ(90( برقم: )89/    8المختارة" )أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث    –  )4(

رواه النسائي بإسناد "(:975/  2»خالصة األحكام« ) . قال النووي في    ( )بلفظه.(7/    1988( برقم: )411/    1في "المجتبى" )
 . "أخرجه النسائي وغيره بسند صحيحوقال :" (121/ 1»أحكام الجنائز« )في " . وصححه األلباني على شرط الصحيحين. 

والبيهقي في "سننه   وصححه ووافقه الذهبي ،   ( )بهذا اللفظ(1335( برقم: )360/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )5(
والنسائي في . ،  (  بنحوه( )6428( برقم: ) 489/    3عبد الرزاق في "مصنفه")، و(  7062)  ،  ( 7060(برقم:)39/    4الكبير") 

مختصرا.(2127(برقم:) 2/448"الكبرى") في  ()بنحوه  حجر  ابن  قال  حجر«)،  البن  الباري  إسناده "(:3/204»فتح 
 " :"صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبي وهو كما قاال.الحاكم  قال"...(: 1/122»أحكام الجنائز«)اني في".وقال األلبصحيح

( ) كتاب الجنائز ، باب عدد التكبير في صالة الجنازة ( )بهذا 7038( برقم: )35/  4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )6(
 ".( بسند صحيح. 35 - 4أخرجه البيهقي )"(:126/ 1»أحكام الجنائز« ). قال األلباني في  اللفظ(
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 472  الصفحة
 

 صالة الجنازة  بعض األدعية الواردة في  •

َعلَى َجَناَزةٍ فََحِفْظت  ِمْن د َعاِئِه َوه َو    النبي   َصلَّى  "َماِلكٍ عوف ْبَن  في مسلم عن   -2272
ْدَخلَه  َواْغِسْله  ِبالْ  ْع م  لَه  َوَوس ِ مَّ اْغِفْر لَه  َواْرَحْمه  َوَعافِِه َواْعف  عنه  َوأَْكِرْم ن ز  ْلجِ َيق ول  اللَّه 

َماِء َوالثَّ
أَْهاًل    وَ َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرهِ َما َنقَّْيَت الثَّْوَب اْْلَْبيََض ِمْن الدََّنِس َوأَْبِدْله   َواْلبََرِد َوَنق ِِه ِمْن اْلَخَطاَيا كَ 

أَْو ِمْن َعذَاِب النَّاِر   َوَأْدِخْلُه اْلَجنََّة َوَأِعْذهُ ِمْن َعَذابِ اْلَقْبرِ َخْيًرا ِمْن أَْهِلِه َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن َزْوِجِه 
 )1("َوقِِه فِْتَنةَ اْلقَْبِر َوَعذَاَب النَّاِر "  وفي لفظ لمسلم" قَاَل َحتَّى تََمنَّْيت  أَْن أَك وَن أََنا ذَِلَك اْلَمي ِتَ 

مَّ اْغِفْر ِْلَِبي سلمة   قال :" رضي للا عنها عن النبي   أم سلمة وفي مسلم عن  -2273 اللَّه 
َواْغِفْر لَنَا َولَهُ يَا َربَّ اْلعَالَِميَن َواْفَسْح  تَه  فِي اْلَمْهِدي ِيَن َواْخل ْفه  فِي َعِقِبِه فِي اْلغَابِِريَن  َواْرفَْع َدَرجَ 

ْر لَهُ فِيهِ   )2(" لَهُ فِي قَْبِرِه َونَّوِ

النبي -2274 عن  عنها   مسلم  َولَه     "  وفي  ِلي  اْغِفْر  مَّ  اللَّه  ُعْقبَى  ق وِلي  ِمْنهُ  َوأَْعِقْبنِي 
 )3("حسنةً 

وشواهده(. -2275 بطرقه  هريرةعن  )صحيح  النبي  أَبِي  جنازة عن  على  صلى  أنه 
مَّ اْغِفرْ فقال" مَّ َمْن أَْحَييْ   اللَّه  تَه   ِلَحي َِنا َوَمي ِِتَنا َوَشاِهِدَنا َوَغاِئِبَنا َوَصِغيِرَنا َوَكِبيِرَنا َوذََكِرَنا َوأ ْنثَاَنا اللَّه 

يَماِن   ْساَلِم َوَمْن تََوفَّْيتَه  ِمنَّا فَتََوفَّه  َعلَى اْْلِ عده  اللهم التحرمنا أجره وال تفتنا ب ِمنَّا فَأَْحِيِه َعلَى اْْلِ
")4( 

قال : صلى بنا رسول للا صلى للا عليه وسلم     عن واثلة بن األسقعو.    )صحيح( -2276
. قال    فقه فتنة القبر  في ذمتكعلى رجل من المسلمين فسمعته يقول : اللهم إن فالن ابن فالن  

الرحمن في ذمتك   النارعبد  القبر وعذاب  الوفاء    ، وحبل جوارك فقه من فتنة  ، وأنت أهل 
  )5("والحق ، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم .

قال " والسقط يصلى عليه ويدعى      النبي  أن    ن المغيرة بن شعبة ع.    )صحيح( -2277
 )6("لوالديه بالمغفرة والرحمة

موازينهما واعظم وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به   •
   . به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم

  

 
 .(بتلك األلفاظ ب الدعاء للميت ِفي الصالة ( )( ) كتاب الجنائز ، با963( برقم: )59/  3مسلم في "صحيحه" ) اأخرجه – )1(
( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ( 920( برقم: )38/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المريض والميت ( )بهذا اللفظ( 919برقم: ) (38/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
  7"صحيحه" ) وابن حبان في  ،  ( ) كتاب الجنائز ، ( )بنحوه.(  592( برقم: )208/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )4(
 وصححه ووافقه الذهبي  ( )بهذا اللفظ(1330( برقم: )358/  1والحاكم في "مستدركه" ) ، ( )بمثله.( 3070( برقم: )339 /

( )بمثله.( 3201( برقم: )188/    3( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )10851( برقم: )396/    9، والنسائي في "الكبرى" )
(  467/    2وابن ماجه في "سننه" )  ،  )بمثله( وقال :"حسن صحيح"  (  1024( برقم: )332/    2والترمذي في "جامعه" )،  

»البدر المنير «  . قال ابن الملقن في    ( )بمثله.(8931( برقم: )1849/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  1498برقم: )
حديث صحيح بطرقه وشواهده، ": ط الرسالة(  406/  14»مسند أحمد« )" . وقال األرنؤوط في  هذا الحديث صحيح "(:271/  5)

»صحيح موارد الظمآن إلى " . وصححه األلباني في  وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات. 
 .  629برقم  (:334/ 1زوائد ابن حبان« )

(  3202( برقم: )189/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  3074( برقم: )343/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
. قال األرنؤوط   ( )بمثله.(  1499( برقم: ) 467/    2وابن ماجه في "سننه" )،    ) كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت ( )بهذا اللفظ(

صرح بالتحديث في جميع   -وهو ابن مسلم الدمشقي-الوليد    إسناده صحيح.  "(:111/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
أخرجه "(:125/ 1»أحكام الجنائز« )" . وقال األلباني في طبقات اإلسناد عند ابن ماجه، فانتفت شبهة تدليسه تدليس التسوية.

 "( بإسناد صحيح إن شاء هللا تعالى 471/ 3( وأحمد )758( وابن حبان في صحيحه )456/ 1( وابن ماجه )68/ 2أبو داود )
 . 2322حديث رقم  سبق تخريجه – )6(
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 473  الصفحة
 

 تسليمة واحدة  -1التسليم من صالة الجنازة/  •

صلوا "  :وقال  "من صلى على الجنازة    :"    رسول للا    قال "تعليقا  البخاري  وفي -2278
سماها صالة ليس فيها ركوع وال سجود وال يتكلم   "النجاشيصلوا على  "   :على صاحبكم ( وقال

وكان ابن عمر ال يصلي إال طاهرا وال يصلي عند طلوع الشمس وال  ،    فيها وفيها تكبير وتسليم 
 )1("هغروبها ويرفع يدي 

حميد صلى بنا أنس فكبر ثالثا ثم سلم فقيل له    "قال  في البخاري تعليقاو  )صحيح( . -2279
 )2("فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم

صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم     النبي   أن  عن أبي هريرة.  )حسن( -2280
قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد للا    "تسليمة التسليمة الواحدة على الجنازة

أنهم كانوا يسلمون  بن عمر وعبد للا بن عباس وجابر بن عبد للا بن أبي أوفى وأبي هريرة  
    )3("على الجنازة تسليمة واحدة

 تسليمتان  -2 •

البيهقي  .    )ضعيف( -2281 أوفى  وأخرج  أبي  بن  للا  عبد  أمنا  قال  الهجري  إبراهيم  عن 
  على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن

يصنع أو     رسول للا    شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا قال إني ال أزيدكم على ما رأيت
 )" )4رسول للا  هكذا صنع

يفعلهن تركهن      رسول للا   ثالث خالل كان  :"قال  عن بن مسعودو.  )حسن( -2282
 )5("لجنازة مثل التسليم في الصالةعلى االناس إحداهن التسليم 

  

 
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب سنة الصالة على الجنازة ( )بهذا اللفظ(87/  2البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )1(
. قال األلباني في    ( ) كتاب الجنائز ، باب التكبير على الجنازة أربعا ( )بهذا اللفظ(89/    2البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )2(

»قال الحافظ: لم أره موصوالً من طريق حميد، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن   (: 390/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )
 .  قتادة عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح.«

( برقم: 507/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1336( برقم: )360/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
»خالصة  . قال النووي في     ( )بمثله مختصرا.(7082( برقم: )43/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بنحوه.(  1565)

أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم " أنه  وروى الدارقطني والبيهقي، حديثا غريب اإلسناد عن  "(:982/  2األحكام« )
".  قال ورواه البيهقي موقوفا على جماعة من الصحابة رضي هللا عنهم.  ..تسليمة واحدة ".وسلم  صلى على جنازة فكبر أربعا،  

هد له مرسل عطاء بن ويش  قلت: واسناده حسن كما بينته في " التعليقات الجياد "."...(:129/  1»أحكام الجنائز« )األلباني في  
ويقويه عمل جماعة من    أخرجه البيهقي معلقا.  السائب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلم على الجنا " تسليمة واحدة.

الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبه: " قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا ابن عباس، 
قلت: وقد    ، وعبد هللا، وعبد هللا بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة ".جابر بن عبد هللا

وإلى هذه االثار ذهب   ..  وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه االثار، وزاد فيهم " واثلة ابن االسقع وأبي إمامة وغيرهم ".
(: " سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا، ولوى عنقه 153بو داود )االمام أحمد في المشهور عنه، وقال أ

قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خالفا لبعضهم، لثبوتها في   عن يمينه )وقال: السالم عليكم ورحمة هللا( ".
 ".في هذه المسألة صالة الجنازة كما سبق بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها 

الجنائز ، باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله ( ( ) كتاب  7088( برقم: )43/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )4(
 .  من أجل إبراهيم المهاجري" سنده ضعيف"(: 128/ 1»أحكام الجنائز« ). قال األلباني في  )بهذا اللفظ(

( برقم:  82/    10والطبراني في "الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  7089( برقم: )43/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )5(
»أحكام " . وقال األلباني في  رواه البيهقي بإسناد جيد." (:982/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بمثله.(10022)

وفي " مجمع الزوائد "   .(: " إسناد جيد  239/  5( بإسناد حسن، وقال النووي )43/  4أخرجه البيقهي )"(:127/  1الجنائز« )
»أخرجه البيقهي   (:127/  1»أحكام الجنائز« ). قال األلباني في    (: " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات ".34  /3)
(: " رواه الطبراني في "  34/  3(: " إسناد جيد ز وفي " مجمع الزوائد " )239/  5( بإسناد حسن، وقال النووي )43/  4)

صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يسلم تسليمتين وقد ثبت في "    الكبير " ورجاله ثقات ".
 .  في الصالة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث األول: " مثل التسليم في الصالة " أي التسليمتين المعهودتين.«
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 جواز الصالة بعد الدفن إلى شهر إذا لم يصل عليها قبل •

ْم َوَكبََّر  قَاَل أَْخبََرنِي َمْن َشِهَد النبي  الشَّْعبِيَّ  وفيهما  عن -2283 أَتَى َعلَى قَْبٍر َمْنب وٍذ فََصفَّه 
  )1("قَاَل ابن عباس ؟أَْربَعًا ق ْلت  َمْن َحدَّثَكَ 

َمرَّ ِبقَْبٍر قَْد د فَِن لَْياًل فَقَاَل َمتَى      رسول للا   عن ابن عباس  أَنَّ   "  وفي لفظ للبخاري -2284
وِني قَال وا َدفَنَّاه  فِي ظ ْلَمِة اللَّْيِل فََكِرْهَنا أَْن ن وقِ  َظَك فَقَاَم فََصفَْفَنا د فَِن َهذَا قَال وا اْلَباِرَحةَ قَاَل أَفَاَل آذَْنت م 

 )2(" هِ َخْلفَه  قَاَل ابن عباس َوأََنا فِيِهْم فََصلَّى َعلَيْ 

اًل أَْو اْمَرأَةً َكاَن يَك ون  فِي اْلَمْسِجِد َيق مُّ اْلَمْسِجَد    عن أَبِي هريرةوفيهما   -2285 أَنَّ أَْسَوَد َرج 
ِ   فََماَت َولَْم يَْعلَْم النبي ِبَمْوِتِه فَذََكَره  ذَاَت َيْوٍم فَقَاَل َما فَعََل ذَِلَك اْْلنسان  قَال وا َماَت َيا َرس وَل َّللاَّ

وا َشأَْنه  قَاَل فَد لُّوِني َعلَى ت ه  قَاَل فََحقَر  وِني فَقَال وا إِنَّه  َكاَن َكذَا َوَكذَا قِصَّ قَْبِرِه فَأَتَى    قَاَل أَفَاَل آذَْنت م 
   )3("قَْبَره  فََصلَّى َعلَْيهِ 

َ    "وفي لفظ مسلم -2286 فََصلَّى َعلَْيَها ث مَّ قَاَل إِنَّ َهِذِه اْلق ب وَر َمْمل وَءةٌ ظ ْلَمةً َعلَى أَْهِلَها َوإِنَّ َّللاَّ
ْم ِبَصاَلتِي َعلَْيِهمْ  َها لَه  ر  ِ  )4("َعزَّ َوَجلَّ ي َنو 

َماتَْت   -ابن عبادة-أَنَّ أ مَّ َسْعدٍ   عن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ و.    (وهو مرسل صحيح  )ضعيف -2287
ا قَِدَم َصلَّى َعلَْيَها َوقَْد َمَضى ِلذَِلَك َشْهرٌ  َوالنبي   )5("َغاِئٌب فَلَمَّ

  

 
( ) كتاب األذان ، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 857( برقم: ) 171/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( )  954( برقم: ) 55/    3"صحيحه" )  ومسلم في،    والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ( )بهذا اللفظ(
 . )بنحوه( ( 954( برقم: )55/  3كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر ( ، )

( ) كتاب الجنائز ، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز  1321( برقم: )87/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . ( )بهذا اللفظ( 

 ()كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر بعدما يدفن()بهذا اللفظ( 1337(برقم:)98/  2أخرجه البخاري في "صحيحه") – )3(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر ( )بهذا اللفظ(956رقم: )( ب56/  3مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )4(
( برقم:  48/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1038برقم: )(  344/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(
قال البيهقي: "   ...رواه الترمذي وغيره هكذا مرسال."(: 986/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في    ( )بنحوه.(  7121)

 ". .وهو مرسل صحيح
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 الصالة على الطفل والسقط •

 القول األول اليصلى عليه مطلقا حتى يستهل   •

    . ومن أدلتهم: وهو قول مالك واألوزاعي والشافعي الحنفيةبه قال وهو قول الجمهورف •

ْفل  ي َصلَّى َعلَْيهِ أَنَّ النبي  عن المغيرة بن شعبة.  )صحيح( -2288  )1("  قَاَل َوالط ِ

تََوفًّى َوإِْن َكاَن ِلغَيٍَّة ِمْن أَْجِل    قَاَل اْبُن ِشَهابٍ وفي البخاري   -2289 ي َصلَّى َعلَى ك ل ِ َمْول وٍد م 
ْساَلِم   ِلَد َعلَى فِْطَرةِ اْْلِ ةً أَنَّه  و  ْساَلَم أَْو أَبُوهُ َخاصَّ ْساَلِم    يَدَِّعي أَبََواهُ اإْلِ ه  َعلَى َغْيِر اْْلِ َوإِْن َكاَنْت أ مُّ
ل ِيَ   َعلَْيِه َواَل ي َصلَّى َعلَى َمْن اَل َيْستَِهلُّ ِمْن أَْجِل أَنَّه  ِسْقٌط فَإِنَّ أََبا هريرة    إِذَا اْستََهلَّ َصاِرًخا ص 

ث  قَاَل النبي   )2("َما ِمْن َمْول وٍد إاِلَّ ي ولَد  َعلَى اْلِفْطَرةِ َكاَن ي َحد ِ

وصلي  ورث  إذا استهل الصبي  قال :"عن النبي    وعن جابر.    (موقوف   )صحيح -2290
 )3("عليه

 . من أدلتهم: القول الثاني ، يصلى عليه مطلقا ولو لم تنفخ فيه الروح  •

قال " والسقط يصلى عليه ويدعى   النبي أن  ن المغيرة بن شعبةع.  )صحيح( -2291
   )4("لوالديه بالمغفرة والرحمة

بيده إن السقط قال :"    النبي  أن  عن معاذ بن جبل. و   )ضعيف( -2292 والذي نفسي 
 )5("ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته

 . من أدلتهم:  القول الثالث : يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر •

ثم يكون    نطفة  إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما  "  فيهما عن ابن مسعود -2293
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث للا ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب  

 )6("عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح
فروي عن بن عمر أنه قال يصلى عليه   -1:  اختلف الناس في الصالة على السقط    :الخطابيقال   •

وقال أحمد بن     -2،) ولو أقل من أربعة أشهر(     سيرين وبن المسيبوإن لم يستهل وبه قال بن  
وقال    -3،  حنبل وإسحاق بن راهويه كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلي عليه

إسحاق إنما الميراث باالستهالل فأما الصالة فإنه يصلى عليه ألنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة 
وما ذهب إليه أحمد وإسحاق رجحه العالمة بن تيمية في    ،  تترك الصالة عليه  والسعادة فألي شيء

فأما إن سقط    المنتقى حيث قال وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر
 . لدونها فال ألنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح

  

 
 . 2322حديث رقم  سبق تخريجه – )1(
( ) كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ( 1358( برقم: ) 94/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
( برقم: 363/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  6032( برقم: )392  /  13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
،  والبيهقي في ( )بهذا اللفظ(  6324( برقم: )117/    6، والنسائي في "الكبرى" )وصححه ووافقه الذهبي( )بمثله.(  1349)

إسماعيل بن مسلم المكي غيره أوثق منه وروي من أوجه أخر ، عن أبي الزبير وقال :"  ( )بمثله.(  6885( برقم: )8/    4)سننه  
أخرجه النسائي وصححه بن حبان والحاكم عن جابر رفعه "(:489/  11»فتح الباري البن حجر« )في "  قال ابن حجرمرفوعا .  

عليه وقد ضعفه النووي في شرح المهذب والصواب أنه صحيح اإلسناد لكن المرجح عند الحفاظ وصلي ورث إذا استهل الصبي 
". وقال ات رجال الصحيح، إال أن فيه عنعنة أبي الزبير.رجاله ثق"(:393/ 13»صحيح ابن حبان« )" . قال األرنؤوط في وقفه

 .  "صحيح لغيره دون لفظ الصالة:" 1027برقم  (:497/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في  
 . 2222سبق تخريجه حديث رقم  – )4(
. قال    ()أبواب الجنائز ، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط()بهذا اللفظ(1609( برقم:)536/    2أخرجه ابن ماجه في"سننه")  –  )5(

»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ".قال األرنؤوط في  اجة بأسانيد ضعيفة.رواه ابن م"(: 1066/  2»خالصة األحكام«)النووي في
 .  7064برقم (:1188/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته«) ". وحسنه األلباني بشواهده فيإسناده ضعيف "(: 536/ 2)
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وإذ قال ربك 3332( برقم: ) 133/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب القدر ، باب كيفية 2643( برقم: )44/    8لم في "صحيحه" )للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة ( )بهذا اللفظ( ،ومس
 . اوته وسعادته ( )بمثله.(خلق اآلدمي ِفي بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشق
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 الشر      فضل كثرة المصلين ، وشهادة األحياء لألموات بالخير أو •
ِ بن عباسفي مسلم   -2294 َيق ول     رسول للا    َسِمْعت    رضي للا عنهما قال :"  عن َعْبِد َّللاَّ

ِ َشْيئًا إاِلَّ َشفَّعَ  اًل اَل ي ْشِرك وَن ِباّلِلَّ وت  فََيق وم  َعلَى َجَناَزِتِه أَْربَع وَن َرج  ٍل مسلم َيم  ه ْم َّللاَّ   َما ِمْن َرج 
 )1(" فِيِه 

ما من ميت تصلي عليه   :"قال  النبي  عن  رضي للا عنها  عائشةوفي مسلم عن   -2295
 )2("كلهم يشفعون له إال شفعوا فيهأمة من المسلمين يبلغون مائة 

له أربعة    فيشهد  :)ما من مسلم يموت ل رسول للا قا  عن أنسو.  (لغيرهصحيح  ) -2296
قبلت علمكم فيه    قال للا جل وعال:)قد  إال  أهل أبيات من جيرته اْلدنين أنهم اليعلمون إال خيرا

 )3("وغفرت له ماالتعلمون 

أنسوفيهما   -2297 رَّ  " عن  ِ م  َّللاَّ َنبِيُّ  فَقَاَل  َخْيًرا  َعلَْيَها  فَأ ْثنَِي  َوَجَبْت    ِبَجَناَزةٍ  َوَجَبْت 
ا فَقَاَل َنبِيُّ َّللاَِّ  رَّ ِبَجَناَزةٍ فَأ ْثنَِي َعلَْيَها َشرًّ َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت قَاَل ع َمر  فًِدى لََك أَِبي    َوَجَبْت َوم 

رَّ ِبَجَناَزةٍ فَأ ْث  ي م  رَّ ِبَجَناَزةٍ فَأ ْثنَِي َعلَْيَها َشرٌّ فَق ْلَت َوأ م ِ ِنَي َعلَْيَها َخْيٌر فَق ْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت َوم 
َمْن أَْثَنْيت ْم َعلَْيِه َخْيًرا َوَجَبْت لَه  اْلَجنَّة  َوَمْن أَْثَنْيت ْم َعلَْيِه      رسول للا   َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت فَقَالَ 

ا ِ   َشرًّ ِ فِي اْْلَْرِض أَْنت ْم ش َهَداء  َّللاَّ ِ فِي اْْلَْرِض أَْنت ْم ش َهَداء  َّللاَّ  فِي  َوَجَبْت لَه  النَّار  أَْنت ْم ش َهَداء  َّللاَّ
 )4(" اْْلَْرِض 

إِلَ   عن أَبِي اأْلَْسَودِ وفي البخاري   -2298 فََجلَْست   َوقَْد َوقََع بَِها َمَرٌض  اْلَمِديَنةَ  ى  قَاَل قَِدْمت  
رَّ ِبأ خْ  ْت بِِهْم َجَناَزةٌ فَأ ْثنَِي َعلَى َصاِحبَِها َخْيًرا فَقَاَل ع َمر  َوَجَبْت ث مَّ م  َرى  ع َمَر ْبِن الخطاب   فََمرَّ

رَّ ِبالثَّاِلثَِة فَأ ْثنَِي َعلَى    فَأ ْثنَِي َعلَى َصاِحبَِها َخْيًرا فَقَاَل ع َمر   ا فَقَاَل َوَجَبْت  َوَجَبْت ث مَّ م  َصاِحِبَها َشرًّ
ْؤِمِنيَن قَاَل ق ْلت  َكَما قَاَل النبي  أَي َما مسلم َشِهَد لَهُ    فَقَاَل أَب و اْْلَْسَوِد فَق ْلت  َوَما َوَجَبْت َيا أَِميَر اْلم 

ُ اْلَجنَّةَ فَقُْلنَا َوثاََلثَةٌ قَاَل َوثاََلثَ  ةٌ فَقُْلنَا َواثْنَاِن قَاَل َواثْنَاِن ثُمَّ لَْم نَْسأَْلهُ عن  أَْربَعَةٌ بَِخْيٍر أَْدَخلَهُ َّللاَّ

 )5("اْلَواِحدِ 
  

 
 شفعوا فيه ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الجنائز ، باب من صلى عليه أربعون 948(برقم:)53/  3أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
 ( ) كتاب الجنائز ، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ( )بهذا اللفظ( 947( برقم: )52/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  3026م: )( برق 295/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
  ( )بنحوه.(1402( برقم: ) 378/    1والحاكم في "مستدركه" )وقال :"إسناده حسن"،    ( )بمثله.(1660( برقم: )46/    5)

)وصححه،   "مسنده"  في  )2867/    6وأحمد  برقم:  )بمثله.(  13745(  في    (  األرنؤوط  قال   .( حبان«  ابن  /  7»صحيح 
" . وقال حديث صحيح بشواهده، وإسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح." (:295

»صحيح الترغيب والترهيب«  " ، وقال في لغيره صحيح "(:332/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في 
 "حسن لغيره".  3515برقم  (:377/ 3)
( ، ومسلم بنحوه( ) كتاب الجنائز ، باب ثناء الناس على الميت ( )1367( برقم: )97/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  ب الجنائز ، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى ( )بهذا اللفظ(( ) كتا949( برقم: )53/  3في "صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب ثناء الناس على الميت ( )بهذا اللفظ(1368( برقم: )97/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14145)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14143)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(36117)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(46952)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52942)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(164039)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(2236)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14147)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(2237)


477    | 

 477  الصفحة
 

 الصالة على من مات في حد ونحوه •

ل وٌس    رسول للا  ث مَّ َجاءَ وفيه"  ،عن أبيهعن سليمان بن بريدةوفي لفظ لمسلم   -2299 َوه ْم ج 
وا ِلَماِعِز ْبِن َماِلٍك قَاَل فَقَال وا َغفََر َّللاَّ  ِلَماِعِز ْبِن َماِلٍك قَا رسول    َل فَقَالَ فََسلََّم ث مَّ َجلََس فَقَاَل اْستَْغِفر 

ٍة لََوِسعَتُْهمْ   للا  َيا َخاِلد  فََوالَِّذي   َمْهاًل "ثم ذكر قصة الغامدية"لَقَْد تَاَب تَْوبَةً لَْو قُِسَمْت بَْيَن أُمَّ
 )1("  ث مَّ أََمَر ِبَها فََصلَّى َعلَْيَها َود فَِنتْ  لَقَْدتَابَْت تَْوبَةً لَْو تَابََها َصاِحُب َمْكٍس لَغُِفَرلَهُ َنْفِسي ِبَيِدِه 

فأمر به فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر   وفيه :"  عن جابر  لبخاريافي   -2300
لم يقل يونس وابن جريج ،    وصلى عليه خيرا ،    ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي  

ِ فََصلَّى َعلَْيِه َيِصحُّ قَاَل َرَواه  ،  "  عن الزهري :فصلى عليه َمْعَمٌر قِيَل لَه  َرَواه    س ِئَل أَب وَعْبِد َّللاَّ
  )2(".َغْير  َمْعَمرقَاَل الَ 

ا أَْذلَقَْته  اْلِحَجاَرة  فَرَّ   "وفي لفظ  عن جابر.    )صحيح( -2301 َصلَّى فَلَمَّ ِجَم ِباْلم  فَأََمَر ِبِه فَر 
ِجَم َحتَّى َماَت فَقَاَل لَه    لقاعدة   ) فرعوصححه    )3("  َولَْم يَُصّلِ َعلَْيهِ َخْيًرا      رسول للا  فَأ ْدِرَك فَر 

  لمثبت مقدم على النافي(ا

فقال:    أن ماعز بن مالك أتى النبيرضي للا عنهما"  وعن ابن عباس.   )صحيح( -2302
إنه زنى ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه مرارا ، فأعرض عنه ، فسأل قومه أمجنون هو؟قالوا:  

 )4(". ولم يصل عليه  ،   ليس به بأس .قال:أفعلت بها قال:نعم .فأمر به أن يرجم ، فانطلق به فرجم
أمرهم  بالصالة عليه ولم يصل    قال النووي: بأن رواية اإلثبات مقدمة ألنها زيادة علم ، أو أنه   •

   .بنفسه

ٍل قَتََل َنْفَسه  بَِمَشاقَِص    أ ِتَي النبي  :"قَالَ   ْبِن سمرة  عن جابروفي مسلم   -2303 فَلَْم بَِرج 
 )5("   يَُصّلِ َعلَْيهِ 

 
 ( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ( )بهذا اللفظ( 1695(برقم: )118/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب الرجم بالمصلى ( 6820)( برقم:  166/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
وابن حبان  ،  ( ) باب حد الزاني البكر والثيب ، ( )بهذا اللفظ(877( برقم: )304/  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )– )3(

 ،  ( )بمثله.(  1/    1955( برقم: )405/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  3094( برقم: )362/    7في "صحيحه" ) 
وقال   ( )بمثله.(1429( برقم: )99/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  4430( برقم: )256/    4وأبو داود في "سننه" )
/ 22»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بمثله.(  (14686( برقم: )3060/    6وأحمد في "مسنده" )   :"حديث صحيح" .  

ولم " عن لفظة "(:353/  7»إرواء الغليل « )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين.   "ط الرسالة(:  353
»فتح   "  قال ابن حجر فيعليه ". وهى رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيالن عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه.يصل  

وخالفه محمد بن ، هكذا وقع هنا عن محمود بن غيالن عن عبد الرزاق "وصلى عليه "له "قو (:130/ 12الباري البن حجر« )
قال المنذري في حاشية السنن رواه ثمانية أنفس عن "  عليه  يصل  ولم  يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره  

فهؤالء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا منهم من سكت عن  ... قد أخرجه  :قلت . ى عليهعبد الرزاق فلم يذكروا قوله وصل
أما رواية يونس فوصلها المؤلف رحمه هللا كما تقدم في باب رجم المحصن ولفظه فأمر به   ...الزيادة ومنهم من صرح بنفيها  

معمر ولم يسق المتن وساقه إسحاق شيخ مسلم في  فرجم وكان قد أحصن وأما رواية بن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية  
رواه :  قال  ؟  سئل أبو عبد هللا هل قوله فصلى عليه يصح أم ال    :  قوله.  مسنده وأبو نعيم من طريقه فلم يذكر فيه وصلى عليه  

 هو البخاري وقد وقع هذا الكالم في رواية المستملي وحده عن الفربري وأبو عبد هللا .قيل له هل رواه غير معمر قال ال. معمر 
اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيالن عن عبد الرزاق وقد خالفه 

فقد أخرج " ...العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد
ا وهو في السنن ألبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال فقيل يا رسول هللا عبد الرزاق أيض

أتصلي عليه قال ال قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس فهذا الخبر  
 " صلى عليه في اليوم الثاني يصل عليه حين رجم ورواية اإلثبات على أنه يجمع االختالف فتحمل رواية النفي على أنه لم 

. قال   ( ) كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ( )بهذا اللفظ( 4421( برقم: )253/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(
 " .  سناده صحيح.إ"(:474/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 

 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب ترك الصالة على القاتل نفسه ( )بهذا اللفظ(978( برقم: )66/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
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توفي يوم      النبي  : أن رجال من أصحابعن زيد بن خالد الجهني  . و   )ضعيف( -2304
فقال:)صلوا على صاحبكم( فتغيرت وجوه القوم من ذلك فقال:) إن   خيبر فذكروه لرسول للا  

 )1("  صاحبكم غل في سبيل للا ( ففتحنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود ال يساوي درهمين 

 . والشق واللحد أفضلللحد  اجواز الدفن في  •
 اللحد-1 •

 ِلي لَْحًدا  اْلَحُدوا  :"قَاَل فِي َمَرِضِه الَِّذي َهلََك فِيهِ   نَّ َسْعَد ْبَن أَِبي وقاصأ"َفي مسلم -2305
 )")2  رسول هللاَكَما ُصنَِع بِ َواْنِصب وا َعلَيَّ اللَِّبَن َنْصًبا 

:   علي وعن  .    )صحيح( -2306 اللبن    رسول هللا  ل  ولحد"  وفيه  عليه  ونصب  لحدا 
 )3("نصبا

ف َِي النبي   :"قَالَ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ و.  )حسن( -2307 ا ت و  َيْلَحد     لَمَّ ٌل  ِباْلَمِديَنِة َرج  َكاَن 
َما س ِبَق تََرْكَناه  فَأ ْرِسَل إِلَْيِهَما فََسبََق َصاِحُب    َوآَخر  َيْضَرح  فَقَال وا َنْستَِخير  َربََّنا َوَنْبعَث  إِلَْيِهَما فَأَيُّه 

 )4("اللَّْحِد فَلََحُدوا ِللنَّبِّيِ 

" اللحد لنا      رسول للا   : قال  هما  رضي للا عن   عن ابن عباسو.  )حسن بطرقه( -2308
   )5(والشق لغيرنا "

  

 
( ) كتاب السير ، ذكر ترك المصطفى صلى هللا عليه وسلم  4853( برقم: )190/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب 2710( برقم: )20/    3وأبو داود في "سننه" )،    ى من مات وقد غل في سبيل هللا جل وعال ( )بهذا اللفظ(الصالة عل
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة "(:992/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  باب في تعظيم الغلول ( )بمثله.( الجهاد ،

بإسناد صحيح إلى أبي عمرة، ولم يضعفه أبو داود. ولكن أبو عمرة مولى زيد ال يعرف حاله، وال يعرف له إال راو واحد، فيكون 
»صحيح " وقال في  اسناده محتمل للتحسين."(:344/  4نن أبي داود ت األرنؤوط« )»س.". قال األرنؤوط في   مجهول العين
 . 81برقم    (:49»ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«)ص".وضعفه األلباني في  حديث صحيح." (:191/  11ابن حبان«)

 ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي اللحد ونصب اللبن على الميت()بهذا اللفظ( 966( برقم: ) 61/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
وصححه  ( ) كتاب الجنائز ، المسك أطيب الطيب ( )بهذا اللفظ(1343رقم: )( ب362/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )3(

( ) كتاب الجنائز ، باب الميت يدخله قبره الرجال ومن يكون منهم أفقه 7143( برقم: )53/    4البيهقي في "سننه الكبير" ) ، و
. وقال ابن الملقن   رواه البيهقي بإسناد صحيح (:936/ 2»خالصة األحكام« )ي في . قال النوو  وأقرب بالميت رحما ( )بمثله.(

رواه ابن ماجه والبيهقي في »سننهما«  "(:200/  5»البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير« )في  
 .".، والحاكم في »مستدركه« بإسناد صحيح من حديث علي

ابن    –  )4( )أخرجه  في "سننه"  برقم: )502/    2ماجه  اللفظ(  1557(  )بهذا   )  ،( في "مسنده"  برقم: 2618/    5وأحمد   )
واه أحمد في »مسنده« وابن ماجه في »سننه« بإسناد "ر(:300/  5»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في     ( )بمثله.(12610)

. وقال أبو زرعة: إذا قال: )ثنا( فهو ..كل رجاله ثقات، إال مبارك بن فضالة؛ فإن النسائي ضعفه، وقال عفان: ثقة من النساك  
وهو ابن -بارك  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل الم"ط الرسالة(:  408/  19»مسند أحمد« )" .قال األرنؤوط في  ثقة.

 " . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. -فضالة
( برقم: 456/    2والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بهذا اللفظ(  3  /  2008( برقم: )414/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )5(
( برقم: 351/  2والترمذي في "جامعه" )، ( )بلفظه.( 3208)( برقم:  204/  3وأبو داود في "سننه" )، ( )بلفظه.( 2147)
( 1554( برقم: )500/    2وابن ماجه في "سننه" )  "حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه .  وقال :"  ( )بلفظه.(1045)

ر المنير »البد" . وقال ابن الملقن في رواه ابن ماجة بإسناد جيد."(:1012/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  )بلفظه.( 
." . وقال وإسناده ضعيف، فإن في إسناده عبد األعلى بن عامر، ومدار الحديث عليه، وهو غير محتج بحديثه"(: 298/  5« )

في إسناده عبد األعلى بن عامر وهو ضعيف، وصححه ابن السكن، وقد  " (:256/ 2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )ابن حجر في
وأحمد، والبزار، والطبراني من حديث جرير، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف،    ماجه  روي من غير حديث ابن عباس، رواه ابن

»مسند وقال األرنؤوط في    "..  لكن رواه أحمد والطبراني من طرق، زاد أحمد في رواية بعد قوله: " لغيرنا " " أهل الكتاب 
: وهو ابن أرطاة، وبقية رجاله ثقات حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج"ط الرسالة(:  496/  31أحمد« )

حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، أبو اليقظان  "(:501/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" . وقال في  رجال الصحيح. 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  "  ، وقال في سيئ الحفظ. -وهو ابن عبد هللا النخعي-ضعيف، وشريك  -واسمه عثمان بن عمير-
الكوفي-حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد األعلى  ":(117/  5) الثعلبي  " . وصححه األلباني في .-وهو ابن عامر 

 .  5489برقم  (:964/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
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صلى للا عليه وسلم   - أنَّ النبيَّ رضي للا عنهما :" عن جابر بن عبدهللا.   )صحيح( -2309
ه من اْلَرض نحًوا من شبر.اللَّبن عليه ونصب أ ْلِحَد له،  - فع قبر   )1("نصًبا، ور 

 الشق   - 2 •
إِلَى  ْبِن عامرَشاِم  ه   عن.    )صحيح( -2310 فَقَاَل   النبي    قَاَل ش ِكَي  ٍد  أ ح  َيْوَم  اْلِجَراَحات  

وا أَْكثََره ْم ق ْرآًنا م  وا َوأَْوِسع وا َوأَحسنوا َواْدفِن وا ااِلْثَنْيِن َوالثالثة فِي قَْبٍر َواِحٍد َوقَد ِ " ، وفي اْحِفر 
 )2(لفظ ْلبي داود " وأعمقوا"

ٍل ِمَن اْْلَْنَصاِر قَاَل َخَرْجَنا َمعَ   ُكلَْيبٍ عن عاصم ْبِن  و.    )صحيح( -2311   عن أَِبيِه عن َرج 
ٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر َوأََنا غ اَلٌم َمَع أَبِي فََجلَسَ   النبي   ْفَرةِ اْلقَْبِر    رسول للا    فِي ِجَناَزةِ َرج  َعلَى ح 

أِْس فََجعََل ي وِصي اْلَحافَِر َوَيق ول    ْجلَْينِ   أَْوِسْع ِمْن قِبَِل الرَّ بَّ َعْذٍق لَه  فِي    َوأَْوِسْع ِمْن قِبَِل الّرِ لَر 
 )3("اْلَجنَّةِ 

 .المرأة محرمها ليس للجنب أن ينزل القبر، واألولى أن يكون النازل في قبر •

رسول للا  قَاَل وَ   لرسول للاقَاَل َشِهْدَنا ِبْنتًا      عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفي البخاري   -2312
   َفَقَاَل    َهْل ِمْنُكْم َرُجٌل لَْم يُقَاِرْف اللَّْيلَةَ فََرأَْيت  َعْيَنْيِه تَْدَمعَاِن قَاَل فَقَاَل    :"َجاِلٌس َعلَى اْلقَْبِر قَال

 )4("أَب و َطْلَحةَ أََنا قَاَل فَاْنِزْل قَاَل فَنََزَل فِي قَْبِرَها

    -قال : لما ماتت رقية بنت رسول للا    -رضي للا عنه    -   عن أنس.    )صحيح( -2313
 )5(."ال يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة ، فلم يدخل عثمان القبر: ، قال النبي  -

أن عمر بن الخطاب   كبر على زينب    :"عن عبد الرحمن بن أبزىو .    )صحيح(  -2314
من يدخل هذه قبرها فقلن من كان يدخل عليها      بنت جحش أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي

 )6("قال صدقن في حياتها

  

 
( 410/    3والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  6635( برقم: )602/    14أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

»صحيح . قال األرنؤوط في    ( ) كتاب الجنائز ، باب ال يزاد في القبر أكثر من ترابه لئال يرتفع جدا ( )بمثله مطوال.(6837برقم: )
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«  " .  وقال األلباني في  .إسناده صحيح على شرط مسلم"(:602/  14ابن حبان« )

كأن "...(:207/  3»إرواء الغليل « )ر" . وقال في  صحيح لغيره في شطره األول، وحسن لغيره في شطره اآلخ" (:331/  2)
بمخالفته لمن هو أوثق   البيهقى يشير إلى ترجيح هذا المرسل , وهو الظاهر فإن الذى وصله وهو الفضيل بن سليمان ال يحتج

( و" التلخيص  2/303نعم رواه ابن حبان أيضا فى صحيحه عن جعفر بن محمد به موصوال كما فى " نصب الراية " )  ...منه  
( , ولم يذكر ـ مع األسف ـ الراوى عن جعفر , فان كان هو الفضيل هذا , فقد عرفت حاله , وإن كان غيره فالحديث به  165" )

 لم.صحيح. وهللا أع
قم:  ( بر 206/  3( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )2/   2015( برقم: )415/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )2(
وأحمد ، وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بنحوه.(1713( برقم: )329/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  3215)

" هذا الحديث صحيح "(: 295/  5»البدر المنير « ) . قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.( 16520( برقم: )3542/    7في "مسنده" )
»إرواء ." ، وصححه األلباني في  لشيخينإسناده صحيح على شرط ا  "ط الرسالة(:  194/  26»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  

 . 743برقم  (:194/ 3الغليل « )
( برقم: 248/    3أبو داود في "سننه" )، و  ( )بهذا اللفظ(23948( برقم: )5578/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )3(
ي " .  وقال األرنؤوط فإْسنَاُدهُ َصِحيحٌ "(: 296/ 2»التلخيص الحبير ط العلمية« ).  قال ابن حجر في ( )بنحوه مطوال.(3332)

 744برقم  (:195/ 3»إرواء الغليل « )"  . وصححه األلباني في إسناده قوي."ط الرسالة(:  451/ 38»مسند أحمد« )
( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب  1285( برقم: )79/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . الميت ببعض بكاء أهله ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 2936/    6وأحمد في "مسنده" )وصححه ،    ( )بهذا اللفظ(6944( برقم: )47/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )5(
 " إسناده صحيح على شرط مسلم." ط الرسالة(: 341/ 21»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله مختصرا.(14061)
الكبير" )–  )6( البيهقي في "سننه  اللفظ(7148( برقم: )53/    4أخرجه  ( برقم: 359/    1والبزار في "مسنده" )،    ( )بهذا 
مرفوعا مطوال.(241) )بنحوه  في  (  الهيثمي  قال   .( الفوائد«  الزوائد ومنبع  البزار، ورجاله رجال "(:248/  9»مجمع  رواه 

 . "إسناده صحيح "(:748/ 13رها السيئ في األمة« ) »سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأث"  قال األلباني في الصحيح.
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 هل يبسط الثوب حين دفن المرأة؟  •

حضر جنازة الحارث اْلعور فأبى عبد  :"أنه    عن أبي إسحاق .    )صحيح موقوف( -2315
قال أبو إسحاق وكان عبد للا بن يزيد قد رأى    وقال إنه رجل للا بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا  

 )")1النبي

أتاهم قال   "  :أنهعلي بن أبي طالبعن    ن رجل، من أهل الكوفةع. و  )ضعيف( -2316
 )2("ونحن ندفن ميتا وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال إنما يصنع هذا بالنساء

 كيف يتم إدخاله القبر ؟ وماذا يقول؟ وكيف يحثى التراب؟  •

ِ ْبن  يَزيد    :"قَالَ   عن أَبِي إِْسَحقَ .    )صحيح( -2317 أَْوَصى اْلَحاِرث  أَْن ي َصل َِي َعلَْيِه َعْبد  َّللاَّ
 )3(" َوقَاَل َهذَا ِمْن الس نَّةِ  ِمْن قِبَِل ِرْجلَْي اْلقَْبرِ فََصلَّى َعلَْيِه ث مَّ أَْدَخلَه  اْلقَْبَر 

،  َكاَن إِذَا أ ْدِخَل اْلَمي ِت  اْلقَْبَر  أَنَّ النبيرضي للا عنهما    عن ابن عمرو.    )صحيح( -2318
ِضَع اْلَمي ِت  فِي لَْحِدهِ  وفي لفظ" ةً  "إِذَا و  ِ َوَعلَى ِملَِّة َرُسوِل َّللاَِّ قَاَل َمرَّ ِ َوبِاّللَّ    )4("بِْسِم َّللاَّ

  بسم هللا وعلى ملة   فقولوا إذا وضعتم موتاكم في القبر  "وفي لفظ عنه.    )صحيح(  -2319
 )")5رسول هللا

أَبِي هريرةو.    )صحيح( -2320 اْلَمي ِِت      نبيال  أَنَّ   عن  قَْبَر  أَتَى  ث مَّ  ِجَناَزةٍ  َصلَّى َعلَى 
  )6(   "فََحثَى َعلَْيِه ِمْن قِبَِل َرأِْسِه ثاََلثًا

   )7(" فشنوا علي التراب شنا" فإذا دفنتموني   وفي مسلم عن عمرو بن العاص -2321

 )8(" سنوا علي التراب سنا". وفي لفظ  )صحيح( -2322

ابن عباسوفي مسلم   -2323 قَْبرِ   :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن  فِي  ِعَل  قَِطيفَةٌ      النبيج 
          )9(" َحْمَراء  

 قال النووي" قال العلماء : إنما جعلها شقران برأيه ولم يوافقه أحد من الصحابة ، وال علموا بفعله"   •

 
وهذا إسناد صحيح , وإن كان موقوفا    وقال "  ( )بهذا اللفظ(7150( برقم: )54/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )1(

 .  "إسناده صحيح، وإن كان موقوفا "(:1020/ 2ام« )»خالصة األحك". قال النووي في  رواه جماعة عن أبي إسحاق
 " وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفةوقال :" 7051برقم  (:89/ 4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )– )2(
( برقم: 54/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )   ،  ( )بهذا اللفظ(  3211( برقم: )205/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )3(
وقد قال:هذا من السنة ، فصار كالمسند . ) وقد روينا ( هذا القول عن ابن عمر وقال :"هذا إسناد صحيح     ( )بمثله.(7152)

 ." إسناده صحيح."(: 119/ 5ت األرنؤوط«) »سنن أبي داود". وقال األرنؤوط في وأنس بن مالك . 
وابن حبان في "صحيحه"  حسن غريب" .  وقال :"   ( )بهذا اللفظ(1046( برقم: )351/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )4(
( ) كتاب الجنائز ، باب في 3213( برقم: )206/    3وأبو داود في "سننه" )،    ( )بمثله مختصرا.(3109( برقم: )375/    7)

والحديث يتفرد وقال :"  والبيهقي في "سننه الكبير" )بمثله مختصرا.(  ،  الدعاء للميت إذا وضع في قبره ( )بنحوه مختصرا.(
" . قال ذا اإلسناد وهو ثقة ، إال أن شعبة وهشاما الدستوائي روياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر .  برفعه همام بن يحيى به

" . وقال األرنؤوط في رواه أبو داود، والترمذي بأسانيد حسنة، أو صحيحة.  "(: 1018/  2»خالصة األحكام« )النووي في  
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد  . وصححه األلباني في  "  إسناده صحيح على شرط الشيخين."(:376/  7»صحيح ابن حبان« )

 . 642برقم  (:338/ 1ابن حبان« )
رواه شعبة ، عن قتادة وقال "  ( )بهذا اللفظ(227( برقم: )143/    13أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )   –  )5(

( 399/    9والنسائي في "الكبرى" )"  ،  عا .  ، عن أبي الصديق ، عن ابن عمر مرفوعا . وقد رواه غير واحد عن همام مرفو
. قال األرنؤوط في   ( )بلفظه مختصرا.(5470( برقم: )1172/    3وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه مختصرا.(  10860برقم: )

 ".  رجاله ثقات رجال الشيخين." ط الرسالة(: 430/ 8»مسند أحمد« )
»التلخيص الحبير ط العلمية« . قال ابن حجر في  ( )بهذا اللفظ(1565( برقم: )507/  2ابن ماجه في "سننه" )أخرجه  – )6(
" . وصححه األلباني إسناده حسن "(:508/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في  جاله ثقات ر" (:304/  2)

قلت: وهذا سند صحيح , رجاله ثقات , كما قال البوصيرى فى "   . وقال :"...  751برقم    (:200/  3»إرواء الغليل « )في  
 . "( : " إسناده ظاهره الصحة , ورجاله ثقات165)( , وقال الحافظ فى " التلخيص " 97/2الزوائد " )ق 

باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج    ( ) كتاب اإليمان ، 121( برقم: )78/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 .  ( )بهذا اللفظ(

، وأبو    ."أخرجه مسلم في الصحيح  وقال "   ( )بهذا اللفظ(7167( برقم: ) 56/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )8(
حديث  "ط الرسالة(:  318/ 29»مسند أحمد« )ألرنؤوط في ( . قال ا200برقم) (:70/ 1»مستخرج أبي عوانة« )عوانة في  

 الحفظ قد توبع". وإن كان سيئ  -صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن لهيعة
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب جعل القطيفة ِفي القبر ( )بهذا اللفظ(967( برقم: )61/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
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وحديث المحرم الذي وقصته      حديث مصعب بن عمبر    0تغطية وجه الميت دليلها   •
 . ناقته

في سبيل للا ، نبتغي وجه    قال: هاجرنا مع رسول للا    عن خباب بن األرتيهما  ف -2324
للا ، فوجب أجرنا على للا ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ،  
قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إال نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت  

ضعوها  عليه وسلم:  رجاله ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول للا صلى للا  
   )1(   "، واجعلوا على رجليه اْلذخر ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها . مما يلي رأسه

َبْيٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس    وفي مسلم   -2325 رضي  َعْن س ْفَياَن َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ج 
ُروا َرأَْسهُ َواَل َوْجَههُ قال في الذي وقصته ناقته :"  للا عنهما أن النبي   )2("َواَل تَُخّمِ

ال يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد  "(23/    13)-مجموع فتاوى ابن بازفي    ابن باز  قال •
وإنما الواجب ستره بالكفن إال أن يكون محرما فإنه ال يغطى رأسه وال    ,  سواء كان رجال أو امرأة

 " ألنها عورة. ; فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة لكن إذا كان الميت امرأة ...وجهه

ج: هذا هو األفضل , كما    ؟   ل تحل العقد في القبره:   (24/    13)  -مجموع فتاوى ابن باز  وسئل في   •
 فعل الصحابة رضي هللا عنهم .

ورد في وصية عمر بن الخطاب رضي هللا واإلفضاء بخّد الميت إلى التراب أن يالمس خده األرض   •
ه بقوله، إذا أنا مّت فأفضوا بخدي إلى األرض وقد جرت بعض كتب الفقه على ذكر ذلك فيما يفعل  عن

 . بالميت

اللفائف ورد فيه أثر عن "(110/    17)  -مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  قال في   • حل عقد 
كشف وجه   .أما  عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه قال: "إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد"

الميت كله فال أصل له، وغاية ما ورد فيه إن صّح أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: "إذا مت  
 ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى األرض".

 . ما يقال عند قبره بعد دفنه •
إِذَا فََرَغ ِمْن َدْفِن اْلَمي ِِت َوقََف َعلَْيِه  قَاَل َكاَن النبيعن عثمان ْبِن َعفَّانَ .  )حسن( -2326
    )3("لتَّثْبِيِت فَِإنَّهُ اآْلَن يُْسأَلُ ااْستَْغِفُروا أِلَِخيُكْم َوَسلُوا لَهُ فَقَاَل 

في غزوة تبوك      رسول للا   : وللا لكأني أسمع  ابن مسعود  عن  . و  )ضعيف( -2327
أولوني  ن وهو في قبر عبد للا ذي البجادين و أبو بكر و عمر رحمة للا عليهما وهو يقول :  

صاحبكما حتى وسده في لحده فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة فقال : ) اللهم إني أمسيت عنه 
 )4("راضيا فارض عنه

  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب إذا لم يجد كفنا إال ما يواري رأسه أو  1276( برقم: ) 77/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي كفن الميت ( )بهذا اللفظ(940( برقم: )48/  3"صحيحه" ) قدميه ( )بنحوه.( ، ومسلم في 
 .  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بهذا اللفظ(1206( برقم: )24/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
/   1والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(3221( برقم: )209/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )3(

والبزار في "مسنده" وصححه،    ( )بنحوه.( 1376( برقم: )370/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  388( برقم: )522
ذا حديث صحيح اإلسناد ولم " قال الحاكم ه(:331/ 5»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في  ( )بنحوه.(445( برقم: )91/  2)

إسناده حسن من   "(:127/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .  وقال األرنؤوط في  يخرجاه. وقال المنذري: إنه حديث حسن
 .  3511برقم  (:376/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في ان بن عفان.أجل هانىء مولى عثم

رواه  "(:369/  9»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    1706برقم    (:122/  5البزار في "مسنده" )أخرجه    –  )4(
 .  "البزار عن شيخه: عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك.
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 من مات في البحر  •
فذكر الحديث قال فيه فركب البحر    أن أبا طلحة عن أنس بن مالك.  )صحيح( -2328

 )1("فمات فلم يجدوا له جزيرة إال بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير

عليه   البيهقي:"  وقال -2329 ويصلى  ويكفن  يغسل  قال  أنه  البصري  الحسن  عن  وروينا 
 )2("ويطرح في البحر وفي رواية أخرى جعل في زنبيل ثم قذف به في البحر

 .نقل الميت ليدفن في بلد آخرحكم  •

ٍ  قال :" عن عبد هللا بن أبي مليكة.  )صحيح( -2330 ْبِشي  ْحَمِن ْبن  أَِبي َبْكٍر ِبح  ف َِي َعْبد  الرَّ ت و 
ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر فَقَا ا قَِدَمْت عائشة أَتَْت قَْبَر َعْبِد الرَّ ِمَل إِلَى َمكَّةَ فَد فَِن فِيَها فَلَمَّ ِ لَْو    لَتْ قَاَل فَح  َوَّللاَّ

ْرت كَ  تَّ َولَْو َشِهْدت َك َما ز   )3("َحَضْرت َك َما د فِْنَت إاِلَّ َحْيث  م 

ْقنِي َشَهاَدةً فِي َسِبيِلَك َواْجعَْل َمْوتِي فِي َبلَِد   عن عمروفي البخاري   -2331 مَّ اْرز  قَاَل اللَّه 
  )  ")4َرس وِلكَ 

 )5(طلب أن تأذن له في الدفن في الحجرة عند صاحبيه" وثبت في البخاري أن عمر -2332

ا َسقََط َعلَْيِهْم اْلَحائُِط فِي َزَماِن اْلَوِليِد ْبِن    " هَشاِم ْبِن ع ْرَوةَ    عن  "وفي البخاري -2333 لَمَّ
ْم قََدٌم فَفَِزع وا َوَظنُّوا أَنََّها قََدم  النبي  َعْبِد اْلَمِلِك أََخذُوا فِي بِنَائِهِ  فََما َوَجد وا أََحًدا َيْعلَم     فََبَدْت لَه 

ْم ع ْرَوة  َما ِهَي إاِلَّ قََدم  ع َمَر   )6("ذَِلَك َحتَّى قَاَل لَه 

 األمر بتسويتها      •
ر  ِبتَْسِوَيِتَها   النبي قَاَل َسِمْعت  "ْبن  ع َبْيدٍ   فََضالَةُ وفي مسلم عن  -2334  )7("َيأْم 

    رسول للا   أاََل أَْبعَث َك َعلَى َما بَعَثَِني َعلَْيهِ   "عن َعِلي  ْبُن أَبِي طالبوفي مسلم   -2335
ْيتَهُ أَْن   إِالَّ َسوَّ ُمْشِرفًا  قَْبًرا  َواَل  َطَمْستَهُ  إِالَّ  تِْمثَااًل  تََدَع  إِالَّ  َواَل ُصوَرةً    "لمسلم    وفي لفظ"    اَل 

 )8("َطَمْستََها

  

 
( برقم:  104/  2والحاكم في "مستدركه" )، ( )بهذا اللفظ( 7184( برقم: )152/  16أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )– )1(
)بنحوه.(  2517) و(   ،( الكبير"  "سننه  في  )21/    9البيهقي  برقم:  في    (17874(  النووي  قال   .( األحكام«  / 2»خالصة 

 " إسناده صحيح على شرط مسلم."(:152/  16»صحيح ابن حبان« )". قال األرنؤوط في  رواه البيهقي بإسناد صحيح."(: 1031
 ( ( ) كتاب الجنائز ، باب اإلنسان يموت في البحر ( )بهذا اللفظ 6876( برقم: )7/  4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )– )2(
( 1055( برقم: )358/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  6067( برقم: )476/    3أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )3(

" . قال ابن الملقن رواه الترمذي بإسناد على شرط الصحيحين."(: 1034/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  )بهذا اللفظ(
المنهاج« )  في أدلة  إلى  المحتاج  الحاكم في مستدركه في " (:35/  2»تحفة  الصحيح ورواه  الترمذي بإسناد على شرط  رواه 

." قال األلباني   ترجمته وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح أنه توفي بالحبش على رأس أميال من مكة فنقله ابن صفوان إلى مكة
( وسكت عليه , وال أدرى السبب 1/196( والزيادة له والترمذى )4/140ابن أبى شيبة )أخرجه  "(:235/  3»إرواء الغليل « )

, فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , فهو على طريقته صحيح , ولوال أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه , لحكمت عليه بالصحة 
   , وهللا أعلم.

 .  ( ) فضائل المدينة ، باب حدثنا مسدد ( )بهذا اللفظ(1890( برقم: )23/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي صلى هللا عليه 1392( برقم: )103/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 . وسلم وأبي بكر وعمر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي صلى هللا عليه وسلم  0139( برقم: )103/    2أخرجه البخاري في "صحيحه")–  )6(

 . ي بكر وعمر ( )بهذا اللفظ(وأب
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب اأْلمر بتسوية القبر ( )بهذا اللفظ(968( برقم: )61/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب اأْلمر بتسوية القبر ( )بهذا اللفظ(969( برقم: )61/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(44412)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(54578)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(140408)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(127142)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(59703)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(98043)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(3074)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(2275)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(2275)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14202)


483    | 

 483  الصفحة
 

 حكم تسنيم القبر ورشه  •
ْه اْكِشِفي ِلي عن   بن محمد  عن اْلقَاِسمِ .  )حسن( -2336 قَاَل َدَخلَْت َعلَى عائشة فَق ْلت  َيا أ مَّ

َمْبُطوَحٍة بِبَْطَحاِء اْلعَْرَصِة  اَل ُمْشِرفٍَة َواَل اَلِطئٍَة  َوَصاِحَبْيِه فََكَشفَْت ِلي عن ثاََلثَِة ق ب وٍر    قَْبِر النبي 
ٍ ي قَال  إِنَّ   اْلَحْمَراءِ  قَدٌَّم َوأَب و بَْكٍر عنَد َرأِْسِه َوع َمر  عنَد ِرْجلَْيِه َرأْس ه      رسول للا   قَاَل أَب و َعِلي  م 

 ) ")1 رسول للا  عنَد ِرْجلَيْ 

ارِ  وفي البخاري -2337    )2("ُمَسنًَّما  َرأَى قَْبَر النبيأَنَّه    :"أَنَّه  َحدَّثَه   عن ُسْفيَاَن التَّمَّ
قال النووي : قال العلماء " كان أوال كما قال القاسم مسطحا ، ثم لماسقط الجدار في زمن الوليد  •

 . جعل مسنما"

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن  وأخرج البيهقي ".    (وهو مرسل صحيح  )ضعيف -2338
 )3(" على عهد رسول للا الرش على القبر كان 

 . تحريم تجصيص القبر والجلوس عليه والعقر عنده •

أَْن ي َجصََّص اْلقَْبر  َوأَْن ي ْقعََد َعلَْيِه َوأَْن   رسول للا  قَاَل نََهى  عن جابر في مسلم -2339
  )4("ي ْبنَى َعلَْيهِ 

 َوأَْن يُْكتََب َعلَْيَها َوأَْن يُْبنَى أَْن تَُجصََّص اْلقُبُورُ  نََهى النبي  " وفي لفظ.  )صحيح( -2340
 َ  )5("  وأن يزاد عليه" وفي لفظ ْلبي داود " َعلَْيَها َوأَْن تُوَطأ

هريرة  مسلم عنوفي   -2341 النبي    أَبِي  :"  أن  َجْمَرةٍ    قال  َعلَى  أََحد ك ْم  َيْجِلَس  َْلَْن 
 )6(" فَت ْحِرَق ِثَياَبه  فَتَْخل َص إِلَى ِجْلِدِه َخْيٌر لَه  ِمْن أَْن َيْجِلَس َعلَى قَْبٍر  

اَل تَْجِلس وا َعلَى اْلق ب وِر  :"  رسول للا  قَاَل قَالَ  عن أَبِي َمْرثٍَد اْلغَنَِوّيِ وفي مسلم   -2342
  )7("ت َصلُّوا إِلَْيَهاَواَل  

وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني  :"   قال البخاري -2343
رضي للا  عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه . وقال نافع كان ابن عمر 

(:  399/  1البخاري« )قال األلباني في »مختصر صحيح اإلمام  .   )8("يجلس على القبور  عنهما

خالفهما، فراجعها في    »وصله الطحاوي؛ قلت: وهذا األثر والذي قبله، جاءت أحاديث صريحة على

 .  (.«269 - 267كتابي "أحكام الجنائز" )ص 

 
(  208/  3وأبو داود في "سننه" )وصححه،  ( )بمثله مطوال.(1372برقم: )( 369/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )1(

". رواه أبو داود، وغيره بأسانيد صحيحة."(:1024/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في     ( )بهذا اللفظ(  3220برقم: )
سناده حسن. عمرو بن عثمان بن هانىء روى عنه ثالثة، وذكره إ   "(:126/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال األرنؤوط في

الذهبي،   الحاكم وسكت عنه  الذهبي في "تاريخ اإلسالم": كأنه صدوق. وقد صحح حديثه هذا  ابن حبان في "الثقات"، وقال 
النووي في "المجموع"   المنير"  296/  5وصححه كذلك  الملقن في "البدر  . وضعفه األ..319/  5وابن  »مشكاة لباني في  " 

 . 1712برقم  (:536/ 1المصابيح« )
( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي صلى هللا  (2م )  1390( برقم: ) 103/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . عليه وسلم وأبي بكر وعمر ( )بهذا اللفظ(
الكبير" )  أخرجه  –  )3( اللفظ(  6840( برقم: ) 411/    3البيهقي في "سننه  النووي في  ( )بهذا  / 2»خالصة األحكام« )قال 

 .  "بيهقي بإسناد صحيح هكذا مرسال.رواه ال"(: 1024
 تجصيص القبر والبناء عليه()بهذا اللفظ( ()كتاب الجنائز ، باب النهي َعْن  970(برقم:)61/    3أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
وأبو داود في "سننه"  "حسن صحيح" ،  وقال :  ( )بهذا اللفظ(1052( برقم: )356/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(
ي رواية ألبي داود بإسناد صحيح:  وف "(: 1026/  2»خالصة األحكام« )) بنحوه( ،  قال النووي في    (3225( برقم: )209/    3)

ذا الحديث له إسنادان: فاألول: عن ابن ه  (:131/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال األرنؤوط في     " أو يزاد عليه ".
جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وهذا إسناد صحيح صرح فيه كل من ابن جريج وأبي الزبير بالسماع في اإلسناد السابق عند  

 .  "نف، والثاني: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر، وهو منقطع؟المص
( ) كتاب الجنائز ، باب النهي َعْن الجلوس على القبر والصالة عليه 971( برقم: )62/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب النهي َعْن الجلوس على القبر والصالة عليه 972( برقم: )62/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 .  ( )بهذا اللفظ(
  .  ) كتاب الجنائز ، باب الجريد على القبر ( )بهذا اللفظ(   ( 95/  2)معلقا البخاري في "صحيحه"  ذكره – )8(
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ٌل يَْمِشي فِي اْلق ب وِر َعلَْيِه    "    رسول للا   َمْولَى   بشيروعنْ .    )صحيح( -2344 فَإِذَا َرج 
ا َعَرفَ  ل  فَلَمَّ ج  ْبِتيَّتَْيِن َوْيَحَك أَْلِق ِسْبِتيَّتَْيَك فََنَظَر الرَّ َما      النبي   نَْعاَلِن فَقَاَل َيا َصاِحَب الس ِ َخلَعَه 

 )1("فََرَمى ِبِهَما

النبي    عن أنس و.    )صحيح( -2345 فِي  " قال:  عن  َعْقَر  اِق اَل  زَّ الرَّ َعْبد   قَاَل  ْساَلِم  اْْلِ
وَن عنَد اْلقَْبِر َبقََرةً أَْو َشاةً     )2(َكان وا يَْعِقر 

َكْسر  َعْظِم اْلَمي ِِت َكَكْسِرِه    :"قَالَ     النبي  أَنَّ   رضي للا عنها  عن عائشةو.    )صحيح( -2346
  . "تعني في اإلثم  :"قال الشافعي.  )3("َحيًّا

 . للنساءزيارة القبور حكم  •

أذن للرجال دون النساء ثم  ،  ثم أذن للجميع  ،  : أنه نهى الجميع    المتعارضة    توجيه األدلة •
 وأعلم. تعالى وهللا
بريدة -2347 مسلم عن  الحصيب  وفي  ,  قوله  بن  القبور  زيارة  نهيتكم عن  كنت   ":

 .  )4(فزوروها "

ِه فَبََكى َوأَْبَكى َمْن َحْولَه  فَقَاَل   َزاَر النبي   :"قَالَ   عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -2348 قَْبَر أ م ِ
وَر قَْبَرَها فَأ ِذَن لِ  فَُزوُروا  ي  اْستَأْذَْنت  َرب ِي فِي أَْن أَْستَْغِفَر لََها فَلَْم ي ْؤذَْن ِلي َواْستَأْذَْنت ه  فِي أَْن أَز 

اْلَمْوتَ  ُر  تُذَّكِ فَِإنََّها  ،  وجه  )5("اْلقُبُوَر  عام  بالزيارة  األمر  أجاز:أن  لمن  في االستدالل  فيدخل 
 عمومه الرجال والنساء. 

لفظ    )صحيح( -2349 وفي  لعائشة  .  قال  أنه   , مليكة  أبي  ابن  عنهاعن  أم رضي للا  يا   :
عن    النبي  المؤمنين , من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت لها : قد " نهى

 )6(" قد نهى , ثم أمر بزيارتهاعم , زيارة القبور ؟ قالت : ن

 
( برقم:  373/  1والحاكم في "مستدركه" )، ( )بهذا اللفظ( 3170( برقم: )441/   7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  – )1(
 ، ( )بنحوه مختصرا.(  1/    2047( برقم: )421/    1، والنسائي في "المجتبى" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(1384)

( )بنحوه 21116( برقم: )4822/   9وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  7316( برقم: )80/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )
". وقال األرنؤوط في رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد حسن."(:1070/  2صة األحكام« )»خال. قال النووي في    مختصرا.(

( أحمد«  الرسالة(:  382/  34»مسند  صحيح."ط  في  إسناده  األلباني  وصححه   .  "( وزيادته«  الصغير  الجامع  / 2»صحيح 
 " ووافقه الذهبى.قلت: وهو كما قاال.قال الحاكم:"صحيح اإلسناد".  "(: 211/  3»إرواء الغليل«).وقال في  7913برقم    (:1310

( برقم: 57/    4والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  3222( برقم: )209/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
رواه أبو داود، والترمذي، والبيهقي بأسانيد صحيحة.قال  " (:1031/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بلفظه.(  7169)

" . قلت :"لم أجده في الترمذي"!.  وقال األرنؤوط في بد الرزاق.الترمذي: " حديث حسن صحيح "، ولم يذكر الترمذي قول ع
 " .  إسناده صحيح. "(:128/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )

وابن حبان في "صحيحه"  ،  ( ) كتاب الجنائز ، ( )بنحوه.(  602( برقم: )211/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )3(
اللفظ(  3167( برقم: )437/    7) وابن ماجه في  ،  ( )بلفظه.(  3207( برقم: )204/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا 

. قال النووي  ( )بلفظه.(25378( برقم: ) 5977/  11وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(1616( برقم: )541/  2"سننه" )
وفيه سعد بن سعيد، وهو مختلف   "رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي بأسانيد صحيحة" (:1035/  2»خالصة األحكام« )في   

رواه   "(: 235الفحل« )ص»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت  وقال ابن حجر في    في توثيقه، وقد روى له مسلم في " صحيحه ".
" . إسناده صحيح على شرطهما."(: 438/  7»صحيح ابن حبان« )" .  وقال األرنؤوط في  أبو داود بإسناد على شرط مسلم

 . 645برقم  (:339/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )وصححه األلباني في 
النهي َعْن أكل لحوم  1977( برقم: )82/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4( ( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من 

 .  اأْلضاحي بعد ثالث وبيان نسخه ( )بهذا اللفظ(
ربه عز ( ) كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  976( برقم: )65/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 .  وجل ِفي زيارة قبر أمه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، زيارة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قبر أمه  1396( برقم: )376/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )6(

( ) أبواب الجنائز ، باب ما جاء ِفي زيارة القبور ( )بنحوه  1570رقم: ) ( ب511/    2( )بهذا اللفظ( وابن ماجه في "سننه" )
( ) كتاب الجنائز ، باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله  7307برقم: )  (78/    4مختصرا.( والبيهقي في "سننه الكبير" )

 775برقم    (:234/  3»إرواء الغليل « )" . قال األلباني في  لم البصري  تفرد به بسطام بن مسوقال :"  فزوروها ( )بمثله.(
سكت عليه الحاكم , وقال البيهقى: " تفرد به بسطام بن مسلم البصرى".قلت: وهو ثقة اتفاقا , فالحديث صحيح , وكذلك قال "

 " . الذهبى.
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 )1(اتق للا واصبري"  :  بامرأة تبكي عند قبرفقال  مر  "أن النبي أنس  وفيهما عن -2350
يعني إذا   -قالت " كيف أقول يا رسول للا ؟   رضي للا عنها  عن عائشة في مسلم  و -2351

القبور   ويرحم للا    - زرت   , والمسلمين  المؤمنين  من  الديار  أهل  على  السالم   : قولي   : قال 
وجه االستدالل: إن جوابه لها  .)2(المستقدمين منا والمستأخرين , وإنا إن شاء للا بكم لالحقون " 

علل    النبيوألن  ولم يبد اعتراضا على ذلك.    ء ،يتضمن اإلقرار بجواز زيارة القبور للنسا
نوقش:  بأن ذلك منسوخ  وهذا شامل للرجال والنساء.   بأن ذلك يذكر بالموت  :  اإلذن للرجال  

 والنهي يقتضي التحريم ال الكراهة.   . بالنهي عن زيارة القبور ، واتباع الجنائز

 )3(نار وال نائحة"تصحبني  " إذا مت فال  في مسلم عن عمرو بن العاصو -2352

َعِطيَّةَ وفيهما   -2353 أُّمِ  عنها  عن  للا  اْلَجنَائِزِ قَالَْت    رضي  اتِّبَاعِ  عن  يُْعَزْم    نُِهينَا  َولَْم 
  )4(" َعلَْينَا

 )5("  ننهى عن اتباع الجنائز" كنا    و في لفظ للبخاري -2354

 )6("لعن للا زوارات القبور  "قال:أبي هريرة وعن. )حسن( -2355

  عنه   رضي للا عنهما  عن بن عباسوفي لفظ  .  )حسن لغيره دون ذكر"السرج"( -2356
  )7("زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج     رسول للا  لعن ":قال

ْحَمِن ْبن  أَِبي  قال :" عن عبد هللا بن أبي مليكة.  )صحيح( -2357 ف َِي َعْبد  الرَّ ٍ  ت و  ْبِشي  َبْكٍر ِبح 
ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر فَقَا ا قَِدَمْت عائشة أَتَْت قَْبَر َعْبِد الرَّ ِمَل إِلَى َمكَّةَ فَد فَِن فِيَها فَلَمَّ ِ لَْو  قَاَل فَح  لَْت َوَّللاَّ

ْرت كَ  تَّ َولَْو َشِهْدت َك َما ز   )8("َحَضْرت َك َما د فِْنَت إاِلَّ َحْيث  م 

قيل: إنها لم تعلم بالنهي عن زيارة القبور للنساء ، وهو أخص من األمر العام بزيارة  األول :الوجه   •
ولو كانت عائشة تعتقد أن    ،أنها زارت قبر أخيها, وكان قد مات في غيبتها    القبور .الوجه الثاني:

" وهللا لو حضرتك  ولم تقل ألخيها:  ,  النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال
إذ لو كان كذلك الستحب لها زيارته , كما تستحب    ما دفنت إال حيث مت ولو شهدتك ما زرتك"

 تشهده.للرجال زيارته , سواء شهدته أو لم 

 
( ) كتاب الجنائز ، باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري ( 1252( برقم: )73/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي الصبر على المصيبة عند أول الصدمة 926( برقم: )40/  3للفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  ))بهذا ا
 . وه مطوال.(( )بنح

اء ألهلها (  ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدع974( برقم: )63/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 .  )بهذا اللفظ(

دم ما قبله وكذا الهجرة والحج  ( ) كتاب اإليمان ، باب كون اإلسالم يه121( برقم: )78/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

، ( ) كتاب الجنائز ، باب اتباع النساء الجنائز ( )بهذا اللفظ(  1278( برقم: )78/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب نهي النساء َعْن اتباع الجنائز ( )بلفظه.( 938( برقم: ) 47/  3ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الحيض ، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ( 313( برقم: )69/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .  )بهذا اللفظ(

(  514/    2وابن ماجه في "سننه" )وصححه ،    ( )بهذا اللفظ(1389برقم: )(  374/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(
وأحمد في )بمثله( وقال :"حسن صحيح" ،    (  1056( برقم: )359/    2الترمذي في "جامعه" )،و( )بمثله.(  1574برقم: )

أخرجه الترمذي "(:149/  3»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    (  )بمثله.(  15897( برقم: ) 3338/    6"مسنده" )
»مسند أحمد« ." . قال األرنؤوط في  وصححه من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث بن عباس ومن حديث حسان بن ثابت

 .  5109برقم  (:909/ 2الصغير وزيادته« )»صحيح الجامع ". وصححه األلباني في  إسناده حسن"ط الرسالة(: 164/ 14)
( برقم: 374/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،( )بهذا اللفظ(  3179( برقم: )452/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
(  212/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  1/    2042( برقم: )420/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  1388)

( )بمثله.(  3236برقم:   )  ،( في "جامعه"  برقم: )352/    1والترمذي  )بمثله.(  320(   )  ، في وقال :"حديث حسن"  وأحمد 
ال الترمذي: " حسن ". "ق (:1044/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في   ( )بمثله.( 2646( برقم: )635/  2"مسنده" )

في   اختلفوا  وقد  داود،  أبو  يضعفه  به. ولم  يحتج  ال  األكثرون:  قال  في    باذام  األرنؤوط  .قال   "( أحمد«  ط   471/  3»مسند 
( أنه: ميزان البصري الثقة المأمون، 3179وأخطأ ابن حبان، فجزم في "صحيحه" )  ...  سن لغيره دون ِذكر الُسرج"حالرسالة(: 
وصح بلفظ: " زوارات " دون "   ...ضعيف  "  235برقم    (:35»ضعيف سنن الترمذي« )ص " ، وقال األلباني في    ولم يتابَع.
 .  761برقم  (:211/ 3»إرواء الغليل « ). وانظر  السرج "

 . 3302سبق تخريجه حديث رقم  – )8(
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ما تركت بعدي فتنة  " :قال     عن النبيرضي للا عنهما    أسامة بن زيدوفيهما عن   -2358
 )1("أضر على الرجال من النساء

 )2(" اتقوا الدنيا واتقوا النساء"أبي سعيد الخدريوفي مسلم عن  -2359

 .  زيارة أماكن المعذبين حكم •
:"ب -2360 البخاري  تَعَالَىقال   ِ َّللاَّ قَْوِل  َصاِلًحا  اب  أََخاه ْم  وَد  ثَم  أَْصَحاب    َوإِلَى  َكذََّب 

ا    اْلِحْجرِ  وَد َوأَمَّ وٌر َواْلِحْجر    "َحْرٌث ِحْجرٌ "اْلِحْجر  َمْوِضع  ثَم  َو ِحْجٌر َمْحج  َحَراٌم َوك لُّ َمْمن وعٍ فَه 
 َ َي َحِطيم  اْلَبْيِت ِحْجًرا َكأ َو ِحْجٌر َوِمْنه  س م ِ ْشتَقٌّ  ك لُّ ِبَناٍء َبَنْيتَه  َوَما َحَجْرَت َعلَْيِه ِمْن اْْلَْرِض فَه  نَّه  م 
ا ِمْن َمْحط وٍم ِمثْل  قَِتيٍل ِمْن َمْقت وٍل َوي قَال  ِلْْل ْنثَى ِمْن اْلَخْيِل اْلِحْجر  َوي قَال  ِلْلعَْقِل ِحْجٌر َوِحجً  ى َوأَمَّ

َو َمْنِزلٌ   )3(" َحْجر  اْليََماَمِة فَه 

اَل تَْدُخلُوا  ِْلَْصَحاِب اْلِحْجِر    رسول للا    قَالَ   رضي للا عنهما    بن عمر وفيهما عن   -2361
بَاِكينَ  تَُكونُوا  أَْن  إِالَّ  اْلُمعَذَّبِيَن  اْلقَْوِم  َهُؤاَلِء  َعلَْيِهمْ   َعلَى  تَْدُخلُوا  فَاَل  بَاِكيَن  تَُكونُوا  لَْم  أَْن    فَِإْن 

  )4(" يُِصيبَُكْم ِمثُْل َما أََصابَُهمْ 
 )5(َرأَْسه  َوأَْسَرَع السَّْيَر َحتَّى أََجاَز اْلَواِدَي"ث مَّ قَنََّع "وزاد البخاري -2362
ْم    نَّ النَّبِيَّ  "أوفي لفظ فيهما -2363 وا أَْنف َسه  ل وا َمَساِكَن الَِّذيَن َظلَم  ا َمرَّ ِباْلِحْجِر قَاَل اَل تَْدخ  لَمَّ

َباِكيَن   تَك ون وا  أَْن  ْم  إاِلَّ  أََصابَه  َما  ي ِصيَبك ْم  ْحلِ أَْن  الرَّ بِِرَداِئِه َوه َو َعلَى  تَقَنََّع  ث مَّ  " ولفظ مسلم"  ث مَّ 

 )6("َزَجَر فَأَْسَرَع َحتَّى َخلَّفََها 
ِ  رضي للا عنهما :"    َعْن اْبِن ُعَمرَ وفي البخاري   -2364 ا َنَزَل اْلِحْجَر    أَنَّ َرس وَل َّللاَّ لَمَّ

ِبئِْرَها َواَل َيْستَق وا ِمْنَها فَقَال وا قَْد َعَجنَّا ِمْنَها وَ  اْستَقَْيَنا  فِي َغْزَوةِ تَب وَك أََمَره ْم أَْن اَل َيْشَرب وا ِمْن 
وا ذَِلَك اْلعَِجيَن َوي َهِريق وا ذَِلَك اْلَماَء َوي ْرَوى َعْن   وِس  فَأََمَره ْم أَْن يَْطَرح  َسْبَرةَ ْبِن َمْعَبٍد َوأَِبي الشُّم 

ِ  أََمَر بِِإْلقَاِء الطَّعَامِ  أَنَّ النَّبِيَّ   )7("َمْن اْعتََجَن ِبَماِئهِ   َوقَاَل أَب و ذَر ٍ َعْن النَِّبي 

ِ  :"فيهما عنهو -2365 ودَ   أَنَّ النَّاَس َنَزل وا َمَع َرس وِل َّللاَّ ِمْن ِبئِْرَها    فَاْستَقَْوا   اْلِحْجرَ   أَْرَض ثَم 
ِ   َواْعتََجن وا فَأََمَره ْم َرس ول  َّللاَّ ي َهِريق واأَ     ِبِه  يَْعِلف وا  اْستَقَْوا  َما  ْن  َوأَْن  ِبئِْرَها  اْلعَِجيَن    ِمْن  ِبَل  اْْلِ

 )8("ِمْن اْلبِئِْرالَّتِي َكانَْت تَِرُدَها النَّاقَةُ  َوأََمَرُهْم أَْن يَْستَقُوا

  

 
( ) كتاب النكاح ، باب ما يتقى من شؤم المرأة ( )بهذا اللفظ( ومسلم  5096( برقم: )8/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . ( ) كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( )بمثله.(2740( برقم: )89/  8في "صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( )بهذا اللفظ(2742( برقم: )89/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وإلى ثمود أخاهم  3377( برقم: )148/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(

 . صالحا ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المغازي ، باب نزول النبي صلى هللا عليه وسلم الحجر ( 4420( برقم: )7/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

ومسلم ، ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ( )بمثله.( 4702( برقم: )81/  6)بمثله.( ، )
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا  2980( برقم: )220/    8في "صحيحه" )

 . باكين ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المغازي ، باب نزول النبي صلى هللا عليه وسلم الحجر ( 4419( برقم: )7/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 .  للفظ()بهذا ا
ثمود أخاهم  ( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وإلى  3380( برقم: )149/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) )–  )6(

تدخلوا مساكن ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب ال  2980( برقم: )221/    8صالحا ( )بنحوه مختصرا.( ومسلم في "صحيحه" )
 .  الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكين ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وإلى ثمود أخاهم  3378( برقم: )148/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب ال تدخلوا مساكن الذين  2981( برقم: )221/    8صالحا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكين ( )بنحوه.(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وإلى ثمود أخاهم  3379( برقم: )149/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )8(
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب ال تدخلوا مساكن الذين  2981( برقم: )221/    8ومسلم في "صحيحه" )،  صالحا ( )بهذا اللفظ(  

 . ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكين ( )بمثله.(
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 يقال عند زيارة القبور ما •

قَْوٍم      النبي  أَنَّ   أَبِي هريرةفي مسلم عن   -2366 َداَر  َعلَْيك ْم  السَّاَلم   فَقَاَل  اْلَمْقب َرةَ  أَتَى 
ْؤِمِنيَن َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ  بِك مْ   )1(الحقون "  م 

ج  ِمْن آِخِر      رسول للا  أَنََّها قَالَْت َكانَ  رضي للا عنها  عائشة وفي مسلم عن  -2367 َيْخر 
ْيِل إِلَى اْلَبِقيعِ فََيق ول  السَّاَل 

ل وَن َوإِنَّا إِْن  اللَّ َؤجَّ ْؤِمِنيَن َوأَتَاك ْم َما ت وَعد وَن َغًدا م  م  َعلَْيك ْم َداَر قَْوٍم م 
مَّ اْغِفْر ِْلَْهِل َبِقيعِ اْلغَْرقَِد  ه 

 )2(" َشاَء َّللاَّ  بِك ْم اَلِحق وَن اللَّ

لفظ لمسلم  -2368 طَِّلِب    "  وفي  اْلم  ْبِن  َمْخَرَمةَ  ْبِن  قَْيِس  ْبِن  ِد  َحمَّ م  يَْوًما:  َعْن  قَاَل  أاََل  أَنَّهُ 
ه  الَّتِي َولََدْته  ، قَاَل: قَالَْت َعاِئَشة    ي ، قَاَل: فََظَننَّا أَنَّه  ي ِريد  أ مَّ ث ك ْم َعن ِي َوَعْن أ م ِ ث ك ْم  أ َحد ِ : أاََل أ َحد ِ

لَْيلَتِي الَّتِي َكاَن النَّبِيُّ    ِل للِا  َعن ِي َوَعْن َرس و ا َكاَنْت  فِيَها ِعْنِدي  ق ْلَنا: َبلَى ، قَاَل: قَالَْت: لَمَّ
َما ِعْنَد ِرْجلَْيِه ، َوَبَسَط َطَرَف إَِزاِرِه َعلَى فَِراشِ  ِه ،  اْنقَلََب فََوَضَع ِرَداَءه  ، َوَخلََع َنْعلَْيِه ، فََوَضعَه 

َوْيًدا ، َوفَتََح  فَاْضَطَجَع ، فَ  َوْيًدا ، َواْنتَعََل ر  َيْلَبْث إاِلَّ َرْيثََما َظنَّ أَْن قَْد َرقَْدت  ، فَأََخذَ ِرَداَءه  ر  لَْم 
َوْيًدا ، فََجعَْلت  ِدْرِعي فِي َرأِْسي ، َواْختََمْرت  َوتَقَنَّْعت  إَِزاِري ، ث مَّ    اْلَباَب ، فََخَرَج ، ث مَّ أََجافَه  ر 

اٍت ث مَّ اْنطَ   اْنَحَرَف  لَْقت  َعلَى إِثِْرِه ، َحتَّى َجاَء اْلَبِقيَع ، فَقَاَم ، فَأََطاَل اْلِقَياَم ، ث مَّ َرفََع َيَدْيِه ثاََلَث َمرَّ
ت  فَلَْيَس  ، فَاْنَحَرْفت  فَأَْسَرَع ، فَأَْسَرْعت  ، فََهْرَوَل ، فََهْرَوْلت  ، فَأَْحَضَر فَأَْحَضْرت  فََسَبْقت ه  ، فََدَخلْ 

: اَل َشْيَء ، قَاَل: لَت خْ  بِِرينِي  إاِلَّ أَِن اْضَطَجْعت  ، فََدَخَل فَقَاَل: َما لَِك َيا َعائِش  َحْشَيا َراِبَيةً قَالَْت: ق ْلت 
ي ، فَ  : َيا َرس وَل للِا ِبأَِبي أَْنَت َوأ م ِ أَْخبَْرت ه  ، قَاَل: فَأَْنِت  ، أَْو لَي ْخبَِرن ِي اللَِّطيف  اْلَخِبير  ، قَالَْت: ق ْلت 

ث مَّ قَاَل: أََظَنْنتِ  أَْوَجعَْتِني ،  لَْهَدةً  فَلََهَدنِي فِي َصْدِري  نَعَْم   : الَِّذي َرأَْيت  أََماِمي ، ق ْلت   أَْن السََّواد  
عَْم قَاَل: فَإِنَّ ِجْبِريَل أَتَاِني ِحيَن  َيِحيَف للا  َعلَْيِك َوَرس ول ه  ، قَالَْت: َمْهَما َيْكت ِم النَّاس  يَْعلَْمه  للا  ، َن

ل  َعلَْيِك ، َوقَْد َوضَ  ْعِت ِثَياَبِك  َرأَْيِت فََناَدانِي ، فَأَْخفَاه  ِمْنِك ، فَأََجْبت ه  فَأَْخفَْيت ه  ِمْنِك ، َولَْم يَك ْن َيْدخ 
َك أَْن    ْن تَْستَْوِحِشيفََكِرْهُت أَْن أُوقَِظِك َوَخِشيُت أَ َوَظَنْنت  أَْن قَْد َرقَْدِت ،   ر  ، فَقَاَل : إِنَّ َربََّك َيأْم 

ْم ، قَالَْت:   قُْلُت: َكْيَف أَقُوُل لَُهْم يَا َرُسوَل هللِا ؟ قَاَل: قُوِلي السَّاَلُم  تَأْتَِي أَْهَل اْلَبِقيعِ ، فَتَْستَْغِفَر لَه 
يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ، َواْلُمْسِلمِ  يَن َويَْرَحُم هللاُ اْلُمْستَْقِدِميَن ِمنَّا ، َواْلُمْستَأِْخِريَن ، َوإِنَّا  َعلَى أَْهِل الّدِ

 )3(" إِْن َشاَء هللاُ بُِكْم لَاَلِحقُوَن 

فََكاَن      النبي  قَاَل َكانَ   بريدة   وفي مسلم عن    -2369 اْلَمقَابِِر  إِلَى  وا  إِذَا َخَرج  ْم  ه  ي عَل ِم 
َياِر   ْم َيق ول  السَّاَلم  َعلَى أَْهِل الد ِ ْؤِمِنيَن َوالمسلميَن    " وفي لفظ"  قَاِئل ه  َياِر ِمْن اْلم  السَّاَلم  َعلَْيك ْم أَْهَل الد ِ
َ لَ   )4("َنا َولَك ْم اْلعَافَِيةَ َوإِنَّا إِْن َشاَء َّللاَّ  لَاَلِحق وَن أَْسأَل  َّللاَّ

  

 
( ) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ِفي الوضوء 249( برقم: )150/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها (  974( برقم: )63  /  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها (  974( برقم: )63/    3في "صحيحه" )أخرجه مسلم  –  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها (  975( برقم: )64/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 .  ذا اللفظ()به
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 الموعظة عند القبر  •
فَقَعََد َوقَعَْدَنا    رسول للا  قَاَل ك نَّا فِي َجَناَزةٍ فِي َبِقيعِ اْلغَْرقَِد فَأَتَاَنا  عن عليفيهما   -2370

َمْنف وَسٍة  َحْولَه  َوَمعَه  ِمْخَصَرةٌ فَنَكََّس فََجعََل َيْنك ت  ِبِمْخَصَرِتِه ث مَّ قَاَل َما ِمْنك ْم ِمْن أََحٍد َما ِمْن َنْفٍس  
ةً أَْو َسِعيَدةً قَاَل فَقَاَل َرَجٌل َيا َرس وَل  إاِلَّ َوقَْد َكتََب َّللاَّ  َمَكانََها ِمْن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َوإِالَّ َوقَْد ك ِتَبْت َشِقيَّ 

ِ أَفَاَل نَْمك ث  َعلَى كتابَنا َوَنَدع  اْلعََمَل فَقَاَل َمْن َكاَن ِمْن أَْهِل السَّعَاَدةِ فََسَيِصير  إِلَى َعَملِ   أَْهِل  َّللاَّ
ا  َعَمِل أَْهِل الشَّقَاَوةِ  السَّعَاَدةِ َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الشَّقَاَوةِ فََسَيِصير  إِلَى   فَقَاَل اْعَملُوا فَُكل  ُميَسٌَّر أَمَّ

ا أَْهُل الشَّقَاَوِة فَيُيَسَُّروَن ِلعََمِل أَْهِل ا ثُمَّ    لشَّقَاَوةِ أَْهُل السَّعَاَدِة فَيُيَسَُّروَن ِلعََمِل أَْهِل السَّعَاَدِة َوأَمَّ
ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى َوصَ  ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى َوَكذََّب  قََرأَ فَأَمَّ ُرهُ ِلْليُْسَرى َوأَمَّ دََّق بِاْلحسنى فََسنُيَّسِ
ُرهُ ِلْلعُْسَرى  )1(" بِاْلحسنى فََسنُيَّسِ

 وتقدم حديث البراء  -2371

 النهي عن سب األموات  •

ْم قَْد اَل تَس بُّوا  قَالَْت قَاَل النبي  رضي للا عنها  عن عائشةفي البخاري   -2372 اْْلَْمَواَت فَإِنَّه 
وا  )2("أَْفَضْوا إِلَى َما قَدَّم 

هالك بسوء    رسول للا    ذكر عند  :" قالت رضي للا عنها   عن عائشة .  )صحيح(  -2373
 )3("ال تذكروا هلكاكم إال بخيرفقال 

 اْْلَْمَواَت فَت ْؤذ وا   تَس بُّوا الَ :"   رسول للا  قَالَ "بن شعبةوعن المغيرة  )صحيح( .   -2374
 )4("اْْلَْحَياءَ 

  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب موعظة المحدث عند القبر ( )بهذا اللفظ(  1362( برقم: )96/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

( ) كتاب القدر ، باب كيفية خلق اآلدمي ِفي بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 2647( برقم: )46/    8، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . وعمله وشقاوته وسعادته ( )بمثله.(

 ( ) كتاب الجنائز ، باب ما ينهى من سب األموات ()بهذا اللفظ(، 1393(برقم: )104/  2في "صحيحه") أخرجه البخاري– )2(
( ) كتاب الجنائز ، باب النهي عن ذكر الهلكى إال بخير ( 1/    1934( برقم: )401/    1"المجتبى" )  أخرجه النسائي في–  )3(

»صحيح ". وصححه األلباني في  إسناده صحيح. "(:261/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ألرنؤوط في  . قال ا  )بهذا اللفظ(  
 . "7271" (:1217/ 2الجامع الصغير وزيادته« )

( برقم:  523/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3022( برقم: )292/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )4(
/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بلفظه.(  18496( برقم: )4137/    8وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  1982)

رواه أحمد، "(: 76/  8»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )".  وقال الهيثمي في  رواه الترمذي بإسناد حسن أو صحيح."(: 1039
" . إسناده صحيح على شرط الشيخين."الرسالة(:ط    150/  30»مسند أحمد« ) ". قال األرنؤوط في   ورجاله رجال الصحيح. 
 .  7312برقم  (:1222/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في 
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 ما يقال في العزاء والتعزية/  •
أرسلت إليه وهو مع  رضي للا عنهما ، أن ابنة للنبي    عن أسامة بن زيد  فيهما -2375

إليها     النبي صلى للا عليه وسلم وسعد وأبي فاشهدنا فأرسل  ابنتي قد حضرت ،  نحسب أن 
 )1("  . إن هلل ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى ، فلتحتسب ولتصبرالسالم ويقول: 

ِ    "  رضي هللا عنها  عائشة  وفيهما عن -2376 قَتْل  اْبِن َحاِرثَةَ َوَجْعفَِر ْبِن أَبِي طالب َوَعْبِد َّللاَّ
ِ اْلباب     رسول للا   ْبِن َرَواَحةَ َجلَسَ  ْزن  قَالَْت َوأََنا أَْنظ ر  ِمْن َصائِِر اْلباب َشق  ي ْعَرف  فِيِه اْلح 

ِ إِنَّ ِنَساَء َجْعفٍَر َوذََكَر ب َكاَءه نَّ فَأََمَره  أَْن َيْذَهَب فََيْنَهاه   ٌل فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ نَّ فَذََهَب فَأَتَاه  فَأَتَاه  َرج 
ِ لَقَْد َغلَْبَنَنا َي فَذََكَر أَنَّه نَّ لَمْ  ا َرس وَل   ي ِطعنه  فَأََمَره  الثَّاِنَيةَ أَْن َيْذَهَب فََيْنَهاه نَّ فَذََهَب ث مَّ أَتَاه  فَقَاَل َوَّللاَّ

  ِ ِ   "قَاَل اْذَهْب فَاْحث  فِي أَْفَواِهِهنَّ ِمْن التَُّرابِ ف  َّللاَّ  َما تَْفعَل   قَالَْت عائشة فَق ْلت  أَْرَغَم َّللاَّ  أَْنفََك َوَّللاَّ
 )2(" ِمْن اْلعناِء    رسول للا   َوَما تََرْكتَ   َما أََمَرَك 

ةَ    عنو.  )صحيح( -2377 ِ بن أياسقُرَّ إِلَْيِه َنفٌَر ِمْن      قَاَل َكاَن َنِبيُّ َّللاَّ َيْجِلس   إِذَا َجلََس 
ٌل لَه  اْبٌن َصِغيٌر َيأِْتيِه ِمْن َخْلِف َظْهِرِه فَي ْقِعد ه  َبْيَن َيَدْيِه فََهلََك فَاْمتََن ل  أَْن  أَْصَحاِبِه َوفِيِهْم َرج  ج  َع الرَّ

ِلِذْكِر اْبِنِه فََحِزَن َعلَْيِه فَفَقََده  ا َر اْلَحْلقَةَ  ِ    لنبيَيْحض  فَقَاَل َماِلي اَل أََرى ف اَلًنا قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
اهُ َعلَْيهِ فََسأَلَه  عن ب َني ِِه فَأَْخبََره  أَنَّه  َهلََك    ب َنيُّه  الَِّذي َرأَْيتَه  َهلََك فَلَِقَيه  النبي  ث مَّ قَاَل َيا ف اَلن    فَعَزَّ

َرَك أَْو اَل تَأِْتي َغًدا إِلَى باب ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَِّة إاِلَّ َوَجْدتَه  قَْد  أَيَُّما َكاَن أََحبُّ إِلَْيَك أَْن تَ  َمتََّع ِبِه ع م 
َو أَ  َها ِلي لَه  ِ بَْل َيْسِبق ِني إِلَى باب اْلَجنَِّة فََيْفتَح  ه  لََك قَاَل َيا َنبِيَّ َّللاَّ  َحبُّ إِلَيَّ قَاَل فَذَاكَ َسَبقََك إِلَْيِه َيْفتَح 

 )3("لَكَ 

َحْزمٍ   عن عمرو .  )حسن لغيره(  -2378 ْؤِمنٍ   َماِمنْ " ْبِن  ي  م  ِصيَبةٍ   ي عَز ِ بِم    َكَساه  َّللاَّ    إاِلَّ   أََخاه  
لَِل اْلَكَراَمةِ   س ْبَحاَنه    )4("َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ِمْن ح 

  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب  1284( برقم: )79/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت 923( برقم: )39/    3الميت ببعض بكاء أهله ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( )بنحوه.(

( ) كتاب الجنائز ، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن  1299( برقم: )82/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب التشديد ِفي النياحة ( )بمثله.(935( برقم: )45/  3( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

وابن ،  ( ) كتاب الجنائز ، باب في التعزية ( )بهذا اللفظ(  1/    2087( برقم: )428/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )3(
(  1421( برقم: )384/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه مختصرا.(  2947( برقم: )209/    7حبان في "صحيحه" )

" وصححه إسناده صحيح."(:209/  7»صحيح ابن حبان« )وصححه ووافقه الذهبي  . قال األرنؤوط في     )بنحوه مختصرا.(
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  ، وقال في    2007برقم     (:445/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في  
 .  "(121/ 3وصححه الحافظ أيضاً في "الفتح " ) ...صححه الحاكم والذهبي،، "(:1232/ 7وفوائدها« )

  " (: 1046/  2). قال النووي في خالصة األحكام  ( )بهذا اللفظ(1601( برقم: )532/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )4(
إسناده ضعيف لضعف "(:532/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )"  وقال األرنؤوط في  رواه ابن ماجه، والبيهقي بإسناد حسن.

»إرواء "حسن لغيره" وكذا قال في    3508برقم    (:374/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )وقال األلباني في     ة.قيس أبي عمار
 . (217/ 3الغليل « )
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 صنع الطعام ألهل الميت •
ِ ْبِن َجْعفَرٍ )حسن( . -2379 ا َجاَء نَْعي  َجْعفٍَر قَاَل النبي   عن َعْبِد َّللاَّ اْصنَع وا ِْلَْهِل    قَاَل لَمَّ

 )1("َجْعفٍَر َطعَاًما فَإِنَّه  قَْد َجاَءه ْم َما َيْشغَل ه مْ 

أَنََّها َكاَنْت إِذَا َماَت اْلَمي ِت  ِمْن أَْهِلَها فَاْجتََمَع ِلذَِلَك رضي للا عنها:"  عن عائشةوفيهما   -2380
بَّ   الن َِساء   ِنَع ثَِريٌد فَص  تََها أََمَرْت ِبب ْرَمٍة ِمْن تَْلِبيَنٍة فَط ِبَخْت ث مَّ ص  ْقَن إاِلَّ أَْهلََها َوَخاصَّ ْت التَّْلِبيَنة   ث مَّ تَفَرَّ

ةٌ ِلفَُؤاِد اْلَمِريِض تُْذِهُب    :"َيق ول        رسول للا   َعلَْيَها ث مَّ قَالَْت ك ْلَن ِمْنَها فَإِن ِي َسِمْعت   التَّْلبِينَةُ ُمِجمَّ
     )2(" بَْعَض اْلُحْزنِ 

الثريد طعام متخذ  .  ما يصنع بمرق اللحم وقد يكون معه اللحمالتلبينة: حساء من دقيق  . والثريد هو   •
، الثريد من الخبز هو المفتت بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم  ،    من اللحم يكون فيه خبز مكسور  

 .والثريد من الحيس الخبز المفتت في التمر والعسل واألقط ونحوه

 . إهداء الثواب  للميت   •

اْنقََطَع عنه  َعَمل ه  إاِلَّ ِمْن   أَنَّ    عن أَبِي هريرةفي مسلم   -2381 إِذَا َماَت اْْلنسان   قَاَل 
 )3("ثاََلثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة أَْو ِعْلٍم ي ْنتَفَع  ِبِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ َيْدع و لَه  

عائشة وفيهما   -2382 عنها  عن  ِللنَّبِي    رضي للا  قَاَل  اًل  َرج  اْفت ِلتَ   أَنَّ  ي  أ م ِ َنْفس َها إِنَّ  ْت 
 )4("َوأَظ نَُّها لَْو تََكلََّمْت تََصدَّقَْت فََهْل لََها أَْجٌر إِْن تََصدَّْقت  عنها قَاَل َنعَمْ 

: أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو  رضي للا عنهما    ابن عباسوفي البخاري عن   -2383
تصدقت به عنها   غائب عنها فقال يا رسول للا إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن

 )5("؟ قال ) نعم ( . قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها

إن أبي مات وترك ماال ولم    أن رجال قال للنبي  "ن أبي هريرةوفي مسلم ع -2384
  )6(("يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال ) نعم 

  

 
/   1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )141( برقم: )166/    9أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )1(

والترمذي ،  ( )بنحوه مختصرا.(  3132( برقم: )164/    3وأبو داود في "سننه" )وصححه،  ( )بنحوه.(1381( برقم: )372
اللفظ(998( برقم: )312/    2في "جامعه" ) ،    ( )بهذا  برقم: 537/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حديث حسن"   )

)بمثله.(  1610)  )  ،( "مسنده"  في  )445/    1وأحمد  برقم:  )بمثله.(1776(  الملقن:"  (  ابن  قال   .(  » المنير  / 5»البدر 
الحديث صحيح"(:355 ابن حجر في  هذا  . وقال  العلمية« )."  الحبير ط  السكن"(:316/  2»التلخيص  ابن  قال  صححه    .".

 . "إسناده حسن"ط الرسالة(:  280/ 3د أحمد« )»مسناألرنؤوط في 
البخاري في "صحيحه" )–  )2( اللفظ( ، ومسلم في ( ) كتاب  5417( برقم: )75/    7أخرجه  التلبينة ( )بهذا  األطعمة ، باب 

 .  ة لفؤاد المريض ( )بمثله.(( ) كتاب السالم ، باب التلبينة مجم 2216( برقم: )26/  7"صحيحه" ) 
ن من الثواب بعد وفاته (  ( ) كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسا1631( برقم: )73/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب موت الفجأة البغتة ( )بهذا اللفظ( ،  1388( برقم: )102/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة َعْن الميت إليه ( )بمثله.(1004( برقم: ) 81/  3ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الوصايا ، باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة هلل عن  2756( برقم: )7/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 . أمي ( )بهذا اللفظ(
 () كتاب الوصية ، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت ( )بهذا اللفظ( 1630(برقم:)73/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
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 النعي والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب  •
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج    النبي   : أنأبي هريرةفيهما عن   -2385

 )1("إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا

 .  نعي الميت هو اإلعالم بموته للصالة عليه •

إِذَا ِمتُّ فَاَل ت ْؤِذن وا بِي إِن ِي أََخاف  أَْن يَك وَن نَْعًيا فَإِن ِي    :"قَالَ   عن حذيفة ْبِن اْليََمانِ و -2386
   )2("َيْنَهى عن النَّْعيِ    رسول للا  َسِمْعت  

 . وهو محمول على نعي الجاهليه : وهو النداء عليه بذكر مآثره •

َعْبِد َّللاَِّ وفيهما   -2387 النبي  بن مسعود  عن  د وَد لَْيَس  :"قَالَ   عن  اْلخ  َمْن َضَرَب  ِمنَّا 
ي وَب َوَدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِهِليَّةِ   )3("َوَشقَّ اْلج 

وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في    ِجَع  :"و   قالبُْرَدةَ   وفيهما عن أبي -2388
حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول  

     )4(".   الصالقة والحالقة والشاقةبرئ من  إن رسول للا  للا 
اِلقَة:الَّتِي • ينِ   فِيهِ   َويُقَال,    بِاْلبَُكاءِ   َصْوتَها  تَْرفَع  الصَّ اد  بََدل  اْلُمْهَملَة  بِالّسِ  َسلَقُوُكمْ   تَعَالَى  قَْوله  َوِمْنهُ   الصَّ

 .ثَْوبَها تَُشقّ  الَّتِي َوالشَّاقَّة,  اْلُمِصيبَة ِعْند َرأْسَها تَْحِلق الَّتِي َواْلَحاِلقَة   ِحَداد بِأَْلِسنَةٍ 

عنَد اْلَبْيعَِة أَْن اَل َنن وَح   قَالَْت أََخذَ َعلَْيَنا النبي  رضي للا عنها عن أُّمِ َعِطيَّةَ وفيهما  -2389
 )5("  فََما َوفَْت ِمنَّا اْمَرأَةٌ َغْيَر َخْمِس نِْسَوةٍ 

ا َماَت أَب و سلمة ق ْلت  َغِريٌب َوفِي   : قَالَْت    رضي للا عنها  وفي مسلم عن أم سلمة  -2390 لَمَّ
ِلْلب َكاِء َعلَْيِه إِْذ أَقَبَلَْت اْمرَ  ِعيِد أَْرِض غ ْرَبٍة َْلَْبِكَينَّه  ب َكاًء ي تََحدَّث  عنه  فَك ْنت  قَْد تََهيَّأْت   ِمْن الصَّ أَةٌ 

تَْيِن  َوقَاَل أَت ِري   النبي  ت ِريد  أَْن ت ْسِعَدِني فَاْستَْقَبلََها ِديَن أَْن ت ْدِخِلي الشَّْيَطاَن َبْيتًا أَْخَرَجه  َّللاَّ  ِمْنه  َمرَّ
 )6("فََكفَْفُت عن اْلبَُكاِء فَلَْم أَْبكِ 

تِيقَاَل    أَنَّ النبيَماِلٍك اأْلَْشعَِريَّ ولمسلم عن أبي   -2391   ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِليَّةِ   أَْربٌَع فِي أُمَّ
َوالنِّيَاَحةُ اَل   بِالن ُجوِم  َوااْلْستِْسقَاُء  اأْلنساِب  فِي  َوالطَّعن  اأْلَْحَساِب  فِي  اْلفَْخُر  َوقَاَل    يَتُْرُكونَُهنَّ 

 )7(" َجَربٍ النَّاِئَحة  إِذَا لَْم تَت ْب قَْبَل َمْوِتَها ت قَام  َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعلَْيَها ِسْرَباٌل ِمْن قَِطَراٍن َوِدْرعٌ ِمنْ 

ه َما ِبِهْم ك ْفٌرالطَّعن    اْثَنتَاِن فِي النَّاِس :"رسول للا    قَاَل قَالَ   عن أَبِي هريرةولمسلم   -2392
 )8("فِي النََّسِب َوالن َِياَحة  َعلَى اْلَمي ِتِ 

ِخاَلٌل ِمْن ِخاَلِل اْلَجاِهِليَِّة الطَّعن    :"قَالَ رضي للا عنهما    ابن عباسفي البخاري عن   -2393
 )9(" فِي اْْلنساِب َوالن َِياَحة  َوَنِسَي الثَّاِلثَةَ قَاَل س ْفَيان  َوَيق ول وَن إِنََّها ااِلْسِتْسقَاء  ِباْْلَْنَواءِ 

 
)بهذا  (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه  ،كتاب الجنائز  )(  1245( برقم: )72/    2رجه البخاري في "صحيحه" )أخ–  )1(

 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي التكبير على الجنازة ( )بنحوه.(951( برقم: )54/  3مسلم في "صحيحه" )اللفظ( ، و
  2وابن ماجه في "سننه" ) وقال :"حديث حسن" ،   ( )بهذا اللفظ(986( برقم: )303/  2ذي في "جامعه" )أخرجه الترم– )2(
. قال األرنؤوط   ( )بنحوه مختصرا.(  23742( برقم: )5528/    10وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  1476( برقم: )454  /

" . وحسنه األلباني في إسناده ضعيف النقطاعه، بالل العبسي لم يسمع من حذيفة."ط الرسالة(:   443/  38»مسند أحمد« )في   
 . 3531برقم  (:383/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« ) 

( ) كتاب الجنائز ، باب ليس منا من شق الجيوب ( )بهذا اللفظ( 1294( برقم: ) 81/    2البخاري في "صحيحه" )  أخرجه–  )3(
( ) كتاب اإليمان ، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 103( برقم: )69/    1حيحه" )، ومسلم في "ص

 .  الجاهلية ( )بنحوه.(
( ) كتاب اإليمان ، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء  104( برقم: )70/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 . بدعوى الجاهلية ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجنائز ، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن  1306( برقم: )84/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )–  )5(

 .( ) كتاب الجنائز ، باب التشديد ِفي النياحة ( )بمثله.( 936( برقم: )46/  3ذلك ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت ( )بهذا اللفظ(922( برقم: )39/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب التشديد ِفي النياحة ( )بهذا اللفظ(934( برقم: )45/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )7(
( ) كتاب اإليمان ، باب إطالق اسم الكفر على الطعن ِفي النسب والنياحة  67( برقم: )58/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )8(

 .  على الميت ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب مناقب األنصار ، باب القسامة في الجاهلية ( )بهذا اللفظ( 3850( برقم: )44/    5ري في "صحيحه" )أخرجه البخا–  )9(
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 يجوز البكاء من غير نياحة •

إِلَْيِه إِنَّ اْبًنا أَْرَسلَْت اْبَنة  النبي   :"قَالَ   رضي للا عنهما  أسامة بن زيد  وفيهما عن   -2394
فَِع إِلَى.  ِلي ق بَِض فَأِْتَنا   بِيُّ َوَنْفس ه  تَتَقَْعقَع  قَاَل َحِسْبت ه  أَنَّه  قَاَل َكأَنََّها َشنٌّ فَفَاَضْت      النبي  فَر  الصَّ

ِ َما َهذَا فَقَاَل َهِذهِ  َرْحَمةٌ َجعَلََها َّللاَّ  فِي ق ل وِب ِعَباِدِه َوإِنََّما يَْرَحم  َّللاَّ     َعْيَناه  فَقَاَل َسْعٌد َيا َرس وَل َّللاَّ
َحَماءَ   )1("ِمْن ِعَباِدِه الرُّ

فَقَبَّلَه    النبي  فَأََخذَ   ...رسول للا    َدَخْلَنا َمعَ قال :"    عن أنسوفيهما   -2395 إِْبَراِهيَم 
ود  ِبَنْفِسِه فََجعَلَْت َعْيَنا ه  ث مَّ َدَخْلَنا َعلَْيِه َبْعَد ذَِلَك َوإِْبَراِهيم  َيج  تَْذِرفَاِن فَقَاَل لَه       رسول للا   َوَشمَّ

ْحَمِن   ِ فَقَاَل إِنََّها َرْحَمةٌ ث مَّ أَْتبَ    عوفَعْبد  الرَّ إِنَّ   رسول للا   عََها ِبأ ْخَرى فَقَالَ َوأَْنَت َيا َرس وَل َّللاَّ
ون وَن اْلعَْيَن تَْدَمع  َواْلقَْلَب َيْحَزن  َواَل َنق ول  إاِلَّ َما يَْرَضى َربَُّنا َوإِنَّا ِبِفَراقَِك َيا إِْبَراِهيم  لََمحْ   )2(" ز 

  رسول للا َ و،  قَاَل    لنبي  َشِهْدَنا ِبْنتًا لِ   :"قَالَ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفي البخاري    -2396
 )3("َجاِلٌس َعلَى اْلقَْبِر قَاَل فََرأَْيت  َعْيَنْيِه تَْدَمعَانِ 

اْشتََكى َسْعد  ْبن  ع َباَدةَ َشْكَوى لَه  فَأَتَاه     :"قَالَ رضي للا عنهما    بن عمر  وفيهما عن -2397
ا َدَخَل َعلَْيِه فََوَجَده  فِي َغاِشَيِة أَْهِلِه فَقَاَل قَْد قََضى قَال وا اَل   ]مع بعض أصحابه[َيع ود ه   النبي فَلَمَّ

ِ فََبَكى النبي  ا َرأَى اْلقَْوم  ب َكاَء النبي   َيا َرس وَل َّللاَّ ُب  َبَكْوا فَقَاَل أاََل تَْسَمع وَن    فَلَمَّ َ اَل يُعَذِّ إِنَّ َّللاَّ
ُب بَِهذَا َوأََشاَر إِلَى ِلَسانِِه أَْو يَْرَحمُ   )4("  بَِدْمعِ اْلعَْيِن َواَل بُِحْزِن اْلقَْلِب َولَِكْن يُعَذِّ

ِ بن ثابت    أَنَّ النبي  :"  جابر ْبَن َعتِيكٍ   عن و.  )صحيح لغيره( -2398 َجاَء يَع ود  َعْبَد َّللاَّ
ِبيعِ    رسول للا    فََوَجَده  قَْد غ ِلَب َعلَْيِه فََصاَح ِبِه فَلَْم ي ِجْبه  فَاْستَْرَجعَ  َوقَاَل قَْد غ ِلْبَنا َعلَْيَك أََبا الرَّ

ت ه نَّ فَقَالَ  َدْعه نَّ فَإِذَا َوَجَب فَاَل تَْبِكَينَّ      للا رسول    فَِصْحَن الن َِساء  َوبََكْيَن فََجعََل اْبن  َعِتيٍك ي َسك ِ
ِ قَاَل اْلَمْوت    وب  َيا َرس وَل َّللاَّ ج   )5(" َباِكَيةٌ قَال وا َوَما اْلو 

 .  قال النووي:والنهي عن البكاء محمول على التنزيه واألولى •

ى  : ان أبا بكر دخل عل  رضي للا عنها   عن عائشة عن يزيد بن بابنوس  .و   )حسن( -2399
بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال وانبياه واخلياله    رسول للا  
 )6("واصفياه 

باب َما ي ْكَره  ِمْن الن َِياَحِة َعلَى اْلَمي ِِت َوقَاَل ع َمر  َدْعه نَّ َيْبِكيَن َعلَى أَبِي  :"قال البخاري -2400
ْوت    -الوليد خالد بن -س لَْيَمانَ  أِْس َواللَّْقلَقَة  الصَّ  )7("َما لَْم يَك ْن َنْقٌع أَْو لَْقلَقَةٌ َوالنَّْقع  التَُّراب  َعلَى الرَّ

  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب 1284( برقم: )79/    2بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال  –  )1(

( ) كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت 923( برقم: )39/    3له ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )الميت ببعض بكاء أه
 . ( )بنحوه.(

( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم إنا بك 1303( برقم: )83/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
َوَسلََّم ( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  2315( برقم: )76/    7ومسلم في "صحيحه" )،  زونون ( )بهذا اللفظ(  لمح

 .  بنحوه(الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ( )
اب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب ( ) كت 1285( برقم: )79/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . الميت ببعض بكاء أهله ( )بهذا اللفظ(
، ( ) كتاب الجنائز ، باب البكاء عند المريض ( )بهذا اللفظ(  1304( برقم: )84/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  )بمثله( ( ) كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت (924( برقم: ) 40/  3ومسلم في "صحيحه" )
( برقم:  351/  1.( ، والحاكم في "مستدركه" )بهذا اللفظ( )3189( برقم: )461/  7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )5(
( 5669/  10وأحمد في "مسنده" ) ،( )بمثله.( 1/  1845( برقم: )385/  1والنسائي في "المجتبى" )، ( )بمثله.( 1304)

قيل بن الحارث: وثقه  وقال :"ع   (: 462/  7»صحيح ابن حبان« ). صححه األرنؤوط في    ( )بمثله مختصرا.(24250برقم: )
الترغيب ". وقال األلباني في  رة المؤلف، وهو من رجال "الموطأ"، وباقي السند على شرطهما. وللحديث شواه كثي »صحيح 

 . "صحيح لغيره"1398برقم  (:153/ 2والترهيب« )
. قال األرنؤوط    ( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بهذا اللفظ(24663( برقم: )5814/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )6(

 . "إسناده حسن "ط الرسالة(:  32/ 40»مسند أحمد« )في 
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يكره من النياحة على الميت ( )بهذا اللفظ(80/  2)معلقا البخاري في "صحيحه" ذكره  – )7(
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 هل يعذب الميت ببكاء أهله؟  •

يُعَذَُّب اْلَميُِّت بِبَْعِض بَُكاِء أَْهِلِه َعلَْيِه إِذَا َكاَن النَّْوُح    بَاُب قَْوِل النَّبِّيِ  قال البخاري:"   -2401
َوقَاَل النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُكل ُكْم    قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا    ِمْن ُسنَّتِِه ِلقَْوِل هللِا تَعَالَى  
َوال    فَِإذَا لَْم يَُكْن ِمْن ُسنَّتِِه فَُهَو َكَما قَالَْت َعائَِشةُ َرِضَي هللاُ َعْنَها    َراعٍ َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ 
ِوْزَر أُْخَرى   إِلَى ِحْمِلَها ال يُْحَمْل ِمْنهُ    ذُنُوبًا    َوإِْن تَْدُع ُمثْقَلَةٌ    َوُهَو َكقَْوِلِه    تَِزُر َواِزَرةٌ 

ُص ِمَن اْلبُ َشْيٌء   َعلَْيِه َوَسلََّم اَل تُْقتَُل نَْفٌس  َوَما يَُرخَّ َكاِء فِي َغْيِر نَْوحٍ َوقَاَل النَّبِي  َصلَّى هللاُ 
ُل َمْن َسنَّ اْلقَتْلَ  ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها َوذَِلَك أِلَنَّهُ أَوَّ  .)1("ُظْلًما إِالَّ َكاَن َعلَى اْبِن آَدَم اأْلَوَّ

ِ ْبِن َرَواَحةَ فََجعَلَْت  :"قَالَ  عن النعمان ْبِن بشيروفي البخاري  -2402 أ ْغِمَي َعلَى َعْبِد َّللاَّ
د  َعلَْيِه فَقَاَل ِحيَن أَفَاَق َما ق ْلِت َشْيئًا إاِلَّ قِ  يَل ِلي آْنَت  أ ْخت ه  َعْمَرة  تَْبِكي َوا جبالْه َوا َكذَا َوا َكذَا ت عَد ِ

ا َماَت لَْم تَْبِك َعلَْيهِ   )2(" َكذَِلَك فَلَمَّ

ف َِيْت اْبَنةٌ ِلع ْثَماَن  بَِمكَّةَ َوِجْئَنا ِلَنْشَهَدَها َوَحَضَرَها   ْبِن أَبِي ُملَْيَكةَ  وفيهما  عن   -2403 قَاَل ت و 
ِ بن عمر ِلعمرو ْبِن ع ْثَماَن أاََل تَْنَهى عن اْلب َكاِء فَإِنَّ   رسول للا   ابن عمر َوابن عباس فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ

   َي َِت لَي عَذَّب  ِبب َكاِء أَْهِلِه َعلَْيِه فَقَاَل ابن عباس قَْد َكاَن ع َمر  َيق ول  بَْعَض ذَِلَك ث مَّ َحدََّث  قَاَل إِنَّ اْلم
َهْيٌب َيْبِكي َيق ول  َواأََخاه   ا أ ِصيَب ع َمر  َدَخَل ص  َواَصاِحَباه  فَقَاَل ع َمر  َيا ص َهْيب  أَتَْبِكي َعلَيَّ      فَلَمَّ

ا َماَت ع َمر       رسول للا   لَ َوقَْد قَا إِنَّ اْلَمي َِت ي عَذَّب  ِبَبْعِض ب َكاِء أَْهِلِه َعلَْيِه قَاَل ابن عباس  فَلَمَّ
ِ َما َحدَّثَ  ْؤِمَن ِبب َكاِء      رسول للا   ذََكْرت  ذَِلَك ِلعائشة فَقَالَْت َرِحَم َّللاَّ  ع َمَر َوَّللاَّ ب  اْلم  َ لَي عَذ ِ إِنَّ َّللاَّ

َ لَيَزيد اْلَكافَِر َعذَاًبا ِبب َكاِء أَْهِلِه َعلَْيِه َوقَالَْت َحْسب ك ْم اْلق ْرآن      رسول للا   ِلِه َعلَْيِه َولَِكنَّ أَهْ  قَاَل إِنَّ َّللاَّ
ِوْزَر أ ْخَرى قَاَل ابن عباس عنَد ذَِلَك َوَّللاَّ  ه َو أَْضَحَك َوأَْبَكى قَاَل اْبن  أَبِي    َواَل تَِزر  َواِزَرةٌ 

ِ َما قَاَل ابن عمر َشْيئًا لَْيَكةَ َوَّللاَّ  )3("م 

ِ بن عمر َيق ول  إِنَّ اْلَمي َِت  رضي للا عنها    عائشةوفيهما عن   -2404 َوذ ِكَر لََها أَنَّ َعْبَد َّللاَّ
َ لَي عَذَّب  ِبب َكاِء اْلحَ  ْحَمِن أََما إِنَّه  لَْم َيْكِذْب َولَِكنَّه  َنِسَي أَْو أَْخَطأ ِ فَقَالَْت عائشة يَْغِفر  َّللاَّ  ِْلَِبي َعْبِد الرَّ   ي 

ْم لََيْبك وَن َعلَْيَها َوإِنََّها لَت عَذَّب  فِي قَبْ  النبي   إِنََّما َمرَّ  وِديٍَّة ي ْبَكى َعلَْيَها فَقَاَل إِنَّه   )4(" ِرَهاَعلَى َيه 

يُعَذَُّب فِي اْلَمي ِت     :"قَالَ   عن عمر عن النبيرضي للا عنهما    عن ابن عمرفيهما  و -2405
  )5("بَِما ِنيَح َعلَْيهِ  قَْبِرهِ 

َمْن ِنيَح َعلَْيِه ، فَإِنَّه  ي عَذَّب  بَِما    "  ولفظ مسلم  مثله  وفيهما عن المغيرة بن شعبة   -2406
 )6( "  يَْوَم اْلِقيَاَمِة .ِنيَح َعلَْيِه 

»زاد مسلم في روايٍة: "يوم   (: 378/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )قال األلباني في  •
قبره  القيامة". وال ينافيها الزيادة المتقدمة "في قبره" إلمكان الجمع بينهما، فهو يعذب في  

ويوم القيامة. وزيادة مسلم تمنع تفسير "العذاب" باأللم كما ذهب إليه بعض األَئمة. وراجع  
 .  («42 - 40كتابي "أحكام الجنائز" )ص 

 
( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب 1284( برقم: )79/    2البخاري في "صحيحه" )  ذكره    –  )1(

 . الميت ببعض بكاء أهله ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ( )بهذا اللفظ( 4267(برقم:)144/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب  1286( برقم: )79/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء 929( برقم: )43/    3)   الميت ببعض بكاء أهله ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"
 .  أهله عليه ( )بمثله.(

( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب  1289( برقم: )80/    2" )أخرجه البخاري في "صحيحه–  )4(
( ) كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب 932( برقم: )44/    3مسلم في "صحيحه" )، و(  صرابنحوه مختالميت ببعض بكاء أهله ( )
 . اللفظ(ببكاء أهله عليه ( )بهذا 

( )بهذا  ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يكره من النياحة على الميت  1292( برقم: )80/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ( )بلفظه.(927( برقم: )41/  3اللفظ( ومسلم في "صحيحه" ) 

  ( ) كتاب الجنائز ، باب ما يكره من النياحة على الميت ( )بهذا 1291( برقم: )80/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 . مطوال.(( ) كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ( )بمثله  933( برقم: )45/  3ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
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»في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث   (:28/  1»أحكام الجنائز« )فال في  و •
ص وهو النياحة، وقد أشار إلى هذا حديث  الذي قبله، ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خا

ثم إن ظاهر هذا الحديث    عرم المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله: " ببعض بكاء … ".
واللذين قبله مشكل، النه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله  

جواب عن ذلك على ثمانيد  تعالى: " وال تزر وازرد وزر أخرى "، وقد اختلف العلماء في ال
األول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول    أقوال، وأقربها إلى الصواب قوالن: =«

على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا 
بعد وفاته، لم يكن  قال عبد هللا بن المبارك: " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك  

واالخر: أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء    . والعذاب عند هم بمعنى العقاب.   عليه شئ "  
أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير 

 يعاقبه  الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. قالوا: " ليس المراد أن هللا
ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: " السفر قطعة من العذاب "، وليس  

(: "  6و5وقد يؤيد هذا قوله في الحديث )    هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم ".  
أنه ضعيف لمخالفته   بدا لي  ثم  الزمن،  المذهب برهة من  إلى هذا  أميل  قبره ". وكنت  في 

حديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة "، ومن الواضح أن هذا ال يمكن تأويله  لل
بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، وال منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد اآلخر 
في قوله " في قبره "، بل يضم أحدهما إلى اآلخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة.  

 .وهذا بين إن شاء هللا تعالى
 وقيل إذا لم يوص بتركها  إنما يعذب بالنياحة عليه إذا أوصاهم بفعلها ،قال النووي: قال المحققون :   •

 مجرد دماع العين ونحوه.   . وأجمعوا على أن الذي يعذب به هو النياحة ال

 (   وال تزر وازرة وزر أخرى قال ابن باز ) هذا مستثى من اآلية   •
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 فهرس كتاب الزكاة والصوم

 كتاب الزكاة 
 باب في وجوبها 

 2407ابتداء من الحديث رقم 

 2420ابتداء من الحديث رقم  شروطها

 2439ابتداء من الحديث رقم  زكاة بهيمة األنعام 

 2445ابتداء من الحديث رقم  زكاة الخارج من األرض

 2457ابتداء من الحديث رقم  الركاز والمعدن

 2463ابتداء من الحديث رقم  زكاة عروض التجارة

 2464ابتداء من الحديث رقم  زكاة الذهب والفضة 

 2480ابتداء من الحديث رقم  زكاة الدين

 2484ابتداء من الحديث رقم  نقل الزكاة

 2491ابتداء من الحديث رقم  دفع القيمة في الزكاة 

 2494ابتداء من الحديث رقم  زكاة العسل

 2499 ابتداء من الحديث رقم زكاة الفطر

 2505ابتداء من الحديث رقم  تعجيل الزكاة

 2508ابتداء من الحديث رقم  أهل الزكاة وحكم دفعها للزوج

 اليجوز دفعها آلل محمد 
، وال   صلى هللا عليه وسلم

 لغني ،أو قوي مكتسب 

 2511 ابتداء من الحديث رقم

 2526ابتداء من الحديث رقم  صدقة التطوع

 2541ابتداء من الحديث رقم  ذم البخل

 2545 ابتداء من الحديث رقم طمع ابن آدم 

 2552ابتداء من الحديث رقم  الغنى والقناعة 

 2558ابتداء من الحديث رقم  فضل الصدقة بغير المال 

ذم السؤال لغير حاجة ،  
 وجوازه للحاجة

 2573ابتداء من الحديث رقم 

 2581ابتداء من الحديث رقم  ضوابط األخذ  والعطاء

  كتاب الصوم 

فضائل رمضان والصيام 
 والقيام 

 2592ابتداء من الحديث رقم 

 2601 ابتداء من الحديث رقم صوم عاشوراء 

 2605ابتداء من الحديث رقم  شروط وجوب الصيام 

 2609الحديث رقم ابتداء من  صوم يوم الشك 

 2617 ابتداء من الحديث رقم اشتراط النية 

 2322ابتداء من الحديث رقم  من  سنن الصوم 

 2633ابتداء من الحديث رقم  حكم الوصال 

 2635ابتداء من الحديث رقم  أجر تفطير الصائم

 2636ابتداء من الحديث رقم  باب مفسدات الصوم 

 2649ابتداء من الحديث رقم  أحكام الصوم في السفر
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 2660ابتداء من الحديث رقم  صوم الحامل والمرضع 

 2671ابتداء من الحديث رقم  الجماع ومقدماته 

 2681ابتداء من الحديث رقم  الغسل للجنابة قبل الفجر 

من أفطرظانا بقاء الليل  
 أوالنهار 

 2685ابتداء من الحديث رقم 

 2692الحديث رقم ابتداء من  صوم التطوع 

هل األفضل في صيام ثالثة  
 أيام أن تكون أيام البيض؟ 

 2698ابتداء من الحديث رقم 

 2707ابتداء من الحديث رقم  المنهي عنه من الصيام 

 2708ابتداء من الحديث رقم  أيام العيد 

 2712ابتداء من الحديث رقم  يوم الجمعة ، يوم السبت 

 2719حديث رقم ابتداء من ال النصف من شعبان 

 2729ابتداء من الحديث رقم  باب االعتكاف 

 2742ابتداء من الحديث رقم  فضل ليلة القدر ووقتها 

 2756ابتداء من الحديث رقم  فضل صوم يوم عاشوراء 

 2773ابتداء من الحديث رقم  من أحكام القضاء 

الصوم عن الميت أو اإلطعام 
 ؟ 

 2788ابتداء من الحديث رقم 
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 كتاب الزكاة/ باب وجوبها  •
ِلمعاذ بن جبل ِحيَن بَعَثَه  إِلَى   رسول للا    قَالَ رضي للا عنهما    ابن عباسَ فيهما   -2407

فَإِ "اْليََمنِ  ف قََرائِِهْم  َعلَى  فَت َردُّ  أَْغِنَياِئِهْم  ِمْن  ت ْؤَخذ   َصَدقَةً  َعلَْيِهْم  فََرَض  قَْد   َ َّللاَّ أَنَّ  ه ْم فَأَْخبِْره ْم  ْن 
ِ ِحَجابٌ أََطاع وا لََك ِبذَِلَك فَإِيَّاَك َوَكَراِئَم أَْمَواِلِهْم َواتَِّق َدْعَوةَ اْلَمْظل وِم فَإِنَّه  لَْيَس َبْيَنه  َوَبْينَ   )1(" َّللاَّ

أمرت أن أقاتل الناس حتى  "    رضي للا عنهما عن النبي    وفيهما عن بن عمر -2408
ل للا ، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك  يشهدوا أن ال إله إال للا وأن محمدا رسو 

 )2(" عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اْلسالم ، وحسابهم على للا . 

ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة  " جابرفي مسلم عن   -2409 َواَل َصاِحِب َكْنٍز اَل َيْفعَل  فِيِه َحقَّه  إاِلَّ َجاَء َكْنز 
ْذ َكْنَزَك الَِّذي َخَبأْتَه  فَأََن ا عنه  َغنِيٌّ فَإِذَا َرأَى ش َجاًعا أَْقَرَع َيْتبَع ه  فَاِتًحا فَاه  فَإِذَا أَتَاه  فَرَّ ِمْنه  فَي َناِديِه خ 

َها قَْضَم اْلفَْحِل أَْن اَل ب دَّ    )3(... ِمْنه  َسلََك َيَده  فِي فِيِه فََيْقَضم 

َمْن آتَاه  َّللاَّ  َمااًل فَلَْم ي َؤد ِ َزَكاتَه     رسول للا   قَالَ    عن أَبِي هريرةوفي البخاري   -2410
ث َِل لَه  َمال ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة ش َجاًعا أَْقَرَع لَه  َزِبيَبتَاِن ي َطوَّ  ذ  ِبِلْهِزَمتَْيِه يَعني ِبِشْدقَْيِه  م  ق ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة ث مَّ َيأْخ 

اْْلَيةَ  َيْبَخل وَن  الَِّذيَن  َيْحِسَبنَّ  اَل  تاََل  ث مَّ  َك  َكْنز  أََنا  َمال َك  أََنا  َيق ول   نقطتان  )    )4("   ث مَّ   : الزبيبتان 
 ( سوداوان فوق عينيه 

ةٍ   قَاَل  "      وفي لفظ لمسلم عنه -2411 ي ِمْنَها َحقََّها    َما ِمْن َصاِحِب ذََهٍب َواَل فِضَّ اَل ي َؤد ِ
ف َِحْت لَه  َصفَاِئح  ِمْن َناٍر فَأ ْحِمَي َعلَْيَها فِي َناِر َجَهنََّم فَي ْكَوى بَِها َجْنب ه     إاِلَّ إِذَا َكاَن َيْوم  اْلِقَياَمِة ص 

ه  ك لََّما بََرَدْت أ ِعيَدْت لَه    َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة َحتَّى يُْقَضى بَْيَن    فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َوَجِبين ه  َوَظْهر 
ا إِلَى النَّارِ  ا إِلَى اْلَجنَِّة َوإِمَّ بِلُ   اْلِعبَاِد فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ ِ فَاإْلِ قَاَل َواَل َصاِحب  إِبٍِل اَل    قِيَل يَا َرُسوَل َّللاَّ

ي ِمْنَها َحقََّها َوِمْن َحق َِها َحلَب َها َيْوَم ِورْ  بُِطَح لََها بِقَاعٍ قَْرقٍَر أَْوفََر  ِدَها إاِلَّ إِذَا َكاَن َيْوم  اْلِقَياَمِة  ي َؤد ِ
دَّ    َما َكانَْت اَل يَْفِقُد ِمْنَها فَِصياًل َواِحًدا تََطُؤهُ بِأَْخفَافَِها َوتَعَض هُ بِأَْفَواِهَها ك لََّما َمرَّ َعلَْيِه أ واَلَها ر 

ا إِلَى   َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ   َعلَْيِه أ ْخَراَها فِي َيْومٍ  َحتَّى ي ْقَضى َبْيَن اْلِعَباِد فَيََرى َسِبيلَه  إِمَّ
ا إِلَى النَّاِر   ِ فَاْلبَقَُر َواْلغَنَمُ اْلَجنَِّة َوإِمَّ ي ِمْنَها    قِيَل يَا َرُسوَل َّللاَّ قَاَل َواَل َصاِحب  َبقٍَر َواَل َغَنٍم اَل ي َؤد ِ

بُِطَح لََها بِقَاعٍ قَْرقٍَر اَل يَْفِقُد ِمْنَها َشْيئًا لَْيَس فِيَها َعْقَصاُء َواَل َجْلَحاُء  َها إاِلَّ إِذَا َكاَن َيْوم  اْلِقَياَمِة  َحقَّ 
فِي يَْوٍم َكاَن    ِه أُْخَراَهاَواَل َعْضبَاُء تَْنَطُحهُ بِقُُرونَِها َوتََطُؤهُ بِأَْظاَلفَِها ُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُواَلَها ُردَّ َعلَيْ 

ا إِلَى ا إِلَى اْلَجنَِّة َوإِمَّ قِيَل    النَّارِ   ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍَة َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ
ٍل ِوْزٌر َوِهيَ  ِهَي ِلَرج  ِ فَاْلَخْيل  قَاَل اْلَخْيل  ثاََلثَةٌ  ا َيا َرس وَل َّللاَّ ٍل أَْجٌر فَأَمَّ ٍل ِستٌْر َوِهَي ِلَرج   ِلَرج 

ا ْساَلِم فَِهَي لَه  ِوْزٌر َوأَمَّ ٌل َربََطَها ِرَياًء َوفَْخًرا َوِنَواًء َعلَى أَْهِل اْْلِ الَّتِي ِهَي    الَّتِي ِهَي لَه  ِوْزٌر فََرج 
ِ ث مَّ لَْم َيْنسَ  ٌل َرَبَطَها فِي َسِبيِل َّللاَّ ا لَه  ِستٌْر فََرج  ِ فِي ظ ه وِرَها َواَل ِرقَابَِها فَِهَي لَه  ِستٌْر َوأَمَّ  َحقَّ َّللاَّ

ْساَلِم فِي َمْرجٍ َوَرْوَضٍة فََما أََكلَْت مِ  ِ ِْلَْهِل اْْلِ ٌل َربََطَها فِي َسِبيِل َّللاَّ ْن ذَِلَك  الَّتِي ِهَي لَه  أَْجٌر فََرج 
ْوَضِة ِمْن َشْيٍء إاِلَّ  ك ِتَب لَه  َعَدَد َما أََكلَْت حسناٌت َوك ِتَب لَه  َعَدَد أَْرَواِثَها َوأَْبَواِلَها    اْلَمْرجِ أَْو الرَّ

ا حسناٍت حسناٌت َواَل تَْقَطع  ِطَولََها فَاْستَنَّْت َشَرفًا أَْو َشَرفَْيِن إاِلَّ َكتََب َّللاَّ  لَه  َعَدَد آثَاِرَها َوأَْرَواِثهَ 
ى نَْهٍر فََشِرَبْت ِمْنه  َواَل ي ِريد  أَْن َيْسِقَيَها إاِلَّ َكتََب َّللاَّ  لَه  َعَدَد َما َشِرَبْت َواَل َمرَّ بَِها َصاِحب َها َعلَ 

 
الفقراء    ( ) كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في1496( برقم: )128/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

اهلل ورسوله ( ) كتاب اإليمان ، باب اأْلمر باإليمان ب19( برقم: ) 37/    1حيث كانوا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  وشرائع الدين والدعاء إليه ( )بنحوه.(

( ) كتاب اإليمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا 25( برقم: )14/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب اأْلمر بقتال الناس حتى يقولوا ال 22( برقم: )39/    1ومسلم في "صحيحه" )،  سبيلهم ( )بهذا اللفظ(  

 . إله إال هللا محمد رسول هللا ( )بمثله.(
 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( )بهذا اللفظ(988( برقم: )73/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم  4565( برقم: )39/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

 . هللا من فضله هو خيرا لهم ( )بهذا اللفظ(
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ِر َشْيٌء إاِلَّ َهِذِه اْْلَيةَ اْلفَاذَّ  م  ر  قَاَل َما أ ْنِزَل َعلَيَّ فِي اْلح  م  ِ فَاْلح  ة  اْلَجاِمعَة   حسناٍت قِيَل َيا َرس وَل َّللاَّ
ا يََره  فََمْن َي  ةٍ َشرًّ ةٍ َخْيًرا يََره  َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقَاَل ذَرَّ    )1(" ْعَمْل ِمْثقَاَل ذَرَّ

   )2(وروى البخاري بعضه -2412

استنت ) القرقر= المستوي( ".    )3("تعدون   مما  خمسين ألف سنة  "    لمسلموفي لفظ   -2413

 "جرت وعدت والشرف هو العالي من األرض 

قَاَل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه أَْو َوالَِّذي اَل إِلَهَ   قَاَل اْنتََهْيت  إِلَى النبي   أبي ذر  وفيهما عن  -2414
ي َحقََّها إاِلَّ أ تَِي بِ  ٍل تَك ون  لَه  إِبٌِل أَْو َبقٌَر أَْو َغَنٌم اَل ي َؤد ِ ه  أَْو َكَما َحلََف َما ِمْن َرج  َها َيْوَم اْلِقَياَمِة  َغْير 

 َ ه  ِبأ دَّْت َعلَْيِه أ واَلَها أَْعَظَم َما تَك ون  َوأَْسَمَنه  تََطؤ  وِنَها ك لََّما َجاَزْت أ ْخَراَها ر  ه  ِبق ر  ْخفَافَِها َوتَْنَطح 
 )4(" َحتَّى ي ْقَضى َبْيَن النَّاِس 

فَقَال وا:    َجاَء نَاٌس ِمَن اْْلَْعَراِب إِلَى َرس وِل للاِ  قَاَل:      َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللاِ وفي مسلم   -2415
ونَنَا قَاَل: فَقَاَل َرس ول  للاِ   قِيَن يَأْت ونَنَا فَيَْظِلم  َصد ِ قِيك ْم ، قَاَل َجِريٌر : َما  إِنَّ نَاًسا ِمَن اْلم  َصد ِ : أَْرض وا م 

ْنذ  َسِمْعت  َهذَا ِمْن َرس وِل للاِ   ٌق م  َصد ِ   )5(" . إِالَّ َوه َو َعن ِي َراٍض  َصَدَر َعن ِي م 

َعْن أَبِي اْلعَاَلِء ، َعِن اأْلَْحنَِف ْبِن قَْيٍس قَاَل: قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ فَبَْينَا أَنَا فِي َحْلقٍَة  وفي مسلم   -2416
فَقَاَل  قَُرْيٍش ، إِْذ َجاَء َرُجٌل أَْخَشُن الثِّيَاِب ، أَْخَشُن اْلَجَسِد ، أَْخَشُن اْلَوْجِه ، فَقَاَم َعلَْيِهْم ،    فِيَها َمأَلٌ ِمنْ 

ِر اْلَكانِِزيَن بَِرْضٍف ، ي ْحَمى َعلَْيِه فِي نَاِر َجَهنََّم ، فَي وَضع  َعلَى َحلََمِة ثَْديِ أََحِدِهْم ، َحتَّى َج    : بَش ِ يَْخر 
َج ِمْن َحلََمِة ثَْديَْيِه يَتََزْلَزل   ، قَاَل: فََوَضَع اْلقَْوم    ِمْن ن ْغِض َكتِفَْيِه ، َوي وَضع  َعلَى ن ْغِض َكتِفَْيِه  َحتَّى يَْخر 

ء وَسه ْم ، فََما َرأَْيت  أََحًدا ِمْنه ْم َرَجَع إِلَْيِه َشْيئًا ، قَاَل: فَأَْدبََر ، َواتَّبَْعت ه  َحتَّى َجلََس إِلَ  :  ر  ى َساِريٍَة ، فَق ْلت 
الَ  اَلِء إِالَّ َكِره وا َما ق ْلَت لَه ْم ، قَاَل: إِنَّ َهؤ  ِء اَل يَْعِقل وَن َشْيئًا إِنَّ َخِليِلي أَبَا اْلقَاِسِم َصلَّى للا   َما َرأَْيت  َهؤ 

ًدا فَنََظْرت  َما َعلَيَّ ِمَن الشَّْمِس ، َوأَنَا أَظ نُّ  أَنَّه  يَْبعَث نِي فِي    َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعانِي ، فَأََجْبت ه  ، فَقَاَل: أَتََرى أ ح 
: أََراه    اَلِء يَْجَمع  َحاَجٍة لَه  ، فَق ْلت  نِي أَنَّ ِلي ِمثْلَه  ذََهبًا أ ْنِفق ه  ك لَّه  إِالَّ ثاََلثَةَ َدنَانِيَر ، ث مَّ َهؤ  وَن ، فَقَاَل: َما يَس رُّ

ْخَوتَِك ِمْن ق َرْيٍش اَل تَْعتَِريِهْم َوت ِصيب  ِمْنه   : َما لََك ، َوِْلِ ْنيَا اَل يَْعِقل وَن َشْيئًا ، قَاَل: ق ْلت  ْم ، قَاَل: اَل  الدُّ
  )6(". َوَرب َِك اَل أَْسأَل ه ْم َعْن د ْنيَا ، َواَل أَْستَْفتِيِهْم َعْن ِديٍن ، َحتَّى أَْلَحَق بِاهللِ َوَرس وِلهِ 

ٍ  ُكْنُت  عنه :"مسلم  لفظ لوفي   -2417 ِر اْلَكانِِزيَن بَِكي  : بَش ِ فِي نَفٍَر ِمْن ق َرْيٍش فََمرَّ أَب و ذَر ٍ َوه َو يَق ول 
ج  ِمْن ِجبَاِهِهْم ، قَاَل: ث مَّ تَ فِ  ٍ ِمْن قِبَِل أَْقفَائِِهْم ، يَْخر  ن وبِِهْم ، َوبَِكي  ج  ِمْن ج  ى فَقَعََد ،  ي ظ ه وِرِهْم ، يَْخر  نَحَّ

: َما َشْيٌء َسِمعْ  : َمْن َهذَا ؟ قَال وا : َهذَا أَب و ذَر ٍ ، قَاَل: فَق ْمت  إِلَْيِه ، فَق ْلت  ت َك تَق ول  ق بَْيل  ، قَاَل:  قَاَل: ق ْلت 
: َما تَق ول  فِي َهذَ  ْذه  َما ق ْلت  إِالَّ َشْيئًا قَْد َسِمْعت ه  ِمْن نَبِي ِِهْم َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: ق ْلت  ا اْلعََطاِء ؟ قَاَل: خ 

  )7(". َدْعه  فَإِنَّ فِيِه اْليَْوَم َمع ونَةً ، فَإِذَا َكاَن ثََمنًا ِلِدينَِك فَ 

َخَطَب النَّاَس فَقَاَل   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أَنَّ النبي . و   )ضعيف( -2418
َدقَة   ْكه  َحتَّى تَأْك لَه  الصَّ  )8("أاََل َمْن َوِلَي َيِتيًما لَه  َماٌل فَْلَيتَِّجْر فِيِه َواَل َيتْر 

، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن    عن عمرو بن شعيبو.    )صحيح موقوف( -2419
 )9(" قال : ابتغوا بأموال اليتامى ؛ ال تأكلها الصدقة -رضي للا عنه  -الخطاب 

 
 .  ثم مانع الزكاة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الزكاة ، باب إ987( برقم: )70/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
 . محمد بن المثنى ( ( ) كتاب المناقب ، باب حدثني 3646( برقم: ) 208/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 .  اللفظ( ( ) كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( )بهذا987( برقم: )71/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
اللفظ( ، ومسلم في ( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر ( )بهذا  1460( برقم: )119/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . .(( ) كتاب الزكاة ، باب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة ( )بنحوه مطوال990( برقم: )74/  3"صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب إرضاء السعاة ( )بهذا اللفظ(989( برقم: )74/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب إرضاء السعاة ( )بهذا اللفظ(989( برقم: )74/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
 .  كتاب الزكاة ، باب إرضاء السعاة ( )بهذا اللفظ(( ) 989( برقم: )74/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
ألن المثنى بن الصباح يضعف    في إسناده مقال ؛ وقال :"  ( )بهذا اللفظ(641( برقم: )25/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )8(

" . وقال ابن حجر في  رواه الترمذي، وضعفه هو وغيره."(:1079/  2« )»خالصة األحكام". قال النووي في  .      في الحديث  
 . "قال الدارقطني والصحيح أنه من كالم عمرو"...(:249/ 1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )

هذا إسناد صحيح ، وله شواهد عن    وقال :"  ( )بهذا اللفظ(7435( برقم: )107/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )9(
 .  "عمر رضي هللا عنه . 
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فِي َماِل   َوقَْد اْختَلََف أَْهُل اْلِعْلِم فِي َهذَا اْلباب فََرأَى َغْيُر َواِحٍد ِمْن أَْصَحاِب النبيقال الترمذي :   •
 ُعَمُرَوَعِلي  َوعائشة َوابن عمرَوبِِه يَقُوُل َماِلٌك َوالشَّافِِعي  َوأحمدَوإِْسَحُق َوقَالَْت َطائِفَةٌ اْليَتِيِم َزَكاةً ِمْنُهمْ 

ِ ْبُن اْلُمبَ  اَرِك َوعمرو  بن  ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم لَْيَس فِي َماِل اْليَتِيِم َزَكاةٌ َوبِِه يَقُوُل ُسْفيَاُن الثَّْوِري  َوَعْبُد َّللاَّ
ِه  شعي ِ بن عمرو ْبِن العاص َوُشعَْيٌب قَْد َسِمَع ِمْن َجّدِ ِد ْبِن َعْبِد َّللاَّ ب عن أبيه عن جده  ُهَو اْبُن ُمَحمَّ

ِ بن عمرو َوقَْد تََكلََّم يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد فِي َحِديِث عمرو  بن شعيب عن أبيه عن جده  َوقَاَل ُهَو  َعْبِد َّللاَّ
ا أَْكثَُر  عنَدنَا َواٍه َوَمْن ضعفه   ِ بن عمرو َوأَمَّ ِه َعْبِد َّللاَّ ُث ِمْن َصِحيفَِة َجّدِ فَِإنََّما ضعفه ِمْن قِبَِل أَنَّهُ يَُحّدِ

ِمْنُهْم أحمد َوإِْسَحُق   وَن بَِحِديِث عمرو  بن شعيب عن أبيه عن جده  فَيُثْبِتُونَهُ  أَْهِل اْلَحِديِث فَيَْحتَج 
 .  وي الحديث موقوفا على عمر بسند صحيح" ضعفه األلباني ور َوَغْيُرُهَما

 . شروط الزكاة •

 شرط اإلسالم ، واليشترط التكليف  -1  •

 شرط النية   -2  •

 شرط الحرية -3 •

 . التجب على الرقيق ألنه المال له ، وتجب على مبعض بقدر حريته   •

النبيرضي للا عنهما    عن ابن عمروفيهما   -2420 أَْعتََق ِشْرًكا  :" قَاَل    عن  لَه  فِي َمْن 
ْم  َمْمل وٍك َوَجَب َعلَْيِه أَْن ي ْعِتَق ك لَّه  إِْن َكاَن لَه  َماٌل قَْدَر ثََمِنِه ي قَام  قِيَمةَ َعْدٍل َوي ْعَطى ش َركَ  تَه  ه  ِحصَّ اؤ 

ْعتَقِ   )1("َوي َخلَّى َسِبيل  اْلم 

 .  الملك التام ودليله اإلجماع شرط -4 •
   . ،واختلفو إذا كان على معين يجب باإلجماع معين الوزكاة المال الموقوف على غير  •

ويمكن استخالص قاعدة فحواها ، أن المؤسسات الخيرية كمؤسسة الملك فيصل وغيرها إذا كانت   •
تدير أمواال خيرية معدة لإلنفاق في أوجه البر العامة فال زكاة فيها وال في ماشابهها من األموال 

 تملك ألحد وهي معدة لإلنفاق في وجوه البر العامة ، لكونها والحال ماذكر في حكم الوقف   التي ال

 . ولكن إذا كان المال موقوف على معين وجبت الزكاة فيه  •

 شرط النصاب   -5 •

  - وسيأتي -  ودليل النصاب ،   حديث أبي سعيد)خمسة أوسق(وأبي بكر وأبي هريرة -2421
 . واإلجماع 

 . النصاب الذي الزكاة فيما دونهباب زكاة األبل وقدر  •

النبي سعيد    عن أبيفيهما -2422 َوالَ   فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسقٍ لَْيَس    :"قَالَ عن   َصَدقَةٌ 
 )2("فِيَما ُدوَن َخْمِس ذَْوٍد َصَدقَةٌ َواَل فِيَما ُدوَن َخْمِس أََواٍق َصَدقَةٌ 

لمسلم -2423 لفظ  تَْمرٍ "وفي  َواَل   ٍ َحب  فِي  لفظ  لَْيَس  َخْمَسةَ  ثمر[]وفي  َيْبل َغ  َحتَّى  َصَدقَةٌ 
 )3("أَْوس قٍ 

بِِل  "وفي لفظ للبخاري -2424 لَْيَس فِيَما أَقَلُّ ِمْن َخْمَسِة أَْوس ٍق َصَدقَةٌ َواَل فِي أَقَلَّ ِمْن َخْمَسٍة ِمْن اْْلِ
      )4("الذَّْوِد َصَدقَةٌ َواَل فِي أَقَلَّ ِمْن َخْمِس أََواٍق ِمْن اْلَوِرِق َصَدقَةٌ 

أَنَّه  قَاَل لَْيَس فِيَما      النبي   عن  ي للا عنهمارض  ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   عن جابروفي مسلم   -2425
بِِل َصَدقَةٌ َولَْيَس فِيَما د ونَ    د وَن َخْمِس أََواٍق ِمْن اْلَوِرِق َصَدقَةٌ َولَْيَس فِيَما د وَن َخْمِس ذَْوٍد ِمْن اْْلِ

 )5("َخْمَسِة أَْوس ٍق ِمْن التَّْمِر َصَدقَةٌ 

 
 

 ،  ( ) كتاب الشركة ، باب الشركة في الرقيق ( )بهذا اللفظ(2503( برقم: )141/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
 . ( ) كتاب اأْليمان ، باب من أعتق شركا له ِفي عبد ( )بنحوه.(1501( برقم: ) 95/  5ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ( )بهذا اللفظ( 1405( برقم: ) 107/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
 . ( ) كتاب الزكاة ، ( )بمثله.(979( برقم: )66/   3، )ومسلم في "صحيحه" )

 .  ( ) كتاب الزكاة ، ( )بهذا اللفظ(979( برقم: )66/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الزكاة ، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (  1484( برقم: )126/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب الزكاة ، ( )بهذا اللفظ(980( برقم: )67/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
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 أنه قال: عن أنسالبخاري مفرقا في كتاب الزكاة وفي  •

ِحيِم    أَنَّ أَبَا بَْكٍر   َكتََب لَهُ َهذَا اْلكتاب  " -2426 ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َهه  إِلَى اْلَبْحَرْيِن ِبْسِم َّللاَّ ا َوجَّ لَمَّ
َدقَِة الَّتِي فََرض َعلَى المسلميَن َوالَّتِي أََمَر َّللاَّ  ِبَها َرس ولَه  فََمْن      رسول للا   َهِذِه فَِريَضة  الصَّ

ِبِل    س ِئلََها ِمْن المسلميَن َعلَى َوْجِهَها فَْلي ْعِطَها َوَمنْ  س ِئَل فَْوقََها فَاَل ي ْعِط فِي أَْرَبعٍ َوِعْشِريَن ِمْن اْْلِ
إِذَا َبلَغَْت َخْمًسا َوِعْشِريَن إِلَى َخْمٍس َوثاََلِثيَن فَِفيَها بِ  ْنت   فََما د وَنَها ِمْن اْلغََنِم ِمْن ك ل ِ َخْمٍس َشاةٌ 

إِ  َوثاََلِثيَن  ِستًّا  َبلَغَْت  فَإِذَا  أ ْنثَى  ِستًّا َمَخاٍض  َبلَغَْت  فَإِذَا  أ ْنثَى  لَب وٍن  ِبْنت   فَِفيَها  َوأَْرَبِعيَن  َخْمٍس  لَى 
وقَة  اْلَجَمِل فَإِذَا َبلَغَْت َواِحَدةً َوِست ِيَن إِلَى َخْمٍس َوَسْبعِ  يَن فَِفيَها  َوأَْرَبِعيَن إِلَى ِست ِيَن فَِفيَها ِحقَّةٌ َطر 

ِستًّ  يَعني  َبلَغَْت  فَإِذَا  إِلَى  َجذََعةٌ  َوِتْسِعيَن  إِْحَدى  َبلَغَْت  فَإِذَا  لَب وٍن  ِبْنتَا  فَِفيَها  ِتْسِعيَن  إِلَى  َوَسْبِعيَن  ا 
وقَتَا اْلَجَمِل فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة فَِفي ك ل ِ أَْرَبِعينَ   ِبْنت   ِعْشِريَن َوِمائٍَة فَِفيَها ِحقَّتَاِن َطر 

بِِل فَلَْيَس فِيَها َصَدقَةٌ إاِلَّ أَْن َيَشاَء  لَب وٍن َوفِي ك ل ِ َخمْ  ِسيَن ِحقَّةٌ َوَمْن لَْم يَك ْن َمعَه  إاِلَّ أَْرَبٌع ِمْن اْْلِ
ِبِل فَِفيَها َشاةٌ َوفِي َصَدقَِة اْلغََنمِ  إِذَا َكاَنْت أَْربَِعيَن إِلَى    َسائَِمتَِها فِي    َربَُّها فَإِذَا َبلَغَْت َخْمًسا ِمْن اْْلِ

ِن إِلَى ْشِريَن َوِمائٍَة َشاةٌ فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة إِلَى ِمائَتَْيِن َشاتَاِن فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ِمائَتَيْ عِ 
لِ ثاََلِث ِمائٍَة فَِفيَها ثاََلث  ِشَياٍه فَإِذَا َزاَدْت َعلَى ثاََلِث ِمائٍَة فَِفي ك ل ِ ِمائٍَة َشاةٌ فَإِذَا َكاَنْت سَ  ج    اِئَمة  الرَّ

قَّةِ َناقَِصةً ِمْن أَْربَِعيَن َشاةً َواِحَدةً فَلَْيَس فِيَها َصَدقَةٌ إِالَّ أَْن َيَشاَء َربَُّها  فَِإْن لَْم   ُرْبُع اْلعُْشرِ  َوفِي الّرِ
 )1(" فِيَها َشْيٌء إاِلَّ أَْن َيَشاَء َربَُّها تَُكْن إِالَّ تِْسِعيَن َوِمائَةً فَلَْيسَ 

َمْن َبلَغَْت َصَدقَت ه  ِبْنَت َمَخاٍض َولَْيَسْت عنَده  َوعنَده  ِبْنت  لَب وٍن فَإِنََّها ت ْقبَل  ِمْنه  َوي ْعِطيِه  "وَ  -2427
ق  ِعْشِريَن ِدْرَهًما أَْو َشاتَْيِن فَإِْن لَْم يَك ْن عنَده  ِبْنت  َمَخاٍض َعلَى َوْجِهَها َوعنَده  اْبن  لَب و  َصد ِ ٍن  اْلم 

 .)2("نَّه  ي ْقَبل  ِمْنه  َولَْيَس َمعَه  َشْيءٌ فَإِ 

بِِل َصَدقَة  اْلَجذََعِة َولَْيَسْت عنَده  َجذََعةٌ َوعنَده  ِحقَّةٌ فَإِنََّها ت ْقَبل     "  -2428 َمْن َبلَغَْت عنَده  ِمْن اْْلِ
ِريَن ِدْرَهًما َوَمْن َبلَغَْت عنَده  َصَدقَة  اْلِحقَِّة ِمْنه  اْلِحقَّة  َوَيْجعَل  َمعََها َشاتَْيِن إِْن اْستَْيَسَرتَا لَه  أَْو ِعشْ 

ق  ِعْشِريَن دِ  َصد ِ ْرَهًما أَْو  َولَْيَسْت عنَده  اْلِحقَّة  َوعنَده  اْلَجذََعة  فَإِنََّها ت ْقبَل  ِمْنه  اْلَجذََعة  َوي ْعِطيِه اْلم 
َسْت عنَده  إاِلَّ ِبْنت  لَب وٍن فَإِنََّها ت ْقبَل  ِمْنه  ِبْنت  لَب وٍن َوي ْعِطي  َشاتَْيِن َوَمْن َبلَغَْت عنَده  َصَدقَة  اْلِحقَِّة َولَيْ 

قَّة  َوي ْعِطيِه  َشاتَْيِن أَْو ِعْشِريَن ِدْرَهًما َوَمْن َبلَغَْت َصَدقَت ه  ِبْنَت لَب وٍن َوعنَده  ِحقَّةٌ فَإِنََّها ت ْقَبل  ِمْنه  اْلحِ 
ق  ِعْشِريَن دِ  َصد ِ ْرَهًما أَْو َشاتَْيِن َوَمْن َبلَغَْت َصَدقَت ه  ِبْنَت لَب وٍن َولَْيَسْت عنَده  َوعنَده  ِبْنت  َمَخاٍض  اْلم 

 )3("فَإِنََّها ت ْقَبل  ِمْنه  ِبْنت  َمَخاٍض َوي ْعِطي َمعََها ِعْشِريَن ِدْرَهًما أَْو َشاتَْينِ 

َدقَِة َهِرَمةٌ َواَل ذَ "  -2429 ق  َواَل ي ْخَرج  فِي الصَّ َصد ِ  )4(" ات  َعَواٍر َواَل تَْيٌس إاِلَّ َما َشاَء اْلم 

َدقَةِ " -2430 ْجتَِمعٍ َخْشَيةَ الصَّ ق  َبْيَن م  ٍق َواَل ي فَرَّ تَفَر ِ  )5(" َواَل ي ْجَمع  َبْيَن م 

َما ِبالسَِّويَّةِ  " -2431 َما َيتََراَجعَاِن َبْيَنه   )6("َوَما َكاَن ِمْن َخِليَطْيِن فَإِنَّه 

َدقَِة    النبي    أَنَّ رضي للا عنهما    وفي لفظ عن ابن عمر.    )صحيح(  -2432 َكتََب كتاب الصَّ
ا ِبَسْيِفِه فَلَمَّ اِلِه َحتَّى ق بَِض فَقََرَنه     َحتَّى ق بَِض َوع َمر    ق بَِض َعِمَل ِبِه أَب و َبْكرٍ   فَلَْم ي ْخِرْجه  إِلَى ع مَّ

ٍق َوالَ   َحتَّى ق بَِض َوالَ  تَفَر ِ َما  ي ْجَمع  َبْيَن م  َدقَِة َوَماَكاَن ِمْن َخِليَطْيِن فَإِنَّه  ْجتَِمعٍ َمَخافَةَ الصَّ ق  َبْيَن م    ي فَرَّ

 
 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ( )بهذا اللفظ(1454( برقم: ) 118/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب العرض في الزكاة ( )بهذا اللفظ(1448( برقم: ) 116/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
( ) كتاب الزكاة ، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست  1453( برقم: )117/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . عنده ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الزكاة ، باب ال تؤخذ في الصدقة هرمة وال ذات عوار  1455( برقم: )118 / 2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الزكاة ، باب ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع 1450( برقم: )116/    2في "صحيحه" )أخرجه البخاري  –  )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الزكاة ، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ( 1451( برقم: )117/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

 .  لفظ()بهذا ال
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دَ   َيتََراَجعَاِن ِبالسَِّويَِّة َوالَ  ق   ي ْؤَخذ  فِي الصَّ َصد ِ ْهِريُّ إِذَا َجاَء اْلم  قَِة َهِرَمةٌ َواَل ذَات  َعْيٍب و قَاَل الزُّ
ق  ِمْن اْلَوَسِط  َصد ِ   )1(" قَسََّم الشَّاَء أَْثاَلثًا ث ل ٌث ِخَياٌر َوث ل ٌث أَْوَساٌط َوث ل ٌث ِشَراٌر َوأََخذَ اْلم 

محمد بن عمرو بن  عن الزهري عن أبي بكر بن . و  (.صحيح مرسلضعيف وهو ) -2433
أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات   حزم عن أبيه عن جده عن النبي 

وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم للا الرحمن الرحيم من محمد  
ن ومعافر  النبي إلى شرحبيل بن عبد كالل والحارث بن عبد كالل ونعيم بن كالل قيل ذي رعي 

وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس للا وما كتب للا على المؤمنين  
من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سحاء أو كان بعالء ففيه العشر إذا بلغت خمسة 
إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من   بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر  أوسق وما سقي 

وفي كل ثالثين باقورة تبيع جذع وفي كل أربعين باقورة    ... الحديث ، ثم قالبل السائمة شاة  اْل
وال يوجد في الصدقة هرمة وال عجفاء وال    ...الحديث ثم قال  بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة

ذات عوار وال تيس الغنم إال أن يشاء المصدق وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خيفة  
لصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق  ا

خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل  
أربعين دينارا دينار إن الصدقة ال تحل لمحمد وال ْلهل بيت محمد إنما هي الزكاة تزكى بها  

راء المؤمنين وفي سبيل للا وبن السبيل وليس في رقيق وال في مزرعة وال عمالها أنفسهم ولفق
شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وأنه ليس في عبد مسلم وال في فرسه شيء قال وكان 
حق   بغير  المؤمن  النفس  وقتل  باهلل  اْلشراك  القيامة  يوم  عند للا  الكبائر  أكبر  إن  الكتاب  في 

ل للا يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا  والفرار في سبي 
وأكل مال اليتيم وأن العمرة الحج اْلصغر وال يمس القرآن إال طاهر وال طالق قبل إمالك وال  
عتق حتى يبتاع وال يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد وال يصلين أحد منكم عاقص 

في ثوب واحد ليس على منكبه شيء وكان في الكتاب أن من اعتبط  شعره وال يصلين أحد منكم  
مؤمنا قتال عن بينة فله قود إال أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من اْلبل  
وفي اْلنف الذي جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر  

وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث  الدية وفي الصلب الدية  
الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من اْلبل وفي كل إصبع من اْلصابع من  
اليد والرجل عشر من اْلبل وفي السن خمس من اْلبل وفي الموضحة خمس من اْلبل وأن  

 )2("ألف دينار  الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب

 
(  8/  2"سننه" )وأبو داود في وقال :"حديث حسن" ،  ( )بهذا اللفظ(621( برقم: )9/  2أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )1(

" حديث حسن. رواه أبو داود، والترمذي.وقال:    "(: 1084/  2»خالصة األحكام« )، قال النووي في    ( )بمثله.(1568برقم: )
قال: ورواه يونس وغير واحد عن الزهري، عن سالم ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين ". واتفقوا على توثيق سفيان 

سناده صحيح، ورجاله وقال :"إ  1400برقم    (:287/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه األلباني في  بن حسين.
فيان في روايته عن الزهري خاصةً، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في س

 .  "(.792في "اإلرواء" )
( ) كتاب التاريخ ، ذكر كتبة المصطفى صلى هللا عليه وسلم 6559( برقم: )501/    14أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )2(

اللفظ( اليمن ( )بهذا  أهل  إلى  الجارود في "المنتقى" ) ، و  كتابه  ، ( )بمثله 847( برقم: )293/    1ابن  الديات  ( ) باب في 
( 942/    1النسائي في "المجتبى" )، و( )بمثله مختصرا.(  1450( برقم: )395/    1الحاكم في "مستدركه" )، ومختصرا.(  

أخرجه أبو داود "(: 443»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في  ( )بمثله مختصرا.(  1/    4868برقم: )
»البدر ه.". وقال ابن الملقن في  وأحمد، واختلفوا في صحت  في »المراسيل«، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان

ومنهم   ...ومنهم الحاكم    ...جماعات صححوا الحديث منهم: أبو حاتم بن حبان فأخرجه في »صحيحه«  ...(:385/  8« )\المنير  
)حديث( عمرو بن حزم   الحافظ أبو بكر البيهقي فإنه لما أخرجه في »سننه« مطوال روى بإسناده عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن

" . هذا، فقال: أرجو أن يكون صحيحا. )قال( البيهقى: قال عبد هللا بن محمد البغوي: حديث سليمان بن داود هذا مجود اإلسناد.
»إرواء " . وقال األلباني في  ال يصح في المرفوع، وإنما هو عن عمر"(: 510/  14»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في  

 .  "الصواب فى الحديث اإلرسال , وإسناده مرسال صحيح"(: 268/ 7الغليل « )
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هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام العلماء في  •
عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له وسليمان بن داود الدمشقي الخوالني  

ه  قال الحاكم قد بذلت ما أدى إلي  ،معروف بالزهري وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره  
االجتهاد في إخراج هذه األحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة وال يستغني هذا الكتاب عن شرحها 
واستدللت على صحتها باألسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية 

 . "  لمن أناطها

قَِة ِمْن   قَاَل  عن علي  .و   )حسن( -2434 قِيِق فََهات وا َصَدقَةَ الر ِ قَْد َعفَْوت  عن اْلَخْيِل َوالرَّ
 )1("َدَراِهمَ ك ل ِ أَْربَِعيَن ِدْرَهًما ِدْرَهًما َولَْيَس فِي ِتْسِعيَن َوِمائٍَة َشْيٌء فَإِذَا َبلَغَْت ِمائَتَْيِن فَِفيَها َخْمَسة   

  

 
رواه اإلمام أحمد عن  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(511( برقم: )140/    2أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )1(

(  11/    2وأبو داود في "سننه" )صحيح"  ،  "إسنادهسريج بن النعمان عن أبي عوانة ورواه سليمان األعمش عن أبي إسحاق
وسألت محمدا عن هذا الحديث وقال :"   ( )بنحوه.(620( برقم: )8/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  1574برقم: )

( برقم:  213/    1في "مسنده" )  وأحمد"  فقال : كالهما عندي صحيح عن أبي إسحاق ، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا .  
(  318/    1وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه مختصرا.(  1458( برقم: )400/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  722)

»مسند أحمد«  " ، وقال في  إسناده حسن"(:25/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(1249برقم: ) 
. وقال   1406برقم    (:295/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ) وصححه األلباني في    .ح"  صحي"ط الرسالة(:  118/  2)
قلت: حديث صحيح. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وقال النووي: "حديث صحيح أو حسن". وقال الزيلعي: "حديث حسن".  :"

 .". وقال العسقالني: "ال بأس بإسناده، واآلثار تعضده، فيصلح للحجة". ونحوه قال الشوكاني
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 التجارة ، والخارج من األرض والركاز والمعدن والعسل شرط الحول في غير النتاج ، وربح  •

 )1("الحول  ليس في مال زكاة حتى يحول عليه ": عن علي.  )صحيح( -2435
   . واشتراط الحول دليله اإلجماع •

مسألة قالت اللجنة تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة الموروث فيما تجب فيه   •
فيه   تجب  وماال   ، حينه  الزكاة  من  للتجارة  أعد  إذا  فيه  تجب  الزكاة  فإن  كالعروض  الزكاة 

 ، وكذا الهبة ؟؟  9/305
ِه أَنَّ   عن بَْهِز ْبِن حكيم.  )حسن( -2436 قَاَل فِي ك ل ِ َساِئَمِة      رسول للا    عن أَِبيِه عن َجد ِ

ق  إِبٌِل عن   ْؤتَِجًرا  إِبٍِل فِي أَْرَبِعيَن ِبْنت  لَب وٍن َواَل ي فَرَّ ْؤتَِجًرا قَاَل اْبن  اْلعَاَلِء م  ِحَساِبَها َمْن أَْعَطاَها م 
َها َوَمْن َمنَعََها فَإِنَّا آِخذ وَها َوَشْطَرَماِلِه َعْزَمةً ِمْن َعَزَماِت َرب َِنا َعزَّ َوَجلَّ لَيْ  َس ِْلِل  بَِها فَلَه  أَْجر 

ٍد ِمْنَها َشْيءٌ  َحمَّ  )2("م 

َدقَِة فَِقيَل َمَنَع اْبن  َجِميٍل   النبي   قَاَل بَعَثَ  ريرةعن أَبِي هفيهما و -2437 ع َمَر َعلَى الصَّ
َما َيْنِقم  اْبن  َجِميٍل إاِلَّ أَنَّه  َكاَن     رسول للا   فَقَالَ     رسول للا   َوَخاِلد  ْبن  اْلَوِليِد َواْلعَبَّاس  َعمُّ 

فِي سَ  َوأَْعتَاَده   أَْدَراَعه   اْحتََبَس  قَْد  َخاِلًدا  وَن  تَْظِلم  فَإِنَّك ْم  َخاِلٌد  ا  َوأَمَّ فَأَْغَناه  َّللاَّ   ا  فَِقيًرا  َوأَمَّ  ِ ِبيِل َّللاَّ
ِل ِصْنو  أَِبيهِ   اْلعَبَّاس  فَِهَي َعلَيَّ َوِمْثل َها َمعََها ث مَّ قَالَ  ج  دليل فيه  )    )3("َيا ع َمر  أََما َشعَْرَت أَنَّ َعمَّ الرَّ

 . على عدم وجوب الزكاة في أموال الوقف ( 

فهي عليه صدقة      رسول للا   وأما العباس ابن عبد المطلب فعم  "  لفظ للبخاريو -2438
 )4("ومثلها معها

صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ومثلها  فهي عليه صدقة معناه هي  قال في عمدة القاري:"  •
وقيل  ،  ويتصدق مثل هذه الصدقة معها كرما منه  ال امتناع منه وال بخل فيه    :أي  ،    معها
فأمواله هي كالصدقة عليه ألنه استدان في مفاداة نفسه وعقيل فصار من الغارمين    :معناه

ال إشكال عليه لكنه خالف  وقيل إن القصة جرت في صدقة التطوع ف،  الذين ال تلزمهم الزكاة  
 .  ".المشهور وما عليه الروايات

 
والضياء ،    ( )بهذا اللفظ(1281( برقم: )324/    1"مسند أحمد" )  أخرجه عبد هللا بن أحمد بن حنبل في زوائده على  –  )1(

داود في وقال :"إسناده صحيح" ، وأبو    ( )بمثله مرفوعا مطوال.(528( برقم: )153/    2المقدسي في "األحاديث المختارة" )
»خالصة البدر المنير« . قال ابن الملقن في  (بمثله) كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ( ) (1573)برقم  (:24/ 3"سننه"  )

ورواه الدارقطني من ،  رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث األعور عن علي والحارث هذا َوهَّاهُ الجمهور  "(: 291/  1)
رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: االعتماد في ذلك على اآلثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان 

وقال النووي في »خالصته« :"...(:454/  5»البدر المنير ).". وقال في  عنهم أجمعينوعبد هللا بن عمر وغيرهم رضي هللا تعالى  
»بلوغ " . وقال ابن حجر في  وخالف في »شرحه للمهذب« فقال: إنه حديث ضعيف.،  : رواه أبو داود بإسناد حسن )أو صحيح(  
»سنن  .". وقال األرنؤوط في  في رفعه  واه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف"ر(:244المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص

والحارث األعور وإن كان ضعيفاً ،  سناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة فهو صدوق  "إ(:24/  3أبي داود ت األرنؤوط« )
ثم وجدت للحديث طريقا ...(:258/  3»إرواء الغليل « )."  قال األلباني في  .3/  327متابع، وقد حسنه الحافظ في "الفتح"  

 .  "( فصح الحديث والحمد هلل.1404صحيح عن على رضى هللا عنه خرجته فى " صحيح أبى داود " )أخرى بسند 
( 1452: )برقم (  397/    1" )مستدركه"  في ،والحاكم(  بهذااللفظ ( )1575: )برقم(  12/    2" )سننه"  في  أبوداود  أخرجه  –  )2(
.( بنحوه( )376: )برقم(  135/    1" )المنتقى "  في  الجارود  وابن  الذهبي،  ووافقه  وصححه.(  بمثله( )  الذهب  زكاة  الزكاة،  كتاب)  

( 1/    2443: )برقم(  489/    1" )المجتبى"  في  ،والنسائي.(  بنحوه( )2266: )برقم(  30/    4" )صحيحه"  في   خزيمة  ،وابن
إبله " "(: 1079/  2في»خالصة األحكام« )  النووي  ،قال .(  بنحوه) النسائي: " وشطر  أبو داود والنسائي. وفي رواية  رواه 

أصحابنا وإسناده إلى بهز صحيح. واختلفوا في االحتجاج ببهز. ونقل الشافعي أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث. وادعى  
وإسناد هذا الحديث صحيح إلى بهز، واختلف الحفاظ في "...(:481/  5في »البدر المنير « )  الملقن   ابن  وقال".  أنه منسوخ.

 ". االحتجاج بحديث بهز، فقال يحيى بن معين: هو ثقة. وسئل أيضا عن أبيه عن جده؟ فقال: إسناده صحيح إذا كان دونه ثقة. 
 " (:18/  4في»صحيح ابن خزيمة« )  األعظمي   قال" .  إسناده حسن."(:26/  3د ت األرنؤوط« )في»سنن أبي داو  األرنؤوط  قال

لت: إسناده حسن، وصححه  ق:"  1407  (:برقم296/  5في»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )  األلباني  وقال" .  إسناده حسن
 ." الحاكم والذهبي وابن الجارود 

( ) كتاب الزكاة ، باب قول هللا تعالى وفي الرقاب وفي سبيل 1468برقم: )(  122/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي تقديم الزكاة ومنعها ( )بهذا اللفظ(983برقم: )( 68/  3ومسلم في "صحيحه" )، هللا ( )بنحوه.( 

( ) كتاب الزكاة ، باب قول هللا تعالى وفي الرقاب وفي سبيل 1468( برقم: )122/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . هللا ( )بهذا اللفظ( 
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 زكاة بهيمة األنعام   •

 فيه األحاديث السابقة التي جاءت في أول كتاب الزكاة -2439

أبيه عن جده  عمرو بن شعيب  عن  و.  )حسن( -2440   النبي   أَنَّ   رضي للا عنهما  عن 
 )1("ت ْؤَخذ  َصَدقَات  المسلميَن َعلَى ِمَياِهِهمْ  :"قَالَ 

ْم إاِلَّ فِي د وِرِهمْ "   وفي لفظ عنه.  (. صحيح لغيره)حسن -2441  )2("َواَل ت ْؤَخذ  َصَدقَات ه 

ِ ْبَن أَبِي أَْوفَى  وفيهما عن -2442 إِذَا   َوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب الشََّجَرةِ قَاَل َكاَن النبي  َعْبَد َّللاَّ
مَّ َصل ِ َعلَى آِل أَ  مَّ َصل ِ َعلَْيِهْم فَأَتَاه  أَبِي ِبَصَدقَِتِه فَقَاَل اللَّه   )3(" بِي أَْوفَى أَتَاه  قَْوٌم ِبَصَدقٍَة قَاَل اللَّه 

اْلعَبَّاسَ   عن عليو.   )حسن( -2443 تَِحلَّ  النبي   َسأَلَ   أَنَّ  أَْن  قَْبَل  َصَدقَِتِه  تَْعِجيِل  فِي 
َص لَه  فِي ذَِلكَ   )4("فََرخَّ

 . باب في زكاة البقر •
 .في أول كتاب الزكاة فيه األحاديث السابقة •

ذَ ِمْن    قَاَل بَعَثَنِي النبي  معاذ بن جبل  عنو.    )صحيح( -2444 إِلَى اْليََمِن فَأََمَرِني أَْن آخ 
ِسنَّةً َوِمْن ك ل ِ َحاِلٍم ِديَناًرا أَْو ِعدْ  " وفي    لَه  َمعَافَِر  ك ل ِ ثاََلِثيَن َبقََرةً تَِبيعًا أَْو تَِبيعَةً َوِمْن ك ل ِ أَْرَبِعيَن م 

ذَ ِمْن اْلَبقَِر َشْيئًا َحتَّى تَْبل َغ ثاََلِثيَن    ِحيَن بَعَثَِني إِلَى اْليََمنِ    رسول للا   أََمَرِني  "  نه  ع  لفظ أَْن اَل آخ 
يَن فَِفيَها َبقََرةٌ فَإِذَا َبلَغَْت ثاََلِثيَن فَِفيَها ِعْجٌل تَاِبٌع َجذَعٌ أَْو َجذََعةٌ َحتَّى تَْبل َغ أَْرَبِعيَن فَإِذَا َبلَغَْت أَْربَعِ 

ِسنَّةٌ" "    )5("ومن كل ثالثين تبيعا أو تبيعة  ،  أربعين بقرة ثنية" وأمرني أن آخذ من كل  وفي لفظ  م 

 . زكاة الغنم  •
 . فيه األحاديث السابقة التي جاءت في أول كتاب الزكاة •

  

 
( برقم:  138/    1وابن الجارود في "المنتقى" )،    ( )بهذا اللفظ(6845( برقم: )1416/    3في "مسنده" )أخرجه أحمد    –  )1(
. قال   ( )بنحوه مطوال.(2280( برقم: )42/    4( ) أول كتاب الزكاة ، ( )بنحوه مطوال.( ، وابن خزيمة في "صحيحه" )380)

»صحيح الجامع الصغير وزيادته«  " . وصححه األلباني في إسناده حسن"ط الرسالة(: 343/ 11»مسند أحمد« )األرنؤوط في 
 .   2904برقم  (:561/ 1)
. قال   ( ) كتاب الزكاة ، باب أين تصدق األموال ( )بهذا اللفظ(1591( برقم: )20/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
" . صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث." (:42/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ألرنؤوط في ا

 .  "إسناده حسن صحيح"  1417برقم  (:307/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في 
( ) كتاب الزكاة ، باب صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة ( 1497( برقم: )129/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب الدعاء لمن أتى بصدقة ( )بمثله.(1078( برقم: )121/  3)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )
( برقم:  85/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  396( برقم: )143/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )4(
وقال :"إسناده ضعيف"،   ( )بنحوه.(411( برقم: ) 35/    2والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بلفظه.(  2331)

( برقم: 32/    2وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(5474( برقم: )332/    3والحاكم في "مستدركه" )
(  837( برقم: )236/    1ه" ) ( )بمثله.( ،  وأحمد في "مسند678( برقم: )56/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1624)

»صحيح سنن أبي داود ني في  " . وقال األلباإسناد. حسن."ط الرسالة(:  192/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بمثله.(
 .  "حديث حسن، وصححه ابن الجارود"(:327/ 5ط غراس« )

( برقم: 398/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(1183( برقم: )410/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )5(
/   3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  2/    2450( برقم: ) 492/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله مطوال.(  1453)

البقر (  1803( برقم: )22/    3وابن ماجه في "سننه" )،  ه.(  ( )بنحو3038( برقم: )131 الزكاة ، باب صدقة  أبواب   (  )
 339/  36»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(22557( برقم: )5199/    10)وأحمد في "مسنده"  ،    )بنحوه.(

الرسالة(:  رجالُ "ط  صحيح،  الشيخين إسناده  رجال  ثقات  في  ه  حجر  ابن  قال   . الفحل« "  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  »بلوغ 
."  قال رواه الخمسة، واللفظ ألحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختالف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم"(:242)ص

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح "(:19/  4»صحيح ابن خزيمة« )األعظمي في  
 . 662برقم  (:352/ 1حبان« )
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 زكاة الخارج من األرض •

َوفِيَما   اْلعُُشورُ فِيَما َسقَْت اْْلَْنَهار  َواْلغَْيم     :" قَالَ َسِمَع النبي   جابرفي مسلم عن    -2445
 )1("نِْصُف اْلعُْشرِ س ِقَي ِبالسَّاِنَيِة 

فِيَما َسقَْت السََّماء  َواْلع ي ون  أَْو َكاَن َعثَِريًّا اْلع ْشر  َوَما س ِقَي  "في البخاري عن بن عمر -2446
 " ِبالنَّْضحِ ِنْصف  اْلع ْشرِ 

يَما َسقَْت السََّماء  َواْْلَْنَهار  َواْلع ي ون  أَْو َكاَن َبْعاًل  " فِ عنه  . وفي لفظ ْلبي داود  )صحيح( -2447
وهو ما يشرب من النخل  قوله بعال:"  )2("اْلع ْشر  َوفِيَما س ِقَي ِبالسََّوانِي أَْو النَّْضحِ ِنْصف  اْلع ْشرِ 
 " بعروقه من األرض من غير سقي سماء وال غيرها

  َصَدقَةٌ َوالَ   فِيَما ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسقٍ لَْيَس    :"قَالَ عن النبيسعيد    عن أبيفيهماو -2448
 )3("فِيَما ُدوَن َخْمِس ذَْوٍد َصَدقَةٌ َواَل فِيَما ُدوَن َخْمِس أََواٍق َصَدقَةٌ 

لمسلم -2449 لفظ  تَْمرٍ "وفي  َواَل  َحّبٍ  فِي  ثمر[لَْيَس  لفظ  َحتَّى  ]وفي  َخْمَسةَ  َصَدقَةٌ  يَْبلَُغ 
 )4("أَْوُسقٍ 

لِ   البخاريقَاَل   -2450 َويُْؤَخذُ أَبًَدا فِي إِذَا قَاَل لَْيَس فِيَما د وَن َخْمَسِة أَْوس ٍق َصَدقَةٌ    َهذَا تَْفِسيُر اأْلَوَّ
ِل يَْعنِي َحِديَث اْبِن ُعَمرَ أِلَنَّهُ لَْم يَُوقِّْت فِي  ،         "اْلِعْلِم بَِما َزاَد أَْهُل الثَّبَِت أَْو بَيَّنُوا وجابر رضي   األَوَّ

يَاَدةُ َمْقبُولَةٌ، َوالُمفَسَُّر يَْقِضي   .  َوبَيََّن فِي َهذَا، َوَوقَّتَ  ( َوفِيَما َسقَِت السََّماُء العُْشرُ  : )  هللا عنهما َوالّزِ

لَْم يَُصّلِ فِي اْلَكْعبَِة َوقَاَل   ن عباس أَنَّ النبيَكَما َرَوى اْلفَْضُل ب  َعلَى الُمْبَهِم، إِذَا َرَواهُ أَْهُل الثَّبَتِ 

 صاعا 60. الوسق =  )5( «  بالل قَْد َصلَّى فَأُِخذَ بِقَْوِل بالل َوتُِرَك قَْوُل اْلفَْضلِ 

قال فيما سقت السماء والبعل      رسزل للا  أن  عن معاذ بن جبل. و  )ضعيف( -2451
والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب  

 )")6 رسزل للا وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه

  أن  رضي للا عنهم  عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل .و  )صحيح لغيره( -2452
ثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال ال تأخذا في الصدقة إال  بع  رسول للا 

 )7("من هذه اْلصناف اْلربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر
اآلية  • لعموم  الصحيحة،ومخالف  لألحاديث  ومخالف  وضعيف  نظروهوشاذ  فيه  الحديث    "هذا 

وآتوا حقه يوم حصاده  يوجدفي اليمن"ولوسلم فهوخاص بما كان 

 
 ( ) كتاب الزكاة ، باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( )بهذا اللفظ( 981( برقم: )67/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
. قال األرنؤوط   ( ) كتاب الزكاة ، باب صدقة الزرع ( )بهذا اللفظ(1596( برقم: )22/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(

 (: 311/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  حيح.إسناده ص"(:46/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 " إسناده على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري:" 1421برقم 

( ) كتاب الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ( )بهذا اللفظ( 1405( برقم: ) 107/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 ( ) كتاب الزكاة ، ( )بمثله.(979( برقم: )66/   3، )ومسلم في "صحيحه" )

 ( ) كتاب الزكاة ، ( )بهذا اللفظ( 979( برقم: )66/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
 ()كتاب الزكاة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء()بهذا اللفظ( 1483(برقم:)126/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )5(
في "مستدركه" )–  )6( الحاكم  برقم:  401/    1أخرجه  اللفظ(1462)(  )بهذا   )    ، الذهبي  في ، وصححه ووافقه  والدارقطني 

" . وقال  فيه ضعف" (:364/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(1915( برقم: )480/    2"سننه" )
 " انقطاعفيه "(: 510/ 5»البدر المنير « )ابن الملقن في 

( برقم:  401/    1الحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(7543( برقم: )125/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )7(
 ( )بنحوه مختصرا.(313( برقم: )150/    20والطبراني في "الكبير" )وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله مختصرا.(1463)

يحيى ا موقوفا وفي اإلسناد طلحة بن  موراه البيهقي عنه"(:264/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في  
رواه الطبراني في الكبير، " (:75/  3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )." . قال الهيثمي في    مختلف فيه وهو أمثل ما في الباب

  879برقم    (:540/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )"  . قال األلباني في  ورجاله رجال الصحيح.
 " صحيح لغيره :"
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يسأله عن الخضروات   النبي   : أنه كتب إلىعن معاذ  . و   (والعمل عليه   )ضعيف -2453
 )1("وهي البقول فقال ليس فيها شيء

 . زكاة النخل والعنب تكون زبيبا وتمرا بالخرص  •

َخَرْصت ْم َكاَن َيق ول  إِذَا  النبي  أَنَّ   سهل ْبن  أَبِي َحْثَمةَ   عن.    (والعمل عليه  )ضعيف -2454
ب عَ  ذ وا َوَدع وا الثُّل َث فَإِْن لَْم تََدع وا الثُّل َث فََدع وا الرُّ  )2("فَخ 

َوَكذَا    :"َواْلَخْرصُ  • َكذَا  التَّْمِر  َوِمْن  َوَكذَا  َكذَا  بِيِب  الزَّ َهذَا  ِمْن  يَْخُرُج  فَيَقُوُل  ذَِلَك  يُْبِصُر  َمْن  يَْنُظَر  أَْن 
ْصنَعُوَن َما َماِر فَيَ فَيُْحِصي َعلَْيِهْم َويَْنُظُر َمْبلََغ اْلعُْشِر ِمْن ذَِلَك فَيُثْبُِت َعلَْيِهْم ثُمَّ يَُخلِّي بَْينَُهْم َوبَْيَن الثِّ 
َماِلٌك َوالشَّافِِعي    أََحب وا فَِإذَا أَْدَرَكْت الثَِّماُر أُِخذَ ِمْنُهْم اْلعُْشُر َهَكذَا فَسََّرهُ بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم َوبَِهذَا يَقُولُ 

 "  َوأحمد َوإِْسَحقُ 

و   )ضعيف( -2455 أسيد.  ْبِن  َعتَّاِب  عن  َسي ِِب  اْلم  ْبِن  َسِعيِد  أََمرَ   عن  أَْن     النبي  قَاَل 
 )3("  ي ْخَرَص اْلعنب  َكَما ي ْخَرص  النَّْخل  َوت ْؤَخذ  َزَكات ه  َزِبيًبا َكَما ت ْؤَخذ  َزَكاة  النَّْخِل 

 أنها قالت ـ و هي تذكر شأن خيبر ـ : كان  رضي للا عنها  عن عائشة. و   )ضعيف( -2456
ثم يخير    رسول للا الثمر قبل أن تؤكل  يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول 

أمر بالخرص      رسول للا   يدفعه اليهود بذلك و إنما كان  و اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أ
 )4("لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة و تفرق

  

 
إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ، وليس يصح  وقال :" ( )بهذا اللفظ(638( برقم: )23/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )1(

ا الباب عن النبي صلى هللا عليه وسلم شيء ، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال في هذ
/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )صححه الحاكم في    . والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضراوات صدقة .

 .  5411برقم  (:953
( برقم: 24/    2وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(387( برقم: )140/    1في "المنتقى" )أخرجه ابن الجارود    –  )2(
»والعمل على حديث سهل بن    وقال:"  «643»  (:26/  3»سنن الترمذي ت شاكر« )،والترمذي في   ( )بنحوه مطوال.(  1605)

والحاكم ، ( )بمثله مطوال.( 2319( برقم: )72/  4وابن خزيمة في "صحيحه" )"،  الخرص،أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في 
( برقم: 3494/    7وأحمد في "مسنده" ) وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله مطوال.(1468( برقم: )402/    1في "مستدركه" )

رواه الخمسة إال ابن ماجه،  "(:247»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    ( )بمثله مطوال.(16341)
»صحيح "إسناده صحيح" . قال األرنؤوط في    (42/  4»صحيح ابن خزيمة« )عظمي في  .".   قال األوصححه ابن حبان والحاكم

و عنه غير خبيب بن عبد رسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم ي"إ(:74/  8ابن حبان« )
يح ابن خزيمة" فصحح إسناده، وفات الشيخ الرحمن، وقال البزار: تفرد به، وقال ابن القطان: ال يعرف حاله، وأخطأ محقق "صح

الشيخين. السند رجاله ثقات على شرط  الجامع. وباقي  أنه ذكره في ضعيف  ينبه عليه مع  أن  في ناصر  األلباني  . وضعفه   "
/ 6»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« ) برقم  وكذلك في    (:70»ضعيف سنن الترمذي« )ص

»قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا ال يعرف؛ كما قال   (:115/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  وقال في    2556  برقم  (:69
(:»إسناده ضعيف فيه من ال يعرف عند الذهبي وغيره 373»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )ص. وقال في    الذهبي( .«

على تساهله الذي عرف به   -ساهلين وحسبك دليال على ذلك أن الترمذي  وال عبرة بتصحيح من ذكرهما المؤلف ألنهما من المت
 . .«281و "ضعيف أبي داود"  2556لما أخرج الحديث سكت عنه ولم يحسنه ولذلك خرجته في "الضعيفة"  -
(  3279( برقم: )74/    8وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ( 1603( برقم: )23/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

وسألت محمدا عن وقال :"حسن غريب  ... ( )بنحوه.()م( 644( برقم: ) 29/  2والترمذي في "جامعه" )، )بنحوه مختصرا.( 
" . قال ابن حجر في هذا الحديث فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح .  

»سنن أبي داود ت  .". وقال األرنؤوط في  ة، وفيه انقطاعرواه الخمس"(:247»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
 . 98برقم  (:71»ضعيف سنن الترمذي« )ص" . وضعفه األلباني في حديث صحيح، وهذا إسناد حسن"(:49/ 3األرنؤوط« )

( برقم: 24/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2315( برقم: )69/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )4(
( ) كتاب البيوع ، باب في 3413( برقم: )274/    3( ) كتاب الزكاة ، باب متى يخرص التمر ( )بنحوه مختصرا.( ، )1606)

»مجمع الزوائد ومنبع  . قال الهيثمي في    ( )بنحوه.(  25942( برقم: )6103/    11وأحمد في "مسنده" )  ،  الخرص ( )بنحوه.(  
رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح، إال أنه قال في رواية: عن ابن جريج، عن  " (:75/  3الفوائد« )

شهاب. ابن  عن  أخبرت  جريج،  ابن  عن  رواية:  وفي  شهاب،  في  ابن  حجر  ابن  وقال   ."( العلمية«  ط  الحبير  /  2»التلخيص 
وهذا فيه جهالة الواسطة وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه عن ابن جريج عن الزهري ولم يذكر واسطة  " (:379

مدلس في  وهو  األرنؤوط  .وقال   ".( أحمد«  الرسالة(:   185/  42»مسند  النقطاعه."ط  األلبانيإسناده ضعيف  وقال   . في   " 
 .  "إسناده ضعيف؛ لجهالة المخبر :" 15برقم  (:115/  2األم« ) -»ضعيف أبي داود 
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 الركاز والمعدن  •

   )1(" وفي الركاز الخمس"عن النبي   فيهما عن أبي هريرة -2457

َكاِز اْلُخُمسُ قال البخاري : -2458 َكاز  ِدْفن  اْلَجاِهِليَِّة   باب فِي الّرِ َوقَاَل َماِلٌك َواْبن  إِْدِريَس الر ِ
قَاَل النَّبِيُّ  َوقَْد  بِِرَكاٍز  اْلَمْعِدن   َولَْيَس  س   م  اْلخ  َوَكِثيِرِه  قَِليِلِه  َكاِز  فِي    فِي  الر ِ َوفِي  َباٌر  اْلَمْعِدِن ج 

م س  َوأََخذَ ع َمر  ْبن  َعْبِد اْلعَِزيِز ِمْن اْلَمعَاِدِن ِمْن ك ل ِ ِمائَتَْيِن َخْمَسةً َوقَاَل اْلحسن َما َكاَن مِ  ْن  اْلخ 
ْلِم فَِفيِه ا م س  َوَما َكاَن ِمْن أَْرِض الس ِ َكاة  َوإِْن َوَجْدَت اللُّقََطةَ  ِرَكاٍز فِي أَْرِض اْلَحْرِب فَِفيِه اْلخ  لزَّ

م س  َوقَاَل َبْعض  النَّاِس اْلَمْعِدن  ِركَ  ِ فَِفيَها اْلخ  ْفَها َوإِْن َكاَنْت ِمْن اْلعَد و  ِ فَعَر ِ اٌز ِمْثل   فِي أَْرِض اْلعَد و 
ِهَب لَه  َشْيٌء أَْو  ِدْفِن اْلَجاِهِليَِّة ِْلَنَّه  ي قَال  أَْرَكَز اْلَمْعِدن  إِذَا َخَرَج ِمْنه    َشْيٌء قِيَل لَه  قَْد ي قَال  ِلَمْن و 

َي اْلخ   ه  أَْرَكْزَت ث مَّ َناقََض َوقَاَل اَل َبأَْس أَْن َيْكت َمه  فَاَل ي َؤد ِ  )2("م سَ َرِبَح ِرْبًحا َكِثيًرا أَْو َكث َر ثََمر 
أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  و.  )حسن( -2459 رضي للا  عبد للا بن عمرو    عن 

قال في كنز وجده رجل إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل      رسول للا   أن  عنهما
ميتاء فعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه  

 )3(" وفي الركاز الخمس 

قال شيخ اإلسالم ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا  إذا كان في مكان خراب جاهلي أو   •
 . طريق غير مسلوك 

) ووجوب  ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه   •
 . الخمس في الركاز لكونه أشبه بالغنيمة"

أبو عبيد بإسناده عن الشعبي  يصرف مصرف الفيء نص عليه لما روى  .    )ضعيف( -2460
إن رجال وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار 
ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل 

 )4("نانير فهي لكمنها فضلة فقال أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر خذ هذه الد

ْحَمِن عن    . وعن  )ضعيف( -2461 ْبِن أَِبي َعْبِد الرَّ ِ ْبن  مسلمة عن َماِلٍك عن َرِبيعَةَ  َعْبد  َّللاَّ
َزنِيَّ َمعَاِدَن اْلقََبِليَِّة َوِهَي ِمْن َناِحَيِة اْلف ْرعِ      للا   رسول  أَنَّ :"َغْيِر َواِحٍد   أَْقَطَع بالل ْبَن اْلَحاِرِث اْلم 

َكاة  إِلَى اْلَيْومِ   )5("فَِتْلَك اْلَمعَاِدن  اَل ي ْؤَخذ  ِمْنَها إاِلَّ الزَّ

صلى    -عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول للا  .    )ضعيف( -2462
 . )6("للا عليه وسلم : " ال زكاة في حجر 

المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة . وهو كل ما خرج من األرض , مما  "  في المغني  قال الموفق •
يخلق فيها من غيرها مما له قيمة , من الحديد , والياقوت , والزبرجد , والبلور , والعقيق , والسبج  

والمغرة . وكذلك المعادن الجارية , كالقار , والنفط , والكبريت ,  , والكحل , والزاج . والزرنيخ ,  
" ال   لقول رسول هللا   ونحو ذلك . وقال مالك , والشافعي : ال تتعلق الزكاة إال بالذهب والفضة ; 

 
( ) كتاب الزكاة ، باب في الركاز الخمس ( )بهذا اللفظ( ،  1499( برقم: )129/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الحدود ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ( )بمثله.(1710( برقم: )127/  5ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب في الركاز الخمس ( )بهذا اللفظ(129/  2البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )2(
والبيهقي في "سننه وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(2387( برقم: )65/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )3(

»الدراية في تخريج أحاديث . قال ابن حجر في    ( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الركاز ( )بمثله.(7742( برقم: )155/    4الكبير" )
 ."رواته ثقات"(:262/ 1الهداية« )

   . وضعفه 812برقم  (:288/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )ني في ذكره األلبا– )4(
/   851( برقم: ) 349/    2ومالك في "الموطأ" )،  ( )بهذا اللفظ(  3061( برقم: )138/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )5(

»سنن أبي . وقال األرنؤوط في    ( )بلفظه.( 11959( برقم: )151/    6والبيهقي في "سننه الكبير"  )،  ( )بمثله مختصرا.(  285
بالل بن الحارث المزني صحيح، وأما ذكر الزكاة في هذه  -صلَّى هللا عليه وسلم   -إقطاع النبي "(: 665/ 4داود ت األرنؤوط« )

وأغلب   -وهو المعروف بربيعة الرأي    - ث ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن  المعادن فليس يصح، وهذا إسناد ضعيف إلبهام من حدَّ 
قلت: إسناده ضعيف؛ :"  546برقم    (: 454/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  الظن أنه ليس من الصحابة

 "الشافعي والبيهقي( . الرساله. وبه أعله المنذري. وضعفه اإلمام
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  . وضعفه األلباني في    7590برقم    (:245/  4"سننه الكبير" )البيهقي في  أخرجه  –  )6(

 .  4801برقم  (:342/  10وأثرها السيئ في األمة« )
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زكاة في حجر . " قليله وكثيره )ويصرف مصارف الفيئ(البيهقي وضعفه وألنه مال يقوم بالذهب  
ومما أخرجنا لكم من    والفضة مستفاد من األرض , أشبه الطين األحمر . ولعموم قوله تعالى :  

خمسه  وألنه معدن , فتعلقت الزكاة بالخارج منه  كاألثمان , وألنه مال لو غنمه وجب عليه    األرض  
 ., فإذا أخرجه من معدن وجبت الزكاة كالذهب 

واختلفوا في ما يجب فيه على قولين ربع العشر ،وعليه إذا بلغت قيمته أحد النصابين وجبت فيه  •
في   ركاز.فتجب  أنه  على  الخمس  ،أو  الزكاة(  مصارف  )ويصرف الزكاة)فيصرف  وكثيره  قليله 

 .  مصارف الفيئ(

 . زكاة عروض التجارة •
َنا أَْن  رسول للا    فَإِنَّ "عن سمرة ْبِن جندب .    (والعمل عليه   )ضعيف -2463 ر  َكاَن َيأْم 

َدقَةَ ِمْن الَِّذي ن ِعدُّ ِلْلَبْيعِ     )1(" ن ْخِرَج الصَّ

زكاة   • الفقهاء على وجوب  وأجمع  اإلفصاح  في  الوزير  وقال  إجماعا،  المنذر  ابن  حكاه  وقد 
 وحكي عن مالك وداود أنه الزكاة فيها  // العروض

إذا اتجر بها صاحبها حديث سمرة بن  "التمهيد    في    ابو عمر  قال • الحجة في زكاة العروض 
وهو قول جمهور أهل العلم   ما قدمنا ذكره عن الصحابة الذين ال مخالف لهم منهمجندب مع  
 " على ما تقدم

 .  باب وجوب زكاة الذهب والفضة مطلقا إذا بلغ النصاب وإال فال •

بكنز /البخاري  صحيح -2464 فليس  أدى زكاته  ما  فيما دون    بيالن  لقول   /باب  ليس   (
  )2(( خمس أواق صدقة

ِ بن عمرفَقَاَل أَْعَرابِيٌّ أَْخبِْرنِي    عن َخاِلِد ْبِن أَْسلَمَ البخاري  في   -2465 قَاَل َخَرْجَنا َمَع َعْبِد َّللاَّ
  ِ ِ عن قَْوِل َّللاَّ ةَ َواَل ي ْنِفق وَنَها فِي َسِبيِل َّللاَّ وَن الذََّهَب َواْلِفضَّ قَاَل ابن عمر َمْن َكنََزَها    َوالَِّذيَن يَْكِنز 

لَه    فََوْيٌل  َزَكاتََها  ي َؤد ِ  ُطْهًرا  فَلَْم   ُ َّللاَّ َجعَلََها  أُْنِزلَْت  ا  فَلَمَّ َكاةُ  الزَّ تُْنَزَل  أَْن  قَْبَل  َهذَا  َكاَن  إِنََّما 
 )3("ِلأْلَْمَوالِ 

ُهَو  قال"وهو يسأل عن الكنز ماهو ؟  وعن ابن عمر رضي للا عنهما  .    )صحيح( -2466
َكاةُ   )4("اْلَماُل الَِّذي اَل تَُؤدَّى ِمْنهُ الزَّ

  

 
أبو داود في "سننه" )–  )1( اللفظ(  1562( برقم: )3/    2أخرجه  الكبير" )،  ( )بهذا  ( برقم: 146/    4والبيهقي في "سننه 
»مجمع الزوائد ومنبع . وقال الهيثمي  ( )بمثله مطوال.(2027( برقم: )39/  3والدارقطني في "سننه" )، ( )بلفظه.( 7692)

إسناده ضعيف. جعفر بن "(:10/  3بي داود ت األرنؤوط« )»سنن أ" قال األرنؤوط في  في إسناده ضعف."(: 69/  3الفوائد« )
برقم   (:105/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  سعد بن سمرة ضعيف، وُخبيب بن سليمان وأبوه مجهوالن.

هض بحكم ".  مجهولون. وقال الذهبي: " إسناد مظلم، ال ين  إسناده ضعيف؛ جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم"  275
 . "وقال ابن حجر:" في إسناده جهالة

 الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب 1404( برقم: ) 106/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 لزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب ا1404( برقم: ) 106/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
(  7332( برقم: )83/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )،  (  ( )بهذا اللفظ886( برقم: )361/    2أخرجه مالك في "الموطأ" ) –  )4(

تؤدي  صحيحة عنه في " الموطأ ": الكنز هو المال الذي ال  وفي رواية "(:1075/ 2»خالصة األحكام« ). قال النووي )بمثله.(
»سلسلة األحاديث الصحيحة " . وقال األلباني :"وإسناده صحيح" (: 56/  15»صحيح ابن حبان« )" قال األرنؤوط في  الزكاة.منه  

 .  "إسناده صحيح"(:103/ 2وشيء من فقهها وفوائدها« )
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ابن عباس. و   )ضعيف( -2467 اْْلَية     :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن  َهِذِه  نََزلَْت  ا  َوالَِّذيَن لَمَّ
ةَ  وَن الذََّهَب َواْلِفضَّ ج  عنك ْم فَاْنَطلََق فَقَاَل َيا   يَْكنِز  قَاَل َكب َر ذَِلَك َعلَى المسلميَن فَقَاَل ع َمر  أََنا أ فَر ِ

ِ إِنَّه  َكب َر َعلَى أَْصَحاِبَك َهِذِه اْْلَية  فَقَالَ  َكاةَ إاِلَّ ِلي َطي َِب      رسول للا  َنِبيَّ َّللاَّ َ لَْم َيْفِرْض الزَّ إِنَّ َّللاَّ
َبِقَي ِمنْ  كَ َما  أ ْخبِر  لَه  أاََل  ث مَّ قَاَل  ِلَمْن بَْعَدك ْم فََكبََّر ع َمر   ِلتَك وَن  اْلَمَواِريَث  َوإِنََّما فََرَض  أَْمَواِلك ْم    

َوإِذَ  أََطاَعْته   أََمَرَها  َوإِذَا  ْته   إِلَْيَها َسرَّ نََظَر  إِذَا  اِلَحة   اْلَمْرأَة  الصَّ اْلَمْرء   يَْكنِز   اَب عنها ا غَ ِبَخْيِر َما 
 )1("َحِفَظْته  

وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إال تسعين ومائة  " البخاري عن أبي بكر الصديق   -2468
 ( .الفضة المضروبة نقودا الرقة هي )      )2("فليس فيها شيء إال أن يشاء ربها

 )3("وليس فيما دون خمس أواق صدقة  "وقوله  وفيهما عن أبي سعيد الخدري   -2469
 درهما باإلجماع 40األوقية = 

: " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها  "قال  النبي  عن  عن علي. و   )حسن( -2470
فإذا   حتى يكون لك عشرون ديناراالحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء يعني في الذهب  

فال   كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك " قال 
وليس في مال زكاة حتى يحول  ؟ "    النبي   أدري أعلي يقول " فبحساب ذلك " أو رفع إلى 

   )4( "عليه الحول  

وفي أيديهما  أن امرأتين أتتا  "عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيب  حديث.  )حسن( -2471
أتحبان أن يسوركما للا    فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا ال قال فقال لهما    سواران من ذهب

ومعها ابنة    أن امرأة أتت  "ْلبي داود عنه  وفي لفظ.  "بسوارين من نار قالتا ال قال فأديا زكاته
من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت ال قال أيسرك أن   مسكتان غليظتانلها وفي يد ابنتها  

وقالت هما هلل  يسورك للا بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي
 )5("عز وجل ولرسوله

  

 
/  1والحاكم في "مستدركه" )، ( )بهذا اللفظ( 112( برقم: ) 71/  13أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )– )1(

. وقال    ( )بمثله.(  1664( برقم: )50/    2وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بمثله.( 1492( برقم: )408
)النووي   األحكام«  َصِحيح." (:1076/  2»خالصة  إِْسنَاد  في   َوَهذَا  األرنؤوط  وقال   ."( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 3»سنن 

وأما ..(:485/  3»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« ). وقال األلباني  في     ."ناده ضعيفإس"(:97
وهياالنقطاع علة،  له  وجدت  قد  ولكني  وهلة،  ألول  يبدو  ما  فهو  صحيحا،  في  كونه  داود  "وقال  أبي  )  -»ضعيف  / 2األم« 

 . "غْيالن وجعفر بن إياس:عثمان أبو اليقظان وهو ضعيفإسناده ظاهره الصحة، ولكنه معلول. بين "(:128
 .  لزكاة ، باب زكاة الغنم ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب ا1454( برقم: ) 118/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
( ) كتاب الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ( )بهذا اللفظ( 1405( برقم: )107/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

 .  ( ) كتاب الزكاة ، ( )بمثله.(979( برقم: )66/  3، ومسلم في "صحيحه" )
 . 3542حديث رقم   سبق تخريجه  – )4(
وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(637( برقم: )22/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(

عمرو بن شعيب نحو هذا . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث ، وال يصح في هذا الباب عن النبي صلى هللا 
د قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسنا"...(:306/  1»خالصة البدر المنير« )" . وقال ابن الملقن في  عليه وسلم شيء .  

لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم وهو ثقة، " (:338/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« ).". وقال ابن حجر في  صحيح
»بلوغ المرام ." وقال فيعن عمرو، وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه ال يعرف إال من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح

( 2270( برقم: )27/    3والنسائي في "الكبرى" )." .  اه الثالثة، وإسناده قويرو"(: 248من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(1563رقم: )( ب4/    2وأبو داود في "سننه" )،  )بنحوه.(  

 " إسناده حسن، وصححه ابن القَطَّان "(:283/  5ح سنن أبي داود ط غراس« )»صحي" . وقال األلباني في  إسناده حسن.  "(:13
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عنها قالت  كنت ألبس أوضاحا من     رضي للا عنها  عن أم سلمة.  )حسن لغيره(  -2472
 )1("ذهب فقلت يا رسول للا أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز

فرأى في يدي    النبي   قالت  دخل علي  رضي للا عنهاعائشة    . وعن  )صحيح( -2473
فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول للا قال أتؤدين زكاتهن    فتخات من ورق

 )2("قلت ال أو ما شاء للا قال هو حسبك من النار

, وعبد هللا    وابن عباس  وابن مسعود,  ,  منقول عن عمر  ،  والقول بوجوب الزكاة في الحلي •
 رضي هللا عنهم أجمعين.  بن عمرو بن العاص

 ،   وأنس  ،  بن عمر, وجابر  الثاني /والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، منقول عنالقول   •
 رضي هللا عنهم أجمعينوأسماء بنت أبي بكر  ،  وعائشة

 . القول الثالث : زكاته إعارته •
 )3(" زكاة الحلي عاريته"قال :  عنهمارضي للا وأخرج البيهقي عن ابن عمر  -2474
في الحلي قال إذا كان يعار ويلبس    "أنه قال    وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك   -2475

  )4("فإنه يزكى مرة واحدة

قال : ال زكاة في الحلي . قلت : إنه يكون    عن أبي الزبير ، عن جابر.    )صحيح( -2476
  )5("فيه ألف دينار ، قال : يعار ويلبس .

هريرةوفيهما -2477 أَبِي  النبي  عن  قَاَل  َوغ اَلِمِه   قَاَل  فََرِسِه  فِي  المسلم  َعلَى  لَْيَس 
    )6("َصَدقَةٌ 

 
( برقم:  4/    2وأبو داود في "سننه" )وصححه،    ( )بنحوه.(1442( برقم: )390/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
( ) كتاب الزكاة ، باب تفسير الكنز الذي ورد 7334( برقم: )83/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1564)

سن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إال أن "ح(:14/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    الوعيد فيه ( )بنحوه.(
علي بن المديني. ومع ذلك فقد صححه ابن القطان، وجودَّ إسناده    لم يسمع من أم سلمة فيما قاله  -وهو ابن أبي رباح    -عطاء  

لت: المرفوع ق(:284/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  الحافظ العراقي فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر
ما حسنته ألن له شاهًدا، خرجته  (، وإن559قلت: وهذا إسناد ضعيف من وجوه، بينتها في "األحاديث الصحيحة" )...  منه حسن(. 

 هناك مع الحديث؛ فليرجع إليه من شاء.
  2وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(1441( برقم: )389/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
( )بمثله.( ، والدارقطني في "سننه"  7642( برقم: )139/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1565( برقم: )4  /
/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ).  قال ابن حجر في    ( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الحلي ( )بمثله.(1951( برقم: )497/    2)

إسناده حسن. يحيى بن "(:15/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )." . قال األرنؤوط في  إسناده على شرط الصحيح"(:390
إسناده صحيح :"  1398برقم    (:284/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  الحديث.أيوب صدوق حسن  

 . "على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم والذهبي والعسقالني
( ) كتاب الزكاة ، باب من قال زكاة الحلي عاريته ( )بهذا 7646( برقم: )140/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(

عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي هللا عنهم »أنهم لم يوجبوا الزكاة ..."(:581/  5»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    اللفظ(
أما أثر ابن عمر فصحيح، رواه مالك في »الموطأ« ، عن نافع، عن ابن عمر »أنه كان يحلي بناته وجواريه   في الحلي المباح« .

يحلي بناته بأربعمائة دينار وال يخرج   وهذا إسناد صحيح، وفي رواية للبيهقي عنه: »إنه كان  بالذهب فال يخرج منه الزكاة« . 
وأما أثر جابر فرواه البيهقي   عاريته« .الحلي  زكاته« . وفي رواية له: »ليس في )الحلي زكاة( « . وفي رواية له: »زكاة  

لحلي: الشافعي، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: »سمعت رجال يسأل جابر بن عبد هللا عن ا  )بإسناده( الصحيح، عن
أفيه زكاة؟ فقال جابر: ال. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير« . ورواه ابن المنذر من حديث داود بن عبد الرحمن، 

 عن عمرو بن دينار، عن جابر »أنه سئل عن زكاة الحلي فقال: زكاته عاريته« .
 ( ) كتاب الزكاة ، باب من قال ال زكاة في الحلي ( )بهذا اللفظ( 7634(برقم:)138/  4أخرجه البيهقي في"سننه الكبير") – )4(
( ) كتاب الزكاة ، من َقاَل ليس ِفي الحلي زكاة ( )بهذا  10275( برقم: ) 472/    6أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )   –  )5(

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم  "...(:295/  3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). قال األلباني في    اللفظ(
عبد هللا عن الحلى: أفيه الزكاة  , وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال: " سمعت رجال يسأل جابر بن  

كثير ". فقال جابر:  دينار؟  ألف  يبلغ  كان  فقال: وإن   , ال  جابر:  )  فقال  الشافعى  وأبو عبيد )1/239أخرجه   )442/1275  )
 . "وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.

( ) كتاب الزكاة ، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة (  1463( برقم: )120/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب الزكاة ، باب ال زكاة على المسلم ِفي عبده وفرسه ( 982( برقم: )67/    3)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  )بنحوه.(
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   )1("فََرِسِه َصَدقَةٌ  لَْيَس َعلَى المسلم فِي َعْبِدِه َوالَ   "  لهماوفي لفظ  -2478

) فيه دليل على وجوب زكاة الفطر     )2("إِالَّ َصَدقَةُ اْلِفْطرِ َصَدقَةٌ    لَْيَس فِي اْلعَْبدِ "وفي لفظ لمسلم

 على كل من يمون ممن تجب نفقتهم عليه( 

 )3("ليس في البقر العوامل صدقة" وعن علي )ضعيف( .  -2479
تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة ألن المقصود بها هو القيمة  ) وفي حكم الذهب والفضة    •

     (األوراق النقدية فهي كالذهب والفضة
   .  يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء ألن زكاتهما ومقاصدها متفقة  •
ألن  ؛  وكذلك  الذهب مع الفضة فيضم بعضهما مع بعض في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء   •

زكاتهما ومقاصدها متفقة ، وكذلك تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة أو إلى مالديك من 
     .راق نقدية  ألن المقصود بها هو القيمةأو

 . زكاة الدين •
عموم األدلة  :  -إذا كان عنده مايوجب الزكاة  -يدل على وجوب الزكاة   على من كان عليه دين   •

دين وغيره  ف  ،  المتقدمة   عليه  بين من  تفرق  الظاهرة ،  لم  األموال  بين  تفريق  ومن غير 
 . والباطنة

هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه    ":كان يقول      عفانعثمان بن    وعن)صحيح( .   -2480
    )4("فتؤدون منها الزكاة  دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم

  -ابن شهاب السائب بن يزيد ، يقول : سمعت عثمان  وفي لفظ : عن  .    )صحيح( -2481
 )5("فمن كان عليه دين فيلقض ثم ليترك ما بقي هذا شهر زكاتكم يقول :    -رضي للا عنه 

زكوا ما كان في أيديكم وما  "قال:  رضي للا عنهماوأخرج البيهقي عن ابن عمر    -2482
من   كان  وما  أيديكم  في  ما  بمنزلة  فهو  ثقة  في  دين  من  حتى  كان  فيه  زكاة  فال  ظنون  دين 

 .  )6("يقبضه

يزكيه لما مضى إذا  ":قال  الرجل يكون له الدين الظنون  أنه سئل عن    عن علي   -2483
  )7("إن كان صادقاقبضه 

 
 

 
البخاري في "صحيحه" )–  )1( الزكاة ، باب ليس على المسلم في عبده صدقة (  1464( برقم: )121/    2أخرجه  ( ) كتاب 

 ( ) كتاب الزكاة ، باب ال زكاة على المسلم ِفي عبده وفرسه ( )بهذا اللفظ(982( برقم: )67/    3ومسلم في"صحيحه") ،)بمثله.(
 ( ) كتاب الزكاة ، باب ال زكاة على المسلم ِفي عبده وفرسه ( )بهذا اللفظ( 982(برقم:) 68/    3أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )2(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(7489( برقم: )116/  4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )– )3(
( )بمثله مرفوعا مطوال.( 57( برقم: )313/    25والطبراني في "الكبير" )،  ( )بمثله مرفوعا مطوال.(  527( برقم: )151/    2)
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت . قال ابن حجر في    ( )بمثله مختصرا.(1941( برقم: )493/    2والدارقطني في "سننه" )،  

داود والدارقطني، والراجح وقفه"(: 245الفحل« )ص أبو  األلباني في   رواه  . وضعفه  الصغير وزيادته«  "  الجامع  »ضعيف 
 . 4905برقم  (:708)ص

وأخرجه البيهقي ،    ( ) كتاب الزكاة ، الزكاة في الدين ( )بهذا اللفظ(873( برقم: )355/    2مالك في "الموطأ" )أخرجه    –  )4(
رواه البخاري وقال :"  ( ) كتاب الزكاة ، باب الدين مع الصدقة ( )بمثله مطوال.(7701( برقم: )148/    4الكبير" )  في "سننه

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح  "(: 298/  1»خالصة البدر المنير« )" . قال ابن الملقن في   صحيح عن أبي اليمان .في ال
قال البيهقي رواه البخاري عن أبي اليمان "(:363/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )قال ابن حجر في    .غلط"وعزوه للبخاري  ،  
وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا وإنما ذكر عن السائب أنه سمع عثمان على منبر   ...

وى البخاري وكأن البيهقي أراد ر:  قال  .  قال ومقصود البخاري به إثبات المنبر    ...النبي صلى هللا عليه وسلم لم يزد على هذا  
 789برقم  (:260/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في أصله ال كله.

( ) كتاب الزكاة ، باب إسقاط الزكاة عن المال المقرض (  899( برقم: ) 504/  5أورده ابن حجر في "المطالب العالية" ) – )5(
 . وقال :"إسناده صحيح موقوف" )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد 7718( برقم: )150/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )6(
  .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد 7717( برقم: )150/    4بير" )أخرجه البيهقي في "سننه الك–  )7(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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 نقل الزكاة •
ابن عباس -2484 معاذرضي للا عنهما  فيهما عن  النبي    حديث  ِمْن    "    عن  ت ْؤَخذ  

ف قََراِئِهْم   َعلَى  فَت َردُّ  فقراء    قالوا:    )1(" أَْغِنَياِئِهْم  ببلد معين فيشمل جميع  الزكاة  دفع  يقيد  فلم 
 . المسلمين

رسول للا    بعث علي بن أبي طالب   إلى"قال :    الخدري  وفيهما عن أبي سعيد -2485
  2("ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من( . 

ولبيس آخذه منكم مكان    ص ايتوني بكل خمي ": قال ْلهل اليمن  ا  معاذأن  .    )ضعيف( -2486
   )3("الصدقة فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين واْلنصار بالمدينة 

َكاةِ  :"ولفظه    معلقا  البخاري  ذكره  و)ضعيف( .   -2487 ٌس قَاَل  َباب  اْلعَْرِض فِي الزَّ َوقَاَل َطاو 
َدقَِة َمَكاَن الشَّعِ  عَاذٌ َرِضَي للا  َعْنه  ِْلَْهِل اْليََمِن اْئت وِني ِبعَْرٍض ِثَياٍب َخِميٍص أَْو لَِبيٍس فِي الصَّ يِر م 

ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ِباْلَمدِ   )4("يَنةِ َوالذَُّرةِ أَْهَون  َعلَْيك ْم َوَخْيٌر ِْلَْصَحاِب النَِّبي 

 وا درهم فقال  فجاء ولم يرجع معه "ساعيا    عمران بن حصين  ثعِ ولما بُ .    )صحيح( -2488
ووضعناها   رسول للا    أخذناها كما كنا نأخذها على عهدموني  أين المال قال وللمال أرسلت   له

 )")5رسول للا  في الموضع الذي كنا نضعها على عهد 
عشيرته إلى     (قضى أيما رجل انتقل من مخالف  أن معاذ بن جبل ".  )ضعيف( -2489

 )6("غير مخالف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخالف عشيرته 
وهي قرى مجتمعه يجمعها ،  واحدها مخالف  ،  المخاليف الهل اليمن كالرساتيق لنا  :"الزاهرقال في   •

 . ولكل قريه اهلون على حده، اسم المخالف 

ُمَخاِرقٍ عن  في مسلم   -2490 ْبِن  ِ   قَبِيَصةَ  فَأَتَْيت    :"قَالَ   اْلِهاَلِلي  َحَمالَةً  ْلت       النبي  تََحمَّ
َدقَةُ أَْسأَل ه  فِيَها فَقَاَل أَقِْم  َر لََك ِبَها َحتَّى تَأْتِيَنَا الصَّ  )7("فََنأْم 

  

 
( ) كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء 1496( برقم: )128/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب اأْلمر باإليمان باهلل ورسوله 19( برقم: )37/    1انوا ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )حيث ك
 .  ائع الدين والدعاء إليه ( )بنحوه.(وشر

عث علي بن أبي طالب وخالد بن ( ) كتاب المغازي ، باب ب4351( برقم: )163/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
كاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( ) كتاب الز1064( برقم: )110/  3مسلم في "صحيحه" )،  الوليد إلى اليمن ( )بهذا اللفظ(

 . (بمثله( )
( ) كتاب الزكاة ، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات (  7466( برقم: )113/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(

هو منقطع، وعلقه البخاري، وقال اإلسماعيلي: هو "(:242/  3)»التلخيص الحبير ط قرطبة«    . قال ابن حجر في  )بهذا اللفظ(
   مرسل ال حجة فيه، وقد قال فيه بعضهم: من الجزية مكان الصدقة.

. ( ) كتاب الزكاة ، باب العرض في الزكاة ( )بهذا اللفظ(  1448( برقم: ) 116/    2ي "صحيحه" )ذكره البخاري معلقا ف   –  )4(
(:»قلت: في هذا الكالم إشعار بأن األثر المذكور عن معاذ 379»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )صقال األلباني في  

 بخاري هكذا: "قال طاوس: قال معاذ ... " وهذا منقطع بين طاوس ومعاذ قال الحافظ في شرحه: صحيح وليس كذلك فإنما علقه ال
"هذا التعليق صحيح اإلسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فال يغتر بقول من قال: "ذكره البخاري بالتعليق  

إلى من عل الصحة  إال  يفيد  أن إيراده له في معرض الجازم فهو صحيح عنده" ألن ذلك ال  إال  باقي اإلسناد فال؟  ق عنه وأما 
 .  االحتجاج به يقتضي قوته عنده".«

وأبو داود في "سننه"   وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(6043( برقم: )471/    3أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
إسناده حسن.   "(:68/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مرفوعا.(  1625( برقم: )33/    2)

وهذا إسناد   " ...إسناده صحيح  "(: 328/  5داود ط غراس« )»صحيح سنن أبي  " . وقال األلباني في    إبراهيم بن عطاء صدوق.
 . "صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير إبراهيم بن عطاء، وهو ثقة.

)6(  –( الكبير"  "سننه  في  البيهقي  في    13141برقم    (:14/  7أخرجه  حجر  ابن  قال   .( العلمية«  ط  الحبير  / 3»التلخيص 
»البدر المنير " . قال ابن الملقن في  بإسناد متصل صحيح إلى طاوس قال في كتاب معاد فذكره.أخرجه سعيد بن منصور  "(:246
 .  "وطاوس لم يدرك معاذا ال جرم، قال البيهقي في »المعرفة« : إنه منقطع"...(:401/ 7« )

 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ( )بهذا اللفظ(1044( برقم: )97/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )7(
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 دفع القيمة في الزكاة  •

البخاري -2491 بكر  في  أبي  كتاب  في  وفيهما جاء  بنت مخاض  " عنه  بلغت صدقته  ومن 
وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ،  
فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء  

 .")1( . 

 وهو مرسل  (2486)حديث معاذ المتقدم  -2492

 حجة المانعين   •

 (   ...عموم النصوص المتقدمة ) في كل •
عطاء.    )ضعيف( -2493 النبي   معاذعن    عن  فقال  أن  اليمن  إلى  من " بعثه  الحب  خذ 

 .)2("الحب,والشاة من الغنم,والبعيرمن اْلبل,والبقرة من البقر

 زكاة العسل •
كتب إلى أهل اليمن أن في   أن النبي "وعن أبي سلمة عن أبي هريرة  .    )ضعيف( -2494

 )3("العسل العشر 

والمعنى فيه أن النحل تأكل من نوار الشجر وثمارها،فما يكون منها من العسل متولد من الثمار  
العشر فكذلك فيما يتولد منها , ولهذا لو كانت في    -إذا كانت في أرض عشرية    -, وفي الثمار  

أرض خراجية لم يكن فيها شيء فإنه ليس في ثمار اْلشجار النابتة في أرض الخراج شيء 
 . وبهذا فارق دود القز فإنه يأكل الورق , وليس في اْلوراق عشر فكذلك ما يتولد منها

هالل أحد بني متعان  جاء"قال: عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيب عن. )حسن( -2495
ذلك    رسول للا    له يقال له سلبة فحمى له  وسأله أن يحمي واديا  ,  بعشور نحل له  النبي  إلى

  الوادي فلما ولي عمربن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمربن الخطاب يسأله عن ذلك, 
فإنما    ,   من عشورنحله فاحم له سلبة وإال  رسول للا    فكتب عمرإن أدى إليك ماكان يؤدي إلى

  "من كل عشرقرب قربة "لفظ ْلبي داود وفي "هو ذباب غيث يأكله من يشاء

من عسل      النبي أن بني شبابة ـ بطن من فهم ـ كانوا يؤدون إلى " وفي لفط عند ابن خزيمة
لهم العشر من كل عشر قرب قربة و كان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل  
 عليهم سفيان بن عبد للا الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا و قالوا : إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى

ذباب غيث  فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب   إنما النحل      رسول للا 
فاحم لهم وادييهم    رسول للا    يسوقه للا رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى
 )4( "و حمى لهم وادييهم    النبي  و إال فخل بين الناس و بينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى

 
 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب العرض في الزكاة ( )بهذا اللفظ(1448( برقم: ) 116/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن وقال :"  ( )بهذا اللفظ(1437( برقم: )388/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )2(

( 22/    2وأبو داود في "سننه" )وعلق الذهبي فقال :"لم يلقه". ،    ."صح سماع عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل فإني ال أتقنه
»سنن ابن ماجه ت . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.( 1814( برقم: )30/  3وابن ماجه في "سننه" )، ( )بمثله.( 1599برقم: )

»سلسلة  "  وضعفه األلباني في  بن يسار لم يُدرك معاذ بن جبل   إسناده ضعيف النقطاعه، فإن عطاء:"(:30/  3األرنؤوط« )
 . 3544برقم  (:36/ 8األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

، ( ) كتاب الزكاة ، باب ما ورد في العسل ( )بهذا اللفظ(  7559( برقم: )127/    4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )3(
. قال   ( ) كتاب الزكاة ، ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ( )بمثله.(  964( برقم: )394/    2ومالك في "الموطأ" )

لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ،   ي ما يدل على أن رسول هللا  قال الشافعي رحمه هللا : وسعد بن أبي ذباب يحكالبيهقي :" 
وإنه شيء رآه ، فتطوع له به أهله ، قال الزعفراني : قال أبو عبد هللا الشافعي : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ، وفي 

؛ ألن السنن واآلثار ثابتة فيما يؤخذ   أن ال يؤخذ منه العشر ضعيف ، إال عن عمر بن عبد العزيز ، واختياري : أن ال يؤخذ منه
 ".منه ، وليست فيه ثابتة ، فكأنه عفو .

وابن خزيمة في ،  ( ) أول كتاب الزكاة ، ( )بنحوه مختصرا.(  385( برقم: )140/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )4(
( ) كتاب الزكاة ، باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر ( )بنحوه مطوال.( ، والنسائي في 2324( برقم: ) 76/    4"صحيحه" )
( ) كتاب الزكاة ،  1600( برقم: )22/    2وأبو داود في "سننه" )  ،  ( )بهذا اللفظ(  1/    2498( برقم: ) 501/    1"المجتبى" )

" . وقال األلباني في  إسناده حسن."(:47/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    باب زكاة العسل ( )بمثله.(  
 ." سن إسناده ح" 1424برقم  (:314/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
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ابن خزيمة هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر    قال  •
لعلة ال ألن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين أال تسمع احتجاجهم  

رسول    دون إلىعلى سفيان بن عبد هللا و كتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان ألنهم إن أدوا ما كانوا يؤ
أن يحمى لهم وادييهم و إال خلى بين الناس و بين الواديين و من المحال أن يمتنع صاحب      هللا

المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكالء و غير  
له إن لم يحم لهم تلك جائز أن يحمى اإلمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكال ليؤدي صدقة ما

 .األرض

أنه أخذ من العسل  :"النبي   عن  عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  .   )حسن( -2496
 )1("العشر

المتعي  .    )ضعيف( -2497 أبي سيارة  :  حديث سليمان بن موسى عن  يا   "قال   : قلت 
 )2("رسول للا إن لي نحال , قال : أد العشر قال: فقلت : يا رسول للا احمها لي فحماها لي 

في كل عشرة   " رسول للا    قال: قالرضي للا عنهما  وعن ابن عمر  .    )ضعيف( -2498
 )3("من العسل زق  أزقاق

 . الظروف":" الزق بكسر الزاي السقاء ونحوه من 277/ص 1قال في المطلع ج •

  

 
. قال األرنؤوط   ( ) أبواب الزكاة ، باب زكاة العسل ( )بهذا اللفظ(1824( برقم: )37/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )1(

" وصححه األلباني في وإن كان فيه ضعف متابع.-حديث حسن، نُعيم بن حماد  "(:37/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في  
 . 810برقم  (:284/ 3أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في تخريج 

( برقم:  126/    4البيهقي في "سننه الكبير" )و،    ( )بهذا اللفظ(1823( برقم: )37/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )2(
. قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه ، وهو منقطع  وقال :"  ( )بمثله.(7551)

صلى هللا عليه   -إسماعيل البخاري عن هذا ، فقال : هذا حديث مرسل ، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي  
إسناده ضعيف "(: 37/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  وليس في زكاة العسل شيء يصح .    -وسلم  
 .  "هالنقطاع

حديث ابن عمر في إسناده مقال ، وال يصح  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(629( برقم: )17/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )3(
 "، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق .  عن النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء  

وفي "...(:369/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    (7550( برقم: )126/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )
ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ، وقال النسائي هذا حديث منكر ، إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف 

 ".  لم مرسلوذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى هللا عليه وس ،...ضعيف
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 زكاة الفطر  •
َزَكاةَ اْلِفْطِر َصاًعا     رسول هللا فََرضَ  :"قَالَ  رضي للا عنهما ابن عمرعن  فيهما -2499

ِغيِر َواْلَكِبيِر ِمْن المسل ر ِ َوالذََّكِر َواْْل ْنثَى َوالصَّ ميَن  ِمْن تَْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعلَى اْلعَْبِد َواْلح 
اَلةِ َوأََمَر بَِها أَْن   )1("تَُؤدَّى قَْبَل ُخُروجِ النَّاِس إِلَى الصَّ

َزَكاةَ اْلِفْطِر عن      رسول للا  ك نَّا ن ْخِرج  إِْذ َكاَن فِيَنا":قال:  عن أبي سعيدوفيهما   -2500
ر ٍ أَْو َمْمل وٍك َصاًعا ِمْن َطعَاٍم أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر أَْو َصاًعا  ك ل ِ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ح 

ه   ن ْخِرج  نََزْل  فَلَْم  َزِبيٍب  ِمْن  أَْو َصاًعا  تَْمٍر  أَْو   ِمْن  ا  َحاجًّ أَبِي س ْفَياَن  ْبن   َعلَْيَنا معاوية  قَِدَم  َحتَّى 
دَّْينِ  ْعتَِمًرا فََكلََّم النَّاَس َعلَى اْلِمْنبَِر فََكاَن فِيَما َكلََّم ِبِه النَّاَس أَْن قَاَل إِن ِي أََرى أَنَّ م  ِمْن َسْمَراِء    م 

ه  َكَما ك ْنت   الشَّاِم تَْعِدل  َصاًعا ِمْن تَْمٍر فَأََخذَ النَّ  ا أََنا فَاَل أََزال  أ ْخِرج  اس  ِبذَِلَك قَاَل أَب و َسِعيٍد فَأَمَّ
ه  أََبًدا َما ِعْشت    )2(" أ ْخِرج 

إِالَّ  َصَدقَةٌ    لَْيَس فِي اْلعَْبدِ "قال:  عن النبي    وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة   -2501
     )3("َصَدقَةُ اْلِفْطرِ 

َزَكاةَ اْلِفْطِر   رسول للا    فََرضَ   :"قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.  )حسن( -2502
اَلةِ فَِهَي َزَكاةٌ َمقْ  فَِث َوط ْعَمةً ِلْلَمَساِكيِن َمْن أَدَّاَها قَْبَل الصَّ اِئِم ِمْن اللَّْغِو َوالرَّ ب ولَةٌ َوَمْن  ط ْهَرةً ِللصَّ

دَ  اَلةِ فَِهَي َصَدقَةٌ ِمْن الصَّ  )4("قَاتِ أَدَّاَها بَْعَد الصَّ

ِبِحْفِظ َزَكاةِ َرَمَضاَن فَأَتَانِي     رسول للا   قَاَل َوكَّلَنِي  عن أَبِي هريرةوفي البخاري   -2503
َيا أََبا هريرة قَاَل اَل قَاَل    َمْن تَُخاِطُب ُمْنذُ ثاََلِث لَيَالٍ أََما إِنَّه  قَْد َصَدقََك َوه َو َكذ وٌب تَْعلَم   ...  آٍت  

 )5("ذَاَك َشْيَطانٌ 

ي ْعِطي  رضي للا عنهما    عن نَافِعٍ عن ابن عمروفي البخاري   -2504 قَاَل فََكاَن ابن عمر 
ِغيِر َواْلَكِبيِر َحتَّى إِْن َكاَن ِلي ْعِطي عن َبِنيَّ َوَكاَن ابن عمر   َوَكان وا   يَْقبَلُونََهايُْعِطيَها الَِّذيَن  عن الصَّ

 يدفعها عنه وعن أبنائه وأبنائهم( كان )   )6("يُْعُطوَن قَْبَل اْلِفْطِر بِيَْوٍم أَْو يَْوَمْينِ 

   
  

 
( ) كتاب الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر ( )بهذا اللفظ( ،  1503( برقم: )130/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( )بمثله.(984( برقم: ) 68/  3ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر صاع من طعام ( )بمثله  1506( برقم: )131/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 985( برقم: )69/  3ومسلم في "صحيحه" )، مختصرا.( 
 .  ( )بهذا اللفظ(

 () كتاب الزكاة ، باب ال زكاة على المسلم ِفي عبده وفرسه()بهذا اللفظ( 982( برقم: )68/    3أخرجه مسلم في "صحيحه")–  )3(
/   1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  116( برقم: )99/    12أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(

وابن ،  ( )بمثله.(  1609( برقم: )25/    2وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.( 1493( برقم: )409
إسناده "(:54/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في    ا اللفظ(  ( )بهذ1827( برقم: )39/    3ماجه في "سننه" )

/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وحسنه األلباني في    أبو يزيد الخوالني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان.  حسن.
إسناده حسن، وحسنه ابن   :"  1427برقم     (: 317/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ).  وقال في    1085برقم    (:627

 . "قدامة والنووي
( ) كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رجال فترك الوكيل شيئا فأجازه 2311( برقم: )101/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . الموكل ( )بهذا اللفظ(
 ()كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك()بهذا اللفظ( 1511(برقم:)131/    2ه")أخرجه البخاري في"صحيح   –  )6(
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 تعجيل الزكاة  •

 بعد ملك النصاب ألنه سبب الوجوب ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة  يجوز •

  - صلى للا عليه وسلم    -، عن أبيه أن رسول للا    عن موسى بن طلحة.  )حسن( -2505
  )1(. "تعجل من العباس صدقة سنتين

في تعجيل صدقته قبل أن    سأل النبي     أن العباس     عن علي  و  .  )حسن( -2506
 )2("تحل فرخص له

    )3(فهي علي ومثلها"  عن أبي هريرة فيهماو -2507

 أهل الزكاة  •
 حكم دفعها للزوج   •

أيجزي عني أن أنفق عليك  "رضي للا عنهما  فيهما عن زينب زوجة ابن مسعود  -2508
فوجدت     فانطلقت إلى النبي   رسول للا    فقال سلي أنت  وعلى أيتامي في حجري من الصدقة

أيجزي     امرأة من اْلنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بالل فقلنا سل النبي 
عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا ال تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال  

 )4("القرابة وأجر الصدقةامرأة عبد هللا قال نعم لها أجران أجر  :قال ؟زينب قال أي الزيانب

  "من الصدقة"أيجزئ عني يدل على أن المقصود هو الزكاة ، وقولها    "فقولها في الحديث   •
رواية عن أحمد  وهويدل على أن المقصود بالصدقة الزكاة ؛ ألن أل التعريف تدل على العهد  

  ابن عثيمين   ، ورجحه الشيخ  10/62الشافعي واختاره شيخ اإلسالم، ورجحته اللجنة    قولو
 )وبناء على ذلك تعطي زكاتها لزوجها وأبناءها وبناتها(  2/266

فِي أَْضًحى أَْو فِْطٍر إِلَى    رسول   َخَرجَ :"    عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفي البخاري   -2509
َدقَِة فَقَاَل أَيَُّها النَّاس  تََصدَّق وا فََمرَّ َعلَى   َصلَّى ث مَّ اْنَصَرَف فََوَعَظ النَّاَس َوأََمَره ْم ِبالصَّ الن َِساِء  اْلم 

ِ قَاَل ت ْكثِْرَن  فَقَاَل َيا َمْعَشَر الن َِساِء تََصدَّْقَن فَإِن ِي َرأَْيت ك نَّ أَْكثََر أَْهِل النَّا ِر فَق ْلَن َوِبَم ذَِلَك َيا َرس وَل َّللاَّ
ِل اْلَحاِزِم ِمْن إِْحدَ  ج  ِ الرَّ اك نَّ َيا  اللَّعن َوتَْكف ْرَن اْلعَِشيَر َما َرأَْيت  ِمْن َناقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَْذَهَب ِلل ب 

ا َصاَر إِلَى   َمْنِزِلِه َجاَءْت زينب اْمَرأَة  ابن مسعود تَْستَأِْذن  َعلَْيِه فَِقيَل  َمْعَشَر الن َِساِء ث مَّ اْنَصَرَف فَلَمَّ
َياِنِب فَِقيَل اْمَرأَة  ابن مسعود قَاَل نَعَْم اْئذَن وا لََها فَأ ِذَن   ِ َهِذِه زينب فَقَاَل أَيُّ الزَّ لََها قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ إِنََّك أََمْرَت اْلَيوْ  ِليٌّ ِلي فَأََرْدت  أَْن أَتََصدََّق ِبِه فََزَعَم ابن مسعود  َيا َنبِيَّ َّللاَّ َدقَِة َوَكاَن عنِدي ح  َم ِبالصَّ
ِك َوَولَد ِك أََحقُّ َمْن    أَنَّه  َوَولََده  أََحقُّ َمْن تََصدَّْقت  ِبِه َعلَْيِهْم فَقَاَل النبي  َصَدَق ابن مسعود َزْوج 

د بوب عليه البخاري ) باب الزكاة على األقارب(وهو في مسلم بنحوه وق  )5("تََصدَّْقِت ِبِه َعلَْيِهمْ 
 .  عن بن عمر رضي هللا عنهما

 

 
( ) كتاب الزكاة ، باب تعجيل الصدقة قبل الحول ( )بمثله مطوال.( 2011( برقم: ) 32/    3ه" )أخرجه الدارقطني في "سنن   –  )1(

 . 857برقم  (:346/ 3»إرواء الغليل « ). حسنه األلباني في   ( )بهذا اللفظ(945( برقم: )159/  3والبزار في "مسنده" ) 
اللفظ(396( برقم: ) 143/    1الجارود في "المنتقى" )أخرجه ابن    –  )2( الزكاة ، ( )بهذا  وابن خزيمة في ،    ( ) أول كتاب 

وصححه الحاكم   ( )بمثله.(5474( برقم: )332/    3والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بلفظه.(2331برقم: )(  85/    4"صحيحه" )
( 678( برقم: ) 56/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1624( برقم: )32/    2وأبو داود في "سننه" )ووافقه الذهبي،  

( )بمثله.( 837( برقم: )236/    1وأحمد في "مسنده" )،  ثله.(  ( )بم1795( برقم: )15/    3وابن ماجه في "سننه" )  ،  )بمثله.(  
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  حسن.  هإسناد "ط الرسالة(:  192/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  

 . "حديث حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي :" 1436برقم  (:327/ 5)
( ) كتاب الزكاة ، باب قول هللا تعالى وفي الرقاب وفي سبيل 1468( برقم: )122/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي تقديم الزكاة ومنعها ( )بهذا اللفظ( 983( برقم: )68/  3ومسلم في "صحيحه" )، هللا ( )بنحوه.( 
( ) كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر ( 1466( برقم: )112/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على اأْلقربين والزوج  1000( برقم: )80/    3ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 . واألوالد والوالدين ( )بنحوه.(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب الزكاة على األقارب ( )بهذا اللفظ(1462( برقم: )201/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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وهو مشكل ألن الظاهر ومن قال الصدقة الواجبة فقد غلط")  قال بن باز " هذا في صدقة التطوع ، •
قال الشيخ الشوكاني: ]والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها،    (بأن القصتين واحدة

أما أوالً: فلعدم المانع من ذلك ومن قال إنه ال يجوز فعليه الدليل، وأما ثانياً: فألن ترك استفصاله 
   لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال: يجزي

 .4/199رضاً كان أو تطوعاً[ نيل األوطار عنك ف

رضي للا عنها قالت :قلت يا رسول للا هل لي أجر في بني    عن أم سلمةفيهما  و -2510
بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني ؟ فقال : " نعم لك أجر ما   أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست

 )1(عليهم " أنفقت

 ، وال لغني ،أو قوي مكتسب   اليجوز دفعها آلل محمد  •

: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه  "هريرة  فيهما عن أبي -2511
وفي لفظ  "  ) كخ كخ ( . ليطرحها ثم قال ) أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة    رسول للا  فقال
 )2("الصدقةخ كخ ارم بها أما علمت أنا ال نأكل "لمسلم

كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن قيل     رسول للا   : أن"  عن أبي هريرةهما  وفي  -2512
 ) ظاهره يشمل كل صدقة؟!()3("هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منه

َدقَةَ  "  قال  عن النبي    بن الحارث    وفي مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة  -2513 إِنَّ الصَّ
ٍد إِنََّما ِهَي أَْوَساخ  النَّاِس   َحمَّ َدقَاِت إِنََّما ِهَي أَْوَساخ    "لمسلم   وفي لفظ"    اَل تَْنَبِغي ِْلِل م  إِنَّ َهِذِه الصَّ
ٍد   َحمَّ ٍد َواَل ِْلِل م  َحمَّ قوله  ، ولكن    قوله الصدقات " يعم كل صدقة    )4(" النَّاِس َوإِنََّها اَل تَِحلُّ ِلم 

 " يقيدها بالصدقة الواجبة وهي الزكاة . وهللا تعالى أعلمقد "أوساخ الناس" 
فإذا أخرجت الزكاة يحصل الطهر   "أوساخ الناس لقوله "يؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض  و •

 . وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة لألموال

)قوله باب ما يذكر من الصدقة للنبي صلى هللا عليه   (:354/  3)»فتح الباري البن حجر«  قال في   •
 وسلم وآله( 

لم يعين الحكم لشهرة االختالف فيه والنظر فيه في ثالثة مواضع أولها المراد باآلل هنا بنو هاشم   •
وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط وعن أحمد    ...وبنو المطلب على األرجح من أقوال العلماء  

 ... مطلب روايتان وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قوالن في بني ال

ثانيها كان يحرم على النبي صلى هللا عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحد   •
منهم الخطابي اإلجماع لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قوال وكذا في رواية عن أحمد 

إنما أراد أن ما ليس من صدقة األموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان  و  ... قال بن قدامة    ... 
وقال غيره ال تحرم عليه  .  يحرم عليه كل ما كان من األموال متقوما    :قال الماوردي.  غير محرم  

 .اللقطةفي مطلقا الصدقة وسيأتي دليل تحريم ، الصدقة العامة كمياه اآلبار وكالمساجد 

ال نعلم خالفا في أن بني هاشم ال تحل لهم    :قال بن قدامة  ؟ق به آله في ذلك أم ال ل يلتحثالثها ه  •
وقيل عنه يجوز لهم  ،  وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة  ،  الصدقة المفروضة كذا قال  

ونقله بعض المالكية عن األبهري منهم وهو وجه ،  إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي  
وعند المالكية في ذلك    .  وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض ال من غيرهم   ،    لبعض الشافعية

أدلة المنع ظاهرة  و.  عكسه  ،  دون الفرض      جواز التطوع  ،    المنع  ،  الجواز:  أربعة أقوال مشهورة  

 
،  ( ) كتاب النفقات ، باب وعلى الوارث مثل ذلك ( )بهذا اللفظ(  5369( برقم: )66/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على اأْلقربين والزوج واألوالد 1001( برقم: )80/    3ومسلم في "صحيحه" )
 .  والوالدين ( )بمثله.(

( ) كتاب الزكاة ، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى هللا عليه 1491( برقم: )127/  2ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف – )2(
( ) كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول هللا  1069( برقم: )117/    3فظ( ،ومسلم في "صحيحه" )وسلم وآله ( )بهذا الل

 . ِه َوَسلََّم ( )بنحوه.( َصلَّى هللاُ َعلَيْ 
( ) كتاب الزكاة ، باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة ( )بهذا 1077( برقم: )120/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 . ) كتاب الهبة وفضلها ، باب قبول الهدية ( )بنحوه مطوال.((  2576( برقم: )155/  3والبخاري في "صحيحه" )، اللفظ( 
بتلك اب الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ( )( ) كت1072( برقم: ) 118/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(

 .  (األلفاظ
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ولو أحلها آلله ألوشك أن ،    قل ما أسألكم عليه من أجر  من حديث الباب ومن غيره ولقوله تعالى
الصدقة    وثبت عن النبي  ،    خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها   يطعنوا فيه ولقوله

قول أكثر الحنفية    وهو  ض  أوساخ الناس كما رواه مسلم ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفر
أن الواجب حق الزم ال يلحق بأخذه ذلة   :وأما عكسه فقالوا،  والمصحح عند الشافعية والحنابلة  

ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد األدنى على األعلى  . بخالف التطوع 
  ."ا تقدم عن أبي حنيفة قولهولم أر لمن أجاز مطلقا دليال إال م. فأما األعلى على مثله فال  

رسول    َمَشْيت  أََنا َوع ثَْمان  ْبن  َعفَّاَن إِلَى  :"قَالَ   عن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ وفي البخاري   -2514
طَِّلِب َوتََرْكتََنا َوَنْحن  َوه ْم ِمْنَك بَِمْنِزلٍَة َواِحَدةٍ فَقَا    للا  ِ أَْعَطْيَت َبِني اْلم  رسول    لَ فَق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ
طَِّلِب َوَبن و َهاِشٍم َشْيٌء َواِحٌد   للا   )1("  إِنََّما َبن و اْلم 

بَْعَده  قَاَل َوَمْن ه ْم    قال"  زيد ْبِن أرقم  عن  وفي مسلم -2515 َدقَةَ  ِرَم الصَّ أَْهل  َبْيِتِه َمْن ح 
َدقَةَ قَاَل َنعَْم    ُهْم آُل َعِلّيٍ َوآُل َعِقيٍل َوآُل َجْعفٍَر َوآُل َعبَّاٍس قَاَل   ِرَم الصَّ اَلِء ح  وفي    )2("  قَاَل ك لُّ َهؤ 
رِ  لفظ" َدقَةَ بَْعَده  أَْهل  َبْيِتِه أَْصل ه  َوَعَصَبت ه  الَِّذيَن ح  وا الصَّ  )3("م 

بعث رجال من بني مخزوم على الصدقة  أن النبي       عن أبي رافعو.    )صحيح( -2516
فأسأله فانطلق إلى      رسول للا   فقال ْلبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال ال حتى أتي

 )4(" فسأله فقال ان الصدقة ال تحل لنا وإن  موالي القوم من أنفسهم    النبي

ْبَن يَزيد  وفي البخاري -2517 أََنا   رسول للا    َباَيْعت    :"قَالَ رضي للا عنهما     أَنَّ َمعن 
ِبهَ  َيتََصدَّق   َدَناِنيَر  أَْخَرَج  يَزيد  أَبِي  َوَكاَن  إِلَْيِه  َوَخاَصْمت   فَأَْنَكَحِني  َعلَيَّ  َوَخَطَب  ي  َوَجد ِ ا َوأَبِي 

ِ َما إِيَّاَك أََرْدت    ٍل فِي اْلَمْسِجِد فَِجْئت  فَأََخْذت َها فَأَتَْيت ه  بَِها فَقَاَل َوَّللاَّ  فََخاَصْمت ه  إِلَىفََوَضعََها عنَد َرج 
 )5("فَقَاَل لََك َما َنَوْيَت َيا يَزيد َولََك َما أََخْذَت َيا َمعن    رسول للا 

ِ بن زيد ْبِن عاصموفيهما  -2518 ا أَفَاَء َّللاَّ  َعلَى َرس وِلهِ   عن َعْبِد َّللاَّ َنْيٍن   قَاَل لَمَّ َيْوَم ح 
ْم َولَْم ي ْعِط اْْلَْنَصاَر َشْيئًا  َؤلَّفَِة ق ل وب ه   الحديث  )6("قََسَم فِي النَّاِس فِي اْلم 

اْلِهاَلِلّيِ وفي مسلم   -2519 ْبِن ُمَخاِرٍق  قَبِيَصةَ  فَأَتَْيت      عن  َحَمالَةً  ْلت   تََحمَّ     النبي  قَاَل 
َر لََك بَِها قَاَل ث مَّ قَاَل َيا قَِبيَصة  إِنَّ اْلَمْسأَلَةَ اَل تَِحلُّ إاِلَّ  أَْسأَل ه  فِيَها فَقَاَل أَقِْم َحتَّى   َدقَة  فََنأْم  تَأِْتَيَنا الصَّ

ٌل   فََحلَّْت لَه  اْلَمْسأَلَة  َحتَّى ي ِصيَبَها ث مَّ ي ْمِسك  َوَرج  َل َحَمالَةً  ٍل تََحمَّ َجائَِحةٌ ِْلََحِد ثاََلثٍَة َرج    أََصابَتْهُ 
َمالَهُ  اْلَمْسأَلَة     اْجتَاَحْت  لَه   َعْيٍش فََحلَّْت  ِمْن  قَِواًما  يُِصيَب  ٌل    َحتَّى  َوَرج  َعْيٍش  ِمْن  ِسَداًدا  قَاَل  أَْو 
َمْسأَلَة   َحتَّى َيق وَم ثاََلثَةٌ ِمْن ذَِوي اْلِحَجا ِمْن قَْوِمِه لَقَْد أََصاَبْت ف اَلًنا فَاقَةٌ فََحلَّْت لَه  الْ   أََصابَتْهُ فَاقَةٌ 

قَِبيَصة  س ْحتًا    يُِصيَب قَِواًما ِمْن َعْيٍش َحتَّى   َيا  اْلَمْسأَلَِة  أَْو قَاَل ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش فََما ِسَواه نَّ ِمْن 
 )7("َيأْك ل َها َصاِحب َها س ْحتًا

 
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ومن الدليل على أن الخمس لإلمام 3140( برقم: )91/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب  2408( برقم: )122/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب  2408( برقم: )123/    7ه" )أخرجه مسلم في "صحيح  –  )3(

 .  رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  404/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(2344( برقم: )97/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
)بنحوه.(1473)  )    ، الذهبي  ووافقه  "سننه" )وصححه  في  داود  )45/    2وأبو  برقم:  )بمثله.(  1650(  في ،  (  والترمذي 

إسناده  "(:57/  4»صحيح ابن خزيمة« )وقال :"حسن صحيح" . قال األعظمي في    ( )بمثله.(657( برقم: )38/    2"جامعه" )
»إرواء الغليل «  " وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:88/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  صحيح

والحاكم: " صحيح ..(:149/  4»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) في    . وقال   880برقم    (: 387/  3)
 . "على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قاال

 ()كتاب الزكاة ، باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر()بهذا اللفظ( 1422(برقم:)111/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  4330) ( برقم: 157/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(

( ) كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر من قوي إيمانه ( 1061( برقم: )108/    3في "صحيحه" )
 .  )بنحوه.(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ( )بهذا اللفظ(1044: )( برقم 97/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
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ٍ إاِلَّ    :"قَالَ   رسول للا    أَنَّ   عن َعَطاِء ْبِن يََسارٍ و.    )صحيح( -2520 َدقَة  ِلغَنِي  اَل تَِحلُّ الصَّ
ِ أَْو ِلعَاِمٍل َعلَْيَها أَْو ِلغَاِرٍم أَْو ِلَرُجٍل اْشتََراَها بَِماِلِه أَْو ِلَرُجٍل َكاَن لَ ِلَخْمَسٍة   هُ  ِلغَاٍز فِي َسبِيِل َّللاَّ

َق َعلَى اْلِمْسِكيِن فَأَْهَداَها اْلِمْسِكيُن لِ   )1("   ْلغَنِّيِ َجاٌر ِمْسِكيٌن فَتُُصّدِ

: ال    رسول للا    قال أبي سعيد الخدري  عطاء بن يسار عن  عن    )صحيح( . -2521
تحل الصدقة لغني اال لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل للا  

  )2("أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني

ِ ْبُن عدي عنو.  )صحيح(  -2522 َما أَتََيا ُعبَْيُد َّللاَّ لَْيِن َحدَّثَاه  أَنَّه  َيْسأاََلِنِه   رسول للا  أَنَّ َرج 
َدقَِة فَقَلََّب فِيِهَما اْلَبَصَر   أعطيتكما  إِْن ِشْئت َما    رسول للا   فََرآه َما َجْلَدْيِن فَقَالَ   "َبَصَره  "ِمْن الصَّ

 )3("َواَل َحظَّ فِيَها ِلغَنِّيٍ َواَل ِلقَِوّيٍ ُمْكتَِسبٍ 

حجة الوداع وكان    رسول للا   لما حجرضي للا عنها قالت:  .عن أم معقل   )صحيح( -2523
فلما      رسول للا   لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل للا وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج

"يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا ؟" قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل  : فرغ من حجه جئته فقال
"فهال خرجت عليه  :جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل للا قالوكان لنا  

أما إذ فاتتك هذه الحجة  معنا، فاعتمري في رمضان،فإنها كحجة" فكانت    ؟ فإن الحج في سبيل هللا
ةً؟  ، وقد قال هذا لي رسول  للا  ، والع مرة ع مرة  تقول:الحجُّ حجة  )4(" ما أدِري ألي َخاصَّ

  

 
بهذا  ( ) كتاب الزكاة ، أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ( )288/    919)( برقم:  378/    1أخرجه مالك في "الموطأ" )    –  )1(

 . .(اللفظ
(  122/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،  .(  بهذا اللفظ( )402( برقم: )144/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(

، وأبو داود   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(1485( برقم: )407/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  2374برقم: )
. قال األرنؤوط   ( )بمثله.(11716( برقم: )2416/    5وأحمد في "مسنده" )،    ( )بمثله.(1635( برقم: )38/    2في "سننه" )

وال يضر إرسال من أرسله، ألن معمراً والثوري حافظان، فيكون ...إسناده صحيح"(:77/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في 
 1445برقم    (:337/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  رى.عطاء بن يسار أرسله مرة ووصله أخ

الجارود والحاكم :" إسناده صحيح مرساًل ومسنًدا، ورجح طائفة من األئمة المسند، وصححه جماعة؛ منهم ابن خزيمة وابن 
 . "والذهبي

( ) كتاب الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ( )بهذا  1633( برقم: )37/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
)،    اللفظ( "المجتبى"  في  )521/    1والنسائي  برقم:  )بنحوه.(  1/    2597(   )،  ( في "مسنده"  برقم: 4063/    7وأحمد   )

رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال  "(:92/  3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    ( )بنحوه.(18255)
." اود والنسائيرواه أحمد وقواه، وأبو د"(:256»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص". وقال ابن حجر في  الصحيح.

»صحيح ". وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين.  " ط الرسالة(:  486/  29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  
َدهُ أحمد:"  443برقم  (:335/  5سنن أبي داود ط غراس«)  " إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن عبد الهادي، وَجوَّ

( برقم: 151/    2أبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(2376( برقم: ) 123/    4حيحه" )أخرجه ابن خزيمة في "ص  –  )4(
)بنحوه.(1989) في    (  األرنؤوط  قال   .( األرنؤوط«  داود ت  أبي  قوله:   " (:345/  3»سنن  دوْن  إسناده ضعيف الضطرابه، 

 (: 230/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . صححه األلباني في  "اعتمري في رمضان فإنها كحجة"، فهوصحيح لغيره.  
يِه عن الشاهد وقال :  1736برقم (  870(، والحميدي ) 35/  4وأخرجه أحمد )... حديث صحيح؛ دون قوله: فكانت تقول ... لتعِرّ

ُ َعلَيِه   فقاال: ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا ابن المنكدر قال: سمعت يوسف بن عبد هللا بن سالم يقول: قال رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
ةٌ".  َوَسلََّم لرجل من األنصار وامرأته: وهذا إسناد صحيح مرسل صحابي،    "اعتمرا في رمضان؛ فإن عمرة في رمضان لكما َحجَّ

الصحابة حجة. ... مرفوًعا مختصًرا، وهو مخرج في "اإلرواء"   وقد صح  ومراسيل  معقل وغيرها  أم  من طريق أخرى عن 
(869.)   ." 
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  قال : أراد رسول للا    رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.   صحيح لغيره(حسن.  ) -2524
على جملك ، فقال : ما عندي ما أحجك   الحج ، فقالت امرأة لزوجها : أحجني مع رسول للا  

عليه ، قالت : أحججني على جملك فالن ، قال : ذاك حبيس في سبيل للا عز وجل ، فأتى  
، فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السالم ورحمة للا ، وإنها سألتني الحج معك قالت  رسول للا 

قالت : أحجني على جملك فالن    ، فقلت : ما عندي ما أحجك عليه ،   : أحجني مع رسول للا 
أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل  ، فقلت : ذاك حبيس في سبيل للا عز وجل ، فقال :  

: أقرئها السالم ورحمة للا    ، وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك ، قال رسول للا    هللا
 .)1(" ن وبركاته ، وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني : عمرة في رمضا

عن إبراهيم بن مهاجر ، عن  وفي لفظ :  (بدون ذكر العمرة , وأما بها فشاذ  صحيح.) -2525
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال : أرسل مروان إلى أم معقل اْلسدية يسألها عن هذا  
الحديث ، فحدثته أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل للا ، وأنها أرادت العمرة ، فسألت زوجها  

الحج والعمرة :  فذكرت ذلك له ، فأمره أن يعطيها . وقال النبي  ر فأبى . فأتت النبي  البك
  )2(".. من سبيل هللا

  

 
. قال األرنؤوط في   ( ) كتاب المناسك ، باب العمرة ( )بهذا اللفظ( 1990( برقم: )152/   2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

فقد ضعفه أحمد   -وهو ابن عبد الواحد األحول البصري    -ر  جاله ثقات غير عام"ر (:346/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
والنسائي، ووثقه أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن عدي: ال أرى برواياته بأساً، وذكره ابن حبان في "الثقات". 

برقم   (:231/  6ود ط غراس« )»صحيح سنن أبي دا " . وقال األلباني في  فهو حسن الحديث إال عند المخالفة لمن هو أوثق منه.
قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن العربي في "شرح الترمذي". وأخرجه الشيخان مختصًرا، وكذا  :"   1737

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير    " ...ابن الجارود وابن حبان، وزاد: "حجة معي"، وهي رواية البخاري(.
والصواب أنه حسن كما ذكرت، ولكنه صحيح لغيره؛ فإن له شاهًدا من   ..من رجال مسلم؛ على ضعف فيه.  عامر األحول، فهو

 . "(.869أخرجه الدوالبي وغيره بسند صحيح، وقد خرجته في المصدر المذكور برقم ) حديث أبي َطِليٍق نحوه:
»إرواء قال األرنؤوط في  . قال األلباني في    اللفظ(( )بهذا  27927( برقم: )6631/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".   ."....صحيح.بدون ذكر العمرة , وأما بها فشاذ:"869برقم    (:372/  3الغليل « )
لك الذهبى نفسه قلت: وهو على شرط مسلم كما قاال , إال أن إبراهيم بن مهاجر فى حفظه ضعف: كما أشار إلى ذ  ووافقه الذهبى.

وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق لين الحفظ    بإيراده إياه فى " الضعفاء " وقوله: " ثقة , قال النسائى: ليس بالقوى ".
قلت: ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث , فإنه قد اضطرب فى إسناده ومتنه اضطرابا كثيرا , وخالف الثقات فى ذكر العمرة   ".

يؤيده رواية الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن امرأة   ...يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظهفيه , مما  
من بنى أسد بن خزيمة يقال لها أم معقل قالت: " أردت الحج , فضل بعيرى , فسألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  

أخرجه أحمد , وسنده صحيح على شرط الشيخين , وهو  ان تعدل حجة ".اعتمرى فى شهر رمضان , فإن عمرة فى شهر رمض
 .  ."خالف قول إبراهيم بن مهاجر فى روايته السابقة: " أرادت العمرة " , فهى شاذة كما ذكرنا 
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 صدقة التطوع •
قال : ) إن للا   حدثه أن رسول للا    الحارث األشعريعن )أبو مالك(.    )صحيح( -2526

جل وعال أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإن  
عيسى قال له : إن للا قد أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما  

وا على الشرفات أن تأمرهم وإما أن آمرهم قال : فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتْلت وجلس
فوعظهم وقال : إن للا جل وعال أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن :  

ومثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله    أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاأولهن :  
  بذهب أو ورق وقال له : هذه داري وهذا عملي فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم 

  وآمركم بالصالة   ،  يسره أن يكون عبده هكذا وإن للا خلقكم ورزقكم فاعبدوه وال تشركوا به شيئا  
وإنما    وآمركم بالصيام  ، فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن العبد إذا لم يلتفت استقبله جل وعال بوجهه

م عند مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك وعنده عصابة يسره أن يجدوا ريحها فإن الصيا
وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده    وآمركم بالصدقة  ،  للا أطيب من ريح المسك

إلى عنقه وأرادوا أن يضربوا عنقه فقال : هل لكم أن أفدي نفسي فجعل يعطيهم القليل والكثير  
ه فأتى  فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثر وآمركم بذكر هللا  ،   ليفك نفسه منهم 

قال   ،    ال يحرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللافأحرز نفسه فيه فكذلك العبد    ن حصيناعلى حص
  : بها  أمرني للا  آمركم بخمس  وأنا   (  : بالجماعة والسمع  رسول للا صلى للا عليه و سلم 

فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق اْلسالم من    والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل هللا
عنقه إال أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم ( قال رجل : وإن صام وصلى  

 )1(") وإن صام وصلى فادعوا بدعوى هللا الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد هللا؟ قال : 

ُ يَْوَم    قَاَل النبيقَاَل    عدي ْبِن َحاتِمٍ وفيهما عن   -2527 َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد إِالَّ َوَسيَُكلُِّمهُ َّللاَّ
تُْرُجَمانٌ  ِ َوبَْينَهُ  فَتَْستَْقِبل ه    اْلِقيَاَمِة لَْيَس بَْيَن َّللاَّ َيَدْيِه  َبْيَن  َيْنظ ر   ث مَّ  ق دَّاَمه   َيْنظ ر  فَاَل يََرى َشْيئًا  ث مَّ 

ِ تَْمَرةٍ النَّار  فََمْن اْستََطاَع مِ    )2(" ْنك ْم أَْن َيتَِّقَي النَّاَر َولَْو ِبِشق 

للبخاري:" -2528 لفظ  َواَل   وفي  ِحَجاٌب  َوبَْينَهُ  بَْينَهُ  لَْيَس   ، هللِا  يََديِ  بَْيَن  أََحُدُكْم  لَيَِقفَنَّ  ثُمَّ 
: أَلَ  : بَلَى ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ ْم أُْرِسْل إِلَْيَك  تَْرُجَماٌن يُتَْرِجُم لَهُ ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَْم أُوتَِك َمااًل؟ فَلَيَقُولَنَّ

: بَلَى ، فَيَْنُظُر َعْن يَِمينِِه فَاَل يََرى إِالَّ النَّاَر ، ثُمَّ يَْنُظُر َعْن ِشَماِلِه فَاَل يََرى إِالَّ  َرُسواًل؟ فَلَيَقُ  ولَنَّ
 . َطيِّبٍَة  فَبَِكِلَمٍة  يَِجْد  لَْم  فَِإْن   ، تَْمَرٍة  بِِشّقِ  َولَْو  النَّاَر  أََحُدُكُم  فَْليَتَِّقيَنَّ   ،  النَّاَر 

 ")3( 

ِ تَْمَرةٍ فََمْن لَْم َيِجْد فَِبَكِلَمٍة َطي َِبةٍ  " للبخاري وفي لفظ -2529  )4("اتَّق وا النَّاَر َولَْو ِبِشق 

أَنََّها قَالَْت َجاَءْتنِي ِمْسِكيَنةٌ تَْحِمل  اْبَنتَْيِن لََها  "  رضي للا عنها  وفي مسلم عن عائشة -2530
َما تَْمَرةً َوَرفَعَْت إِلَى فِيَها تَْمَرةً ِلتَأْك لََها فَاْستَْطعََمتَْها  فَأَْطعَْمت َها ثاََلَث تََمَراٍت فَأَْعَطْت ك لَّ   َواِحَدةٍ ِمْنه 

الَّ  فَذََكْرت   َشأْن َها  فَأَْعَجَبنِي  َما  َبْينَه  تَأْك لََها  أَْن  ت ِريد   َكاَنْت  الَّتِي  التَّْمَرةَ  فََشقَّْت  َصنَعَْت  اْبَنتَاَها  ِذي 
َ قَْد فَقَاَل   للا رسوللِ   )5("أَْوَجَب لََها بَِها اْلَجنَّةَ أَْو أَْعتَقََها بَِها ِمْن النَّارِ إِنَّ َّللاَّ

 
(  347/    3وابن خزيمة في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(6233( برقم: )124/    14أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

وقال :"حسن صحيح غريب"،   (بنحوه ( )2863رقم: )( ب544/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1895برقم: )
"إسناده (:195/  3»صحيح ابن خزيمة« )  . قال األعظمي في  ( )بمثله.(18079( برقم: )4003/    7وأحمد في "مسنده" )

»صحيح  " . وصححه األلباني في إسناده صحيح رجاله ثقات."(:126/ 14»صحيح ابن حبان« )صحيح.". وقال األرنؤوط في 
 . 1026برقم  (:494/ 1موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

( ) كتاب الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب ( )بهذا اللفظ( 6539( برقم: )112/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 ( ) كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ( )بنحوه مختصرا.(1016( برقم: )86/    3، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة قبل الرد ( )بهذا اللفظ1413م: )( برق 108/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 ( ) كتاب الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب ( )بهذا اللفظ( 6540( برقم: ) 112/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل اإلحسان إلى البنات (  2630( برقم: )38/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 .  )بهذا اللفظ(
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فِي َصْدِر      رسول للا  قَاَل ك نَّا عندَ   عن اْلُمْنِذِر ْبِن َجِريٍر عن أَبِيهِ وفي مسلم   -2531
ْم   ت ه  تَقَل ِِدي السُّي وِف َعامَّ ْجتَاِبي الن َِماِر أَْو اْلعََباِء م  فَاةٌ ع َراةٌ م  َضَر َبْل  النََّهاِر قَاَل فََجاَءه  قَْوٌم ح  ِمْن م 

َضَر فَتََمعََّر َوْجه   ْم ِمْن م   َخَرَج فَأََمَر بالال فَأَذََّن ِلَما َرأَى ِبِهْم ِمْن اْلفَاقَِة فََدَخَل ث مَّ     رسول للا    ك لُّه 
َيا أَيَُّها النَّاس  اتَّق وا َربَّك ْم الَِّذي َخلَقَك ْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ إِلَى آِخِر اْْلَيِة  َوأَقَاَم فََصلَّى ث مَّ َخَطَب فَقَاَل  

َ َكاَن َعلَْيك ْم َرقِيًبا َ اتَّ َواْْلَيةَ الَّتِي فِي اْلَحْشِر    إِنَّ َّللاَّ َ َوْلتَْنظ ْر َنْفٌس َما قَدََّمْت ِلغٍَد َواتَّق وا َّللاَّ   ق وا َّللاَّ
ِه ِمْن َصاعِ تَْمِرِه َحتَّى قَاَل َولَْو ِبشِ  ٌل ِمْن ِديَناِرِه ِمْن ِدْرَهِمِه ِمْن ثَْوِبِه ِمْن َصاعِ ب ر ِ ِ  تََصدََّق َرج  ق 

ٌل ِمْن اْْلَْنَصاِر ِبص   ةٍ َكاَدْت َكفُّه  تَْعِجز  عنها َبْل قَْد َعَجَزْت قَاَل ث مَّ تَتَاَبَع النَّاس   تَْمَرةٍ قَاَل فََجاَء َرج  رَّ
ْذَهَبةٌ فَقَالَ     رسول للا   َحتَّى َرأَْيت  َكْوَمْيِن ِمْن َطعَاٍم َوِثَياٍب َحتَّى َرأَْيت  َوْجهَ  رسول    َيتََهلَّل  َكأَنَّه  م 

ْساَلِم ُسنَّ     للا  ةً حسنةً فَلَهُ أَْجُرَها َوأَْجُر َمْن َعِمَل بَِها بَْعَدهُ ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص  َمْن َسنَّ فِي اإْلِ
ْساَلِم ُسنَّةً َسيِّئَةً َكاَن َعلَْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل بَِها مِ  ْن ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيٌء َوَمْن َسنَّ فِي اإْلِ

 )1("   ْن أَْوَزاِرِهْم َشْيءٌ بَْعِدِه ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص مِ 

اْلَيد  اْلع ْلَيا َخْيٌر ِمْن اْلَيِد السُّْفلَى    :"قَالَ     عن النبي    عن حكيم ْبِن حزاموفيهما   -2532
َدقَِة عن َظْهِر ِغنًى َوَمْن َيْستَْعِفْف ي ِعفَّه  َّللاَّ  َوَمْن َيْستَْغِن ي ْغِنهِ   )2("  َّللاَّ  َواْبَدأْ ِبَمْن تَع ول  َوَخْير  الصَّ

ِ   عن أَبِي هريرة  فيهماو -2533 ٌل ِللنَّبِي  َدقَِة أَْفَضل  قَاَل     قَاَل َرج  ِ أَيُّ الصَّ َيا َرس وَل َّللاَّ
ْلق وَم ق ْلَت    َوأَْنَت صحيح َحِريٌص تَأُْمُل اْلِغنَى َوتَْخَشى اْلفَْقرَ أَْن تََصدََّق   َواَل ت ْمِهْل َحتَّى إِذَا َبلَغَْت اْلح 

 )3("صحيح شحيح"ولفظ مسلم  ،ِلف اَلٍن َكذَا َوِلف اَلٍن َكذَا َوقَْد َكاَن ِلف اَلنٍ 

 )4("وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل البقاء أن تصدق ،  "وفي لفظ لمسلم عنه -2534

قال : سبق درهم مائة ألف درهم   رسول للا    أن  عن أبي هريرةو.    )حسن( -2535
قالوا وكيف قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 

   )5("مائة ألف درهم فتصدق بها 

" الحسد بألفاظ متقاربة  رضي للا عنهم   ، وابن مسعودوعن ابن عمر    وفيهما عنه ، -2536
َو َيْقِضي    إال في اثنتين ٌل آتَاه  للا  اْلِحْكَمةَ فَه  ِ ، َوَرج  ٌل آتَاه  للا  َمااًل فَس ل َِط َعلَى َهلََكِتِه فِي اْلَحق  َرج 
َها .  َو ي ْنِفق ه  آَناَء اللَّْيِل رضي للا عنهما فيهما " ولفظ ابن عمر" بَِها َوي عَل ِم  ٌل آتَاه  للا  َمااًل فَه  َوَرج 

 )6("َهاِر . َوآَناَء النَّ 

ٌل تََصدََّق ِبَصَدقٍَة  "ذكر منهم"  سبعة يظلهم هللا في ظله"أبي هريرةوفيهما عن   -2537 َوَرج 
 )7("فَأَْخفَاَها َحتَّى اَل تَْعلََم يَِمين ه  َما ت ْنِفق  ِشَمال ه  

 
 ( ) كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ()بهذا اللفظ( 1017( برقم:)86/  3أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
( ) كتاب الزكاة ، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى ( )بهذا اللفظ(  1427: )( برقم112/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 ( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ( )بنحوه.( 1034( برقم: )94/  3، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح 1419( برقم: )110/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 1032( برقم: )93/    3( )بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( )بنحوه.(

( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح  1032( برقم: )93/    3)  أخرجه مسلم في "صحيحه"  –  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( برقم: 135/    8وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  2443( برقم: )166/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )5(
والنسائي في   وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بمثله.(1524( برقم: )416/    1لحاكم في "مستدركه" )وا،  ( )بمثله.(  3347)

. قال   ( )بمثله.(  9051( برقم: )1875/    2( )بهذا اللفظ( ، وأحمد في "مسنده" )2/    2526( برقم: ) 506/    1"المجتبى" )
وباقي   إسناده حسن، ابن عجالن صدوق روى له مسلم متابعة والبخاري معلقا،"(:135/ 8»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في 

 3606برقم  (:675/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وحسنه األلباني في السند علي شرط الصحيح.
( ) 73( برقم: )25/    1)،  (5025( برقم: )191/    6)،  (  5026( برقم: )191/    6البخاري في "صحيحه" )  اأخرجه–  )6(

( ) كتاب صالة 815( برقم: )201/    2مسلم في "صحيحه" )  ، و  العلم والحكمة ( )بهذا اللفظ(كتاب العلم ، باب االغتباط في  
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها 816( برقم: ) 201/    2)،    (بمثله ن يقوم بالقرآن ويعلمه ( )المسافرين وقصرها ، باب فضل م

 .  ويعلمه ( )بهذا اللفظ(، باب فضل من يقوم بالقرآن 
( ) كتاب األذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل 660( برقم: )133/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

 ( ) كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة ( )بمثله.(1031م: )( برق 93/  3المساجد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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ُ َمْن تََصدََّق بِعَْدِل تَْمَرةٍ    رسول للا    قَالَ   وفيهما عنه  -2538 ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب َواَل يَْقبَُل َّللاَّ
ه  َحتَّى تَك وَن مِ   إِالَّ الطَّيِّبَ  َ َيتَقَبَّل َها ِبيَِميِنِه ث مَّ ي َرب ِيَها ِلَصاِحِبِه َكَما ي َرب ِي أََحد ك ْم فَل وَّ اْلجبل    ثْلَ َوإِنَّ َّللاَّ

من الكسب الطيب  "    وفي لفظ لمسلم "يصعد إلى للا إال الطيب  وال  :"   وفي لفط للبخاري   "
 )1(" فيضعها في حقها

ٌل عنِدي ِديَناٌر قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى    للا   رسول  قَالَ  وعنه. )حسن( -2539 تََصدَّق وا قَاَل َرج 
  َنْفِسَك قَاَل عنِدي ِديَناٌر آَخر  قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى َزْوِجَك قَاَل عنِدي ِديَناٌر آَخر  قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى 

 )2("َخاِدِمَك قَاَل عنِدي ِديَناٌر آَخر  قَاَل أَْنَت أَْبَصر    َولَِدَك قَاَل عنِدي ِديَناٌر آَخر  قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى

ِ َوِديَناٌر      رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -2540 ِديَناٌر أَْنفَْقتَه  فِي َسِبيِل َّللاَّ
أَْهِلَك   َعلَى  أَْنفَْقتَه   َوِديَناٌر  ِمْسِكيٍن  َعلَى  ِبِه  تََصدَّْقَت  َوِديَناٌر  َرقََبٍة  فِي  الَِّذي  أَْنفَْقتَه   أَْجًرا  أَْعَظُمَها 

 )3("أَْنفَْقتَهُ َعلَى أَْهِلكَ 

   . ذم البخل •

ِمْن َيْوٍم ي ْصِبح  اْلِعَباد  فِيِه إاِلَّ َملََكاِن َيْنِزاَلِن  "ماعن النبي    هريرة وفيهما عن أبي   -2541
ْمِسًكا تَلَفًا مَّ أَْعِط م  ْنِفقًا َخلَفًا َوَيق ول  اْْلَخر  اللَّه  مَّ أَْعِط م   )4("فََيق ول  أََحد ه َما اللَّه 

 )5("ابن أدم أنفق عليكأنفق يا قال للا :"قال   رسول للا  أن :ه"نوفيهما ع -2542

مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما       رسول للا   ضرب  :ه "عنوفيهما   -2543
جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة  
انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل  

 )6("أي ألجئت إليها ولصقت بها كأنها مغلولة إلى أعناقهمااضطرت"  بمكانها حلقة 

َواتَّق وا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَْهلََك َمْن َكاَن قَْبلَك ْم  "قال عن النبي    عن جابر وفي مسلم -2544

ْم َعلَى أَْن َسفَك وا ِدَماَءه ْم َواْستََحلُّوا  ْم"َحَملَه  َمَحاِرَمه 
)7( 

  

 
( ) كتاب الزكاة ، باب ال يقبل هللا صدقة من غلول ( )بهذا اللفظ(  1410( برقم: )108/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى تعرج المالئكة والروح إليه ( )بمثله.( ومسلم في "صحيحه" 7430( برقم: )126/    9، )
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ( )بنحوه.(1014( برقم: )85/  3)
( برقم: 415/    1( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )3337( برقم: )126/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
وأبو داود في "سننه"  ،  (  1/    2534( برقم: )508/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بنحوه.(  1519)
»مسند . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(7537( برقم: )1562/   3وأحمد في "مسنده" )  ،بنحوه.(  ( )1691( برقم: )59/    2)

 . 895برقم  (:408/ 3»إرواء الغليل « )" . وحسنه األلباني في  إسناده قوي. "ط الرسالة(:  104/ 16أحمد« )
 ( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك ( )بهذا اللفظ( 995( برقم: )78/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الزكاة ، باب قول هللا تعالى فأما من أعطى واتقى ( 1442رقم: )( ب115/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي المنفق والممسك ( )بلفظه.(1010م: )( برق 83/  3ومسلم في "صحيحه" )، )بهذا اللفظ( 
( 993( برقم: )77/  3( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه")4684( برقم: )73/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

 . ) كتاب الزكاة ، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ( )بمثله.(
( ) كتاب اللباس ، باب جيب القميص من عند الصدر وغيره (  5797( برقم: )143/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(

 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب مثل المنفق والبخيل ( )بمثله.(1021( برقم: )89/  3ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بهذا اللفظ(2578( برقم: )18/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
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 طمع ابن آدم  •
النبي   رضي للا عنهما    ابن عباس  فيهما -2545 َسِمْعت   آَدَم    َيق ول   اِلْبِن  َكاَن  لَْو  َيق ول  

وفي   "َوَيت وب  َّللاَّ  َعلَى َمْن تَابَ   َواَل يَْمأَلُ َجْوَف اْبِن آَدَم إِالَّ الت َرابُ َواِدَياِن ِمْن َماٍل اَلْبتَغَى ثَاِلثًا  
 )1("َوَيت وب  َّللاَّ  َعلَى َمْن تَابَ   َواَل يَْمأَلُ َعْيَن اْبِن آَدَم إِالَّ الت َرابُ  "لبخاريالفظ 

أهل البصرة   بعث أبو موسى اْلشعري إلى قراء  :"قال  عن أبي األسودوفي مسلم    -2546
يطولن    القرآن فقال أنتم خيارأهل البصرة وقراؤهم فاتلوه والفدخل عليه ثالثمائة رجل قد قرءوا  

اْلمد وإنا  قلوبكم كما  فتقسو   عليكم  قبلكم  قلوب من كان  نشبهها في    قست  نقرأ سورة كنا  كنا 
قد حفظت منها لو كان البن آدم واديان من مال البتغى  الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني  

ابن يمأل جوف  وال  ثالثا  التراب  واديا  إال  المسبحات   آدم  بإحدى  نشبهها  كنا  سورة  نقرأ  كنا 
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ماال تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم "فأنسيتها غير أني حفظت منها

 )2( "فتسألون عنها يوم القيامة 

قلب الشيخ شاب على حب :  "  قال    رسول للا   أن  عن أبي هريرةفي مسلم   -2547
 )3("طول الحياة وحب المالاثنتين 

يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان   :"   رسول للا  : قال"عن أنس بن مالكوفيهما  -2548
وتشب منه اثنتان الحرص على المال  يهرم ابن آدم    "ولفظ مسلم"(  حب المال وطول العمر 
 )4(" والحرص على العمر

يقرأ      رسول للا   : أتيت "قال  مطرف عن أبيه  وفي مسلم عن   -2549 ألهاكم وهو 
فأفنيت   أكلتقال يقول ابن آدم مالي مالي ) قال ( وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما    التكاثر
 )5(" فأمضيت تصدقتأو  فأبليت لبستأو 

قَاَل : َيق ول  اْلعَْبد  : َماِلي َماِلي ،    : أَنَّ َرس وَل للِا      أَبِي ُهَرْيَرةَ   عنوفي مسلم   -2550
َو  إِنََّما لَه  ِمْن َماِلِه ثاََلٌث : َما أََكَل فَأَْفنَى ، أَْو لَبَِس فَأَْبلَى ، أَْو أَْعَطى فَاْقتََنى ، َوَما ِسَوى ذَلِ  َك فَه 

  )6("ذَاِهٌب َوتَاِرك ه  ِللنَّاِس . 

ما بقي      رسول للا   أنهم ذبحوا شاة فقال:  رضي للا عنها  عن عائشة و)صحيح( .   -2551
 )7("ابقي كلها غير كتفهمنها ؟ قالت ما بقي منها إال كتفها قال 

  

 
( ) كتاب الرقاق ، باب ما يتقى من فتنة المال ( )بهذا اللفظ( ، 6436( برقم: )92/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب لو أن البن آدم واديين البتغى ثالثا ( )بنحوه.(1049( برقم: )100/  3ومسلم في "صحيحه" )
 () كتاب الزكاة ، باب لو أن البن آدم واديين البتغى ثالثا()بهذا اللفظ( 1050(برقم:)100/  3أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب كراهة الحرص على الدنيا ( )بهذا اللفظ(1046( برقم: )99/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الرقاق ، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر هللا إليه في 6421( برقم: ) 90/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .( ) كتاب الزكاة ، باب كراهة الحرص على الدنيا()بنحوه.( 1047( برقم: )99/    3ومسلم في"صحيحه")،  ( )بهذا اللفظ(  العمر
 . ( ) كتاب الزهد والرقائق ، ( )بهذا اللفظ(2958( برقم: )211/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . رقائق ، ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الزهد وال2959( برقم: )211/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
  11وأحمد في "مسنده" )وقال :"حديث صحيح"،   ( )بهذا اللفظ(2470( برقم: )254/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )7(
إسناده صحيح، رجاله ثقات  "ط الرسالة(:  286/  40»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في( )بنحوه.(24877( برقم: )5858  /

 . 859برقم  (:516/ 1« )»صحيح الترغيب والترهيب" . وصححه األلباني في  رجال الشيخين.
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 الغنى والقناعة •
 قال  رسول للا  أنرضي للا عنهما  عن عبدهللا بن عمرو بن العاصوفي مسلم  -2552
 )1("قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه هللا بما آتاه ":

طوبى لمن هدى يقول    أنه سمع رسول للا    عن فضالة بن عبيد)صحيح( . و -2553
 )2("إلى اإلسالم وكان عيشه كفافا وقنع

ليس الغنى عن كثرة العرض قال )      رسول للا   : عنعن أبي هريرة  وفيهما   -2554

 ( )3(" ولكن الغنى غنى النفس 
 )4("امحمد قوت ارزق آل) اللهم   رسول للا : قال" قال عن أبي هريرةوفيهما  -2555

 )5(" آل محمد كفافا اجعل رزقللهم "وفي لفظ لمسلم

من منح  "أنه نهى فذكرخصاال وقال رسول للا   عن  عن أبي هريرةمسلم  وفي   -2556
 )6("منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها

إذ جاء    رسول للا    :بينما نحن في سفر مععن أبي سعيد الخدريفي مسلم  و -2557
من كان معه  "   رسول للا    راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشماال فقالرجل على  

 فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له
 )7("فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه ال حق ْلحد منا في فضل قال

 لشر صدقةفضل الصدقة بغير المال ، حتى كف ا •

ِ أَيُّ النَّاِس أَْفَضل  "اْلُخْدِريَّ   فيهما عن أبي سعيدو -2558 رسول للا    فَقَالَ   قِيَل َيا َرس وَل َّللاَّ
    عَاِب ْؤِمٌن فِي ِشْعٍب ِمْن الش ِ ِ ِبَنْفِسِه َوَماِلِه قَال وا ث مَّ َمْن قَاَل م  ْؤِمٌن ي َجاِهد  فِي َسِبيِل َّللاَّ يَتَِّقي  م 

هِ  َ َويََدُع النَّاَس ِمْن َشّرِ عَابِ "ولفظ مسلم " َّللاَّ  )8(" َرُجٌل ُمْعتَِزٌل فِي ِشْعٍب ِمْن الّشِ

على كل مسلم صدقة قيل أرأيت  قال "    رسول للا   أن    وفيهما عن أبي موسى -2559
إن لم يجد ؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع ؟ قال يعين ذا  
الحاجة الملهوف قال قيل له أرأيت إن لم يستطع ؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن  

 )9("ةقال يمسك عن الشر فإنها صدقلم يفعل ؟ 

  

 
 ة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي الكفاف والقناع1054( برقم: ) 102/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
(  99( برقم: )34/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  705( برقم: )480/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )2(

وأحمد   وقال :"حديث صحيح" ،    ( )بمثله.(2349( برقم: )170/    4والترمذي في "جامعه" )  وصححه ووافقه الذهبي،)بمثله.(  
" إسناده صحيح."(:480/  2»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  24576( برقم: )5785/    11في "مسنده" )

 .  3931برقم  (:729/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني في 
ومسلم  ، ( ) كتاب الرقاق ، باب الغنى غنى النفس ( )بهذا اللفظ( 6446( برقم: )95/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب ليس الغنى َعْن كثرة العرض ( )بلفظه.(1051( برقم: )100/  3في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى هللا عليه وسلم 6460( برقم: )98/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي الكفاف  1055( برقم: )102/    3ومسلم في "صحيحه" )  ،    وأصحابه وتخليهم من الدنيا ( )بهذا اللفظ(
 .  والقناعة ( )بنحوه.(

( ) كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى هللا عليه وسلم 6460( برقم: )98/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي الكفاف  1055( برقم: )102/    3ومسلم في "صحيحه" )  ،    به وتخليهم من الدنيا ( )بهذا اللفظ(وأصحا

 .  القناعة ( )بنحوه.(و
 . للفظ(( ) كتاب الزكاة ، باب فضل المنيحة ( )بهذا ا1020( برقم: )88/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
 )بهذا اللفظ( () كتاب اللقطة ، باب استحباب المؤاساة بفضول المال ( 1728(برقم:)138/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )7(
د بنفسه  ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب أفضل الناس مؤمن مجاه2786( برقم: )15/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

 .بمثله.(( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل الجهاد والرباط()1888( برقم: )39/  6وماله ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
في   ومسلم،  ( ) كتاب األدب ، باب كل معروف صدقة ( )بمثله.(  6022( برقم: )11/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )9(

 . () كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ()بهذا اللفظ(1008( برقم: )83/  3"صحيحه")
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ذروفيهما   -2560 أبي  ِ  عن  ِباّلِلَّ يَمان   اْْلِ قَاَل  أَْفَضل   اْْلَْعَماِل  أَيُّ   ِ َّللاَّ َرس وَل  َيا  ق ْلت   قَاَل 
َها ثََمًنا قَالَ  قَاِب أَْفَضل  قَاَل أَْنفَس َها عنَد أَْهِلَها َوأَْكثَر   ق ْلت  فَإِْن لَْم  َواْلِجَهاد  فِي َسِبيِلِه قَاَل ق ْلت  أَيُّ الر ِ

ت ِعين   قَاَل  َبْعِض  أَْفعَْل  إِْن َضع ْفت  عن  أََرأَْيَت   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ ق ْلت   قَاَل  ِْلَْخَرَق  تَْصَنع   أَْو   َصاِنعًا 
َك عن النَّاِس فَِإنََّها َصَدقَةٌ ِمْنَك َعلَى نَْفِسكَ اْلعََمِل قَاَل   )1("  تَُكف  َشرَّ

ِلَق ك لُّ أنساٍن ِمْن   رسول للا    إِنَّ رضي للا عنها"  وفي مسلم عن عائشة -2561 قَاَل إِنَّه  خ 
َ    ِستِّيَن َوثاََلِث ِمائَِة َمْفِصلٍ َبِني آَدَم َعلَى   َ َواْستَْغفََر َّللاَّ َ َوَسبََّح َّللاَّ َ َوَهلََّل َّللاَّ َ َوَحِمَد َّللاَّ فََمْن َكبََّر َّللاَّ

وٍف أَْو نََهى عن  َوَعَزَل َحَجًرا عن َطِريِق النَّاِس أَْو َشْوَكةً أَْو َعْظًما   عن َطِريِق النَّاِس َوأََمَر بَِمْعر 
ت ِيَن َوالثَّاَلِث ِمائَِة السُّاَلَمى ْنَكٍر َعَدَد ِتْلَك الس ِ  )2("فَإِنَّه  يَْمِشي َيْوَمِئٍذ َوقَْد َزْحَزَح َنْفَسه  عن النَّارِ  م 

البخاري -2562 أبي هريرةع  وفي  النبي  ن  الناس عليه    :"قال    عن  كل سالمى من 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين االثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها 
أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصالة صدقة ويميط  

 )3("صدقة اْلذى عن الطريق صدقة ودل الطريق 

" يصبح على كل سالمى من أحدكم  قال    أن رسول للا    وفيهما عن أبي ذر -2563
صدقة , فكل تسبيحة صدقة , وكل تحميدة صدقة , وكل تهليلة صدقة , وكل تكبيرة صدقة ,  

  , المنكر صدقة  ونهي عن   , بالمعروف صدقة  يركعهما من  وأمر  ركعتان  ذلك  ويجزئ من 
 )4("الضحى

ِ  عن النبي  عن جابر وفي البخاري -2564 وٍف َصَدقَةٌ "قَاَل  ْبِن َعْبِد َّللاَّ  )5("ك لُّ َمْعر 

أَْرَبع وَن َخْصلَةً  :"رسول للا    قَالَ   رضي للا عنهما    بن عمرووفي البخاري عن   -2565
َوتَْصِديَق َمْوع وِدَها إاِلَّ أَْدَخلَه  َرَجاَء ثََواِبَها  أَْعاَله نَّ َمِنيَحة  اْلعنِز َما ِمْن َعاِمٍل َيْعَمل  ِبَخْصلٍَة ِمْنَها

قَاَل َحسَّان  فَعََدْدَنا َما د وَن َمِنيَحِة اْلعنِز ِمْن َرد ِ السَّاَلِم َوتَْشِميِت اْلعَاِطِس   َوإَِماَطِة  َّللاَّ  ِبَها اْلَجنَّةَ 
 )6("َرةَ َخْصلَةً اْْلَذَى عن الطَِّريِق َوَنْحِوِه فََما اْستََطعنا أَْن َنْبل َغ َخْمَس َعشْ 

ِبِل قَاَل َحلَب َها َعلَى اْلَماِء    ":جابروفي مسلم عن   -2566 ِ َما َحقُّ اْْلِ ٌل َيا َرس وَل َّللاَّ قَاَل َرج 
 ِ  )7("َوإَِعاَرة  َدْلِوَها َوإَِعاَرة  فَْحِلَها َوَمِنيَحت َها َوَحْمٌل َعلَْيَها فِي َسِبيِل َّللاَّ

ِ   قَال وا  أَنَّ َناًسا ِمْن أَْصَحاِب النبي   عن أبي ذر  وفي لفظ لمسلم   -2567 َيا َرس وَل    ِللنَّبِي 
ِبف ض ولِ  وَن َكَما َنص وم  َوَيتََصدَّق وَن  ن َصل ِي َوَيص وم  ي َصلُّوَن َكَما  وِر  ِباْْل ج  ِ ذََهَب أَْهل  الدُّث وِر    َّللاَّ

دَّق وَن إِنَّ بِك ل ِ تَْسِبيَحٍة َصَدقَةً َوك ل ِ   تَْكِبيَرةٍ َصَدقَةً َوك ل ِ  أَْمَواِلِهْم قَاَل أََو لَْيَس قَْد َجعََل َّللاَّ  لَك ْم َما تَصَّ
ب ْضعِ  َوفِي  َصَدقَةٌ  ْنَكٍر  م  َوَنْهٌي عن  َصَدقَةٌ  وِف  ِباْلَمْعر  َوأَْمٌر  َصَدقَةً  تَْهِليلٍَة  َوك ل ِ  َصَدقَةً    تَْحِميَدةٍ 

  ِ ا أَْجٌر قَاَل أََرأَْيتُْم لَْو َوَضعََها  أَيَأتِي أََحُدنَا َشْهَوتَهُ َويَُكوُن لَهُ فِيهَ أََحِدك ْم َصَدقَةٌ قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
 )8("فِي َحَراٍم أََكاَن َعلَْيِه فِيَها ِوْزٌر فََكذَِلَك إِذَا َوَضعََها فِي اْلَحاَلِل َكاَن لَهُ أَْجر

 
ومسلم في  ،  ( ) كتاب العتق ، باب أي الرقاب أفضل ( )بنحوه.(  2518( برقم: )144/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كون اإليمان باهلل تَعَالَى أفضل اأْلعمال ( )بهذا اللفظ(84( برقم: )62/  1حيحه" ) "ص
( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 1007( برقم: )82/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 . ف ( )بهذا اللفظ(المعرو
متاع صاحبه في  ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب فضل من حمل  2891( برقم: )35/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

دقة يقع على كل ( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الص1009( برقم: )83/  3السفر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
  نوع من المعروف ( )بمثله مطوال.(

ح ، باب فضل اإلصالح بين الناس والعدل بينهم ( ) كتاب الصل2707( برقم: )187/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
رين وقصرها ، باب استحباب صالة الضحى (  ( ) كتاب صالة المساف 720( برقم: )158/  2مسلم في "صحيحه" )) بنحوه( ، (

 .  )بهذا اللفظ(
 . كتاب األدب ، باب كل معروف صدقة ( )بهذا اللفظ(( ) 6021( برقم: )11/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
 .وفضلها ، باب فضل المنيحة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الهبة2631( برقم: ) 166/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
 . ثم مانع الزكاة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الزكاة ، باب إ988( برقم: )73/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )7(
الصدقة يقع على كل نوع من   ( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم1006( برقم: )82/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )8(

 .المعروف ( )بهذا اللفظ(
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ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا  :"  رسول للا    قال  ن أنسوفيهما ع -2568
 )1("له به صدقة فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان

ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما   :"    رسول للا   : قال  ن جابروفي مسلم ع -2569
منه صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير    له  وما سرقأكل منه له صدقة  

 يرزءه = ينقصه  )2("فهو له صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة

أبي  و.    )صحيح( -2570 يشكر    النبي    :عنهريرةعن  ال  من  للا  يشكر  "ال  قال 
    )3("الناس

ِ    :"قَالَ   َعِن األَْشعَِث ْبِن قَْيٍس و.    (ضعيف) -2571 شكركم هلل عز َوجل  أ:"  قَاَل َرس ول  َّللاَّ
 )4("أشكركم للنَّاس

تقلب في الجنة في  ي  رأيت رجال   قال لقد   عن النبي   في مسلم عن أبي هريرةو -2572
 )5(تؤذي الناس"الطريق كانت  قطعها من ظهرشجرة 

   الذي يمنع من السؤال. ذم السؤال لغير حاجة وجوازه للحاجة ، وحد الغنى •

بَْيِر ْبِن العوامفي البخاري   -2573 ذَ أََحد ك ْم َحْبلَه  فََيأْتَِي    :"قَالَ   عن النبي     عن الز  َْلَْن َيأْخ 
ْزَمِة اْلَحَطِب َعلَى َظْهِرِه فََيِبيعََها فََيك فَّ َّللاَّ  ِبَها َوْجَهه  َخْيٌر لَه  ِمْن أَْن َيْسأََل النَّاَس أَعْ  َطْوه  أَْو  ِبح 

 )6("َمَنع وه  

َيْسأَل  النَّاَس َما يَزَ   قَاَل النبي  "رضي للا عنهما    بن عمر  وفيهما عن -2574 ل   ج  ال  الرَّ
ْزَعة  لَْحٍم    )7(" َحتَّى َيأِْتَي َيْوَم اْلِقَياَمِة لَْيَس فِي َوْجِهِه م 

ْم تََكثًُّرا  :" رسول للا    قَاَل قَالَ   عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -2575 َمْن َسأََل النَّاَس أَْمَوالَه 
 )8(" فَْلَيْستَِقلَّ أَْو ِلَيْستَْكثِرْ فَإِنََّما َيْسأَل  َجْمًرا 

َيا قَِبيَصة  إِنَّ اْلَمْسأَلَةَ اَل تَِحلُّ إاِلَّ    "    قَبِيَصةَ ْبِن ُمَخاِرٍق اْلِهاَلِلّيِ   في مسلم  حديث   -2576
ي مْ  ث مَّ  اْلَمْسأَلَة  َحتَّى ي ِصيبََها  لَه   فََحلَّْت  َحَمالَةً  َل  تََحمَّ ٍل  ٌل أََصاَبْته  َجاِئَحةٌ  ِْلََحِد ثاََلثٍَة َرج  ِسك  َوَرج 

ٌل   َوَرج  َعْيٍش  ِمْن  ِسَداًدا  قَاَل  أَْو  َعْيٍش  ِمْن  قَِواًما  ي ِصيَب  َحتَّى  اْلَمْسأَلَة   لَه   فََحلَّْت  َمالَه   اْجتَاَحْت 
ف اَلًنا فَاقَةٌ فََحلَّْت لَه  اْلَمْسأَلَة     أََصاَبْته  فَاقَةٌ َحتَّى َيق وَم ثاََلثَةٌ ِمْن ذَِوي اْلِحَجا ِمْن قَْوِمِه لَقَْد أََصاَبتْ 

 
حرث والمزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل  ( ) كتاب ال2320( برقم: )103/   3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 كتاب البيوع ، باب فضل الغرس والزرع ( )بلفظه.( ( ) 1553( برقم: )28/  5منه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 باب فضل الغرس والزرع ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب البيوع ، 1552( برقم: )27/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
( برقم: 403/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3407( برقم: )198/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )3(
وأحمد في "مسنده" وقال :"حديث صحيح" ،  ( )بمثله.(1954( برقم: )505/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بلفظه.(  4811)
رواه كله أحمد والطبراني، "(:180/  8»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ) . قال الهيثمي في  ( )بمثله.(  7620( برقم: )1578/    3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات "ط الرسالة(:  322/  13»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  ورجال أحمد ثقات. 
»صحيح الجامع الصغير وزيادته«  " . وصححه األلباني في  فمن رجال مسلم.  -وهو الجمحي-رجال الشيخين غير الربيع بن مسلم  

 .  6601برقم  (:1122/ 2)
، وقال :"إسناده صحيح"     ( )بهذا اللفظ(1491( برقم: )306/    4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )4(

 وقال :"...  «5339»برقم    (:546/  11مة« )»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األ وضعفه األلباني في  
وأما قول المنذري في   ...  "مجهول"  قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن عدي الكندي؛ قال الحافظ في "التقريب":

اعتمدا في ذلك على فمن الظاهر أنهما    "رواه أحمد، ورجاله ثقات"!  (180/  8والهيثمي في "المجمع" )  -(  56/  2"الترغيب" )
إنه مع جهالة الكندي الراوي عن األشعث؛ فقد خالفه   وأزيد على ما تقدم فأقول:   توثيق ابن حبان المذكور، وقد عرفت ما فيه.

 "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس".  في متنه: أبو معشر زياد بن كليب؛ فقال: عن األشعث به مرفوعاً بلفظ:
إال أنه منقطع بينه وبين األشعث؛ فإن بين وفاتيهما   .-أعني: أبا معشراً    -( بإسنادين صحيحين عنه  211،212/  5أخرجه أحمد )

( ، 416لكن لهذا اللفظ شاهد قوي من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه، كنت خرجته في "الصحيحة" برقم )  نحو ثمانين سنة. 
 ". –صلى هللا عليه وسلم  -فهو المحفوظ عن النبي 

الطريق ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل إزالة اأْلذى َعْن  1914( برقم: )34/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 .  ( )بهذا اللفظ(

 . مسألة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الزكاة ، باب االستعفاف عن ال1471( برقم: ) 123/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
، ا ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الزكاة ، باب من سأل الناس تكثر1474( برقم: )123/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب كراهة المسألة للناس ( )بمثله.(1040( برقم: ) 96/  3ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( ) كتاب الزكاة ، باب كراهة المسألة للناس ( )بهذا اللفظ(1041( برقم: )96/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )8(
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قَِبيَصة  س ْحتًا  َيا  اْلَمْسأَلَِة  ِمْن  فََما ِسَواه نَّ  َعْيٍش  ِسَداًدا ِمْن  قَاَل  أَْو  َعْيٍش  قَِواًما ِمْن  ي ِصيَب    َحتَّى 
 )1("َيأْك ل َها َصاِحب َها س ْحتًا

من سأل مسألة و هو يجد  "رسول للا  :قالسهل بن الحنظليةعن  و.    )صحيح( -2577
يا رسول للا و ما الغناء الذي ال ينبغي معه المسألة ؟   عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل:

    )2("قال:أن يكون له شبع يوم و ليلة أو ليلة و يوم

" .    )صحيح(  -2578 لفظ  يغديه  وفي  ما  قال"قدر  ؟  المسألة  معه  الينبغي  الذي  الغنى  ما 
 )3(ويعشيه" 

إِْن اْلَمْسأَلَةَ َكدٌّ َيك دُّ بَِها    رسول للا    قَاَل قَالَ   عن سمرة ْبِن جندبو .    )صحيح( -2579
ل  َوْجَهه   ج  ُجُل ُسْلَطانًا أَْو فِي أَْمٍر اَل بُدَّ ِمْنهُ الرَّ  )4(" إِالَّ أَْن يَْسأََل الرَّ

 ضوابط األخذ والعطاء  •
ال تلحفوا في المسألة فوللا ال يسألني   ":رسول للا  قال ن معاوية وفي مسلم ع -2580

 )5("أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته

َيق ول  إِنََّما أََنا َخاِزٌن فََمْن أَْعَطْيت ه       رسول للا   َسِمْعت  "َ    معاويةوفي مسلم عن   -2581
 )6("عن ِطيِب َنْفٍس فَي َباَرك  لَه  فِيِه َوَمْن أَْعَطْيت ه  عن َمْسأَلٍَة َوَشَرٍه َكاَن َكالَِّذي َيأْك ل  َواَل َيْشَبع  

ْلَوةٌ     رسول للا   قَالَ      حكيم ْبَن حزام  فيهما عن   -2582 َيا حكيم إِنَّ َهذَا اْلَماَل َخِضَرةٌ ح 
َيأْك ل  َواَل  فََمْن أََخذَه  ِبَسَخاَوةِ َنْفٍس ب وِرَك لَه  فِيِه َوَمْن أََخذَه  ِبإِْشَراِف َنْفٍس لَْم ي َباَرْك لَه  فِيِه َكالَِّذي  

 )7("َيْشَبع  

ْلَوةٌ َمْن أََخذَه  ِبَحق ِِه َوَوَضعَه  فِي  َوإِنَّ َهذَا الْ   "  عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ و فيهما   -2583 َماَل ح 
 )8("َوَمْن أََخذَه  ِبغَْيِر َحق ِِه َكاَن َكالَِّذي َيأْك ل  َواَل َيْشَبع   فَنِْعَم اْلَمعُونَةُ ُهوَ َحق ِِه 

ِرَجااًل  إِنَّ  :"َيق ول    َسِمْعت  النبي   رضي للا عنها  عن َخْولَةَ األنصاريةِ   البخاريوفي   -2584
ْم النَّار  َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ٍ فَلَه  ِ ِبغَْيِر َحق  ض وَن فِي َماِل َّللاَّ  )9("َيتََخوَّ

 
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ( )بهذا اللفظ(1044( برقم: )97/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
( 302/    2وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2391( برقم: ) 134/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

األرنؤوط في    ( )بمعناه مطوال.(1629( برقم: )35/    2وأبو داود في "سننه" )  ،(  545برقم: ) قال  أبي داود ت  .  »سنن 
" . وقال األلباني   صدوق حسن الحديث.  -ابن بكير الحذاء  هو    -مسكين    حديث صحيح، وهذا إسناد حسن."(:72/  3األرنؤوط« )

/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )". وصححه األلباني في  سناده صحيح على شرط مسلم"إ(:79/  4»صحيح ابن خزيمة« )في  
إسناده صحيح على شرط مسلم،   1441برقم    (:332/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال في    805برقم    (:490
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن المهاجر، فهو من  ...إسناده:    حه ابن حبان(.وصح

اني؛ وفيه ضعف من قبل حفظه، لكنه لم يتفرد كما سترى.«..رجال مسلم، وقد توبع كما يأتي.  .»ومسكين: هو ابن بكر الَحرَّ
( 1629( برقم: )35/    2داود في "سننه" )، أبو    ( )بهذا اللفظ(545( برقم: )302/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

/ 2»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(17900( برقم: ) 3944/    7)بنحوه مختصرا.( وأحمد في "مسنده" )
»صحيح سنن أبي ". قال األلباني في إسناده صحيح على شرط البخاري غير صحابيه، فقد روى له أبو داود والنسائي."(:304

 . "م، وصححه ابن حبانإسناده صحيح على شرط مسل"(:332/ 5داود ط غراس« )
( 521/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،( )بمثله مطوال.(  3386( برقم: )181/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

والترمذي في "جامعه" ، ( )بنحوه مطوال.( 1639( برقم: )39/   2وأبو داود في "سننه" )، ( )بهذا اللفظ( 1/  2599برقم: )
". إسناده صحيح."(:181/  8»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح". قال األرنؤوط في     ثله.(( )بم681( برقم: )59/    2)

 .  1947برقم  (:393/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في 
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب النهي َعْن المسألة ( )بهذا اللفظ(1038( برقم: )95/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب النهي َعْن المسألة ( )بهذا اللفظ(1037( برقم: )94/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب الزكاة ، باب االستعفاف عن المسألة ( )بهذا اللفظ( ، 1472( برقم: )123/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى()بمثله مختصرا(1035( برقم: )94/  3ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة على اليتامى ( )بهذا اللفظ( ،  1465( برقم: ) 121/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )8(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ( )بنحوه.(1052( برقم: )100/  3ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب فرض الخمس ، باب قول هللا تعالى فأن هلل خمسه ( 3118( برقم: )85/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(

 . )بهذا اللفظ(
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َكاَن ي ْعِطي ع َمَر ْبَن الخطاب   رسول للا    "أنرضي للا عنهما  وفيهما عن ابن عمر -2585
ِ أَْفقََر إِلَ  ْله  أَْو      رسول للا   ْيِه ِمن ِي فَقَاَل لَه  اْلعََطاَء فََيق ول  لَه  ع َمر  أَْعِطِه َيا َرس وَل َّللاَّ ْذه  فَتََموَّ خ 

ْذه  َوَما اَل فَاَل ت ْتبِْعه  َن ْشِرٍف َواَل َساِئٍل فَخ   )1("ْفَسكَ تََصدَّْق ِبِه َوَما َجاَءَك ِمْن َهذَا اْلَماِل َوأَْنَت َغْير  م 

  )2(" َعلَْيكِ   اَل ت وِكي فَي وَكى قَاَل ِلي النبي  رضي للا عنها عن أسماء فيهماو -2586

اْنفَِحي أَْو اْنَضِحي أَْو أَْنِفِقي َواَل ت ْحِصي فَي ْحِصَي َّللاَّ  َعلَْيِك َواَل    "عنها:  وفي لفظ لهما -2587
 )3("ك " وال تحصي فيحصي للا علي   موفي لفظ لمسل" عليكت وِعي فَي وِعَي َّللاَّ  

 التمنعي الفضل فيمنع هللا فضله عنك ويقترعليك كما قترت(  والمعنى : ) •

يا كعب بن عجرة أعيذك باهلل من  :"قال    بن أن النبي      عن جابر.    )صحيح( -2588
إمارة السفهاء إنها ستكون أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني  

يدخل   لم  ومن  الحوض  يرد علي  ولن  منه  ولم يصدقهم  ولست  يعنهم على ظلمهم  ولم  عليهم 
بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجرة الصالة قربان والصوم جنة  
والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار والناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتق رقبته وموبقها  

    )4("يا كعب بن عجرة إنه ال يدخل الجنة لحم نبت من سحت

أتي بمال أو بسبي فقسمه     رسول للا  : أن" عمرو بن تغلب وفي البخاري عن -2589
أما بعد  :"فحمد للا ثم أثنى عليه ثم قال    أن الذين ترك عتبوافأعطى رجاال وترك رجاال فبلغه  

فوللا إني ْلعطي الرجال وأدع الرجال والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما  
الغنى   من  قلوبهم  في  للا  جعل  ما  إلى  أقواما  وأكل  والهلع  الجزع  من  قلوبهم  في  أرى  لما 

 )5("حمر النعم .     رسول للا   . فوللا ما أحب أن لي بكلمة "والخيرفيهم عمرو بن تغلب 

  

 
( ) كتاب الزكاة ، باب من أعطاه هللا شيئا من غير مسألة ( 1473( برقم: ) 123/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الزكاة ، باب إباحة اأْلخذ لمن أعطي من غير مسألة وال 1045( برقم: ) 98/    3)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . إشراف ( )بمثله.(

( ) كتاب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 1433( برقم: )113  /  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الزكاة ، باب الحث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء ( 1029( برقم: )92/    3( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )

 . )بنحوه مطوال.(
( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة فيما استطاع ( )بهذا اللفظ( ،  1434( برقم: )113/    2"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )3(

 ( ) كتاب الزكاة ، باب الحث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء ( )بمثله مطوال.(1029( برقم: )92/  3ومسلم في "صحيحه"  )
( برقم: 127/    4والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(1723( برقم: )9/    5يحه" )أخرجه ابن حبان في "صح  –  )4(
هذا حديث حسن غريب وقال :" ( 614( برقم: )600/  1الترمذي في "جامعه" )وصححه ووافقه الذهبي ، ( )بنحوه.(7256)

من هذا الوجه، ال نعرفه إال من حديث عبيد هللا بن موسى.وأيوب بن عائذ يضعف ويقال: كان يرى رأي اإلرجاء.وسألت محمدا  
 ط الرسالة(:  332/  22وأحمد في "مسنده"  ) " ،د هللا بن موسى واستغربه جدا.عن هذا الحديث، فلم يعرفه إال من حديث عبي

رواه أحمد والبزار وزاد: " »ال يدخل "(:247/  5»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ))بنحوه( .  قال الهيثمي في  14441برقم  
إسناده "(:9/  5»صحيح ابن حبان« )". قال األرنؤوط في  سحت، النار أولى به« ".ورجالهما رجال الصحيح.من  نبت  لحم  الجنة  

إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات غير "ط الرسالة(:   332/  22»مسند أحمد« )" وقال في   صحيح على شرط مسلم.
قم بر   (:320/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" وقال األلباني في  فصدوق ال بأس به.  -وهو عبد هللا بن عثمان  -ابن خثيم
 . 1302برقم  (:84/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )"صحيح لغيره". وصححه األلباني في 1728

( ) كتاب الجمعة ، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد (  923( برقم: )10/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . )بهذا اللفظ( 
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رهطا وأنا جالس فيهم      رسول للا   أعطى  "  وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص -2590
فساورته      رسول للا   منهم رجال لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى    رسول للا   قال: فترك

فقلت يا رسول للا مالك عن فالن ؟ فوللا إني ْلراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليال ثم غلبني  
ما أعلم منه فقلت يا رسول للا مالك عن فالن ؟ فوللا إني ْلراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليال 

راه مؤمنا قال أو مسلما  ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول للا مالك عن فالن ؟ فوللا إني ْل 
 )1("قال إني ْلعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه

ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : رضي هلل عنه    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ وفي البخاري   -2591 َعِن النَّبِي 
ْرَهِم   يَناِر َوَعْبد  الد ِ َوَعْبد  اْلَخِميَصِة إِْن أ ْعِطَي َرِضَي َوإِْن لَْم ي ْعَط َسِخَط تَِعَس َواْنتََكَس  تَِعَس َعْبد  الد ِ

 )2("َوإِذَا ِشيَك فَاَل اْنتَقَشَ 

  

 
( ) كتاب الزكاة ، باب قول هللا تعالى ال يسألون الناس إلحافا ( 1478( برقم: )124/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه  150( برقم: )91/    1ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 . ه.(والنهي َعْن القطع باإليمان من غير دليل قاطع ( )بمثل

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الحراسة في الغزو في سبيل هللا  2887( برقم: )34/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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 كتاب الصوم  •
 من فضائل  شهر رمضان ، والصيام ، والقيام    •

أَْبَواب  السََّماِء َوغ ل ِقَْت أَْبَواب   إِذَا َدَخَل َشْهر  َرَمَضاَن ف ت َِحْت  "    فيهما عن أبي هريرة -2592
  )1("و لفظ لمسلم " صفدت" َجَهنََّم َوس ْلِسلَْت الشََّياِطين  

ُل لَْيلَةٍ   إِذَا  وفي لفظ في غير الصحيحين" -2593 ف َِدِت الشََّياِطين     َكاَن أَوَّ َمَرَدةُ ِمْن َرَمَضاَن ص 
 )2("اْلِجنِّ 

 )4("" فتحت أبواب الرحمة  وفي لفظ لمسلم  )3("الجنة" فتحت أبواب    وفي لفظ لهما -2594

فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع   •
الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت  في  أنها إنما تقل عن الصائمين    -1:   ذلك فالجواب

  - 3  .  كلهم كما تقدم في بعض الروايات  المردة الأو المصفد بعض الشياطين وهم  -2  .    ادابه
يلزم    ال  محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره اذ   فيه وهذا أمر  أو المقصود تقليل الشرور

غيرالشياطين كالنفوس الخبيثة  أسبابا  معصية ألن لذلك    وال  يقع شر  جميعهم أن ال  من تصفيد
إلى    في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة  وقال غيره  .والعادات القبيحة والشياطين اإلنسية

تعتل بهم في ترك الطاعة وال فعل    قد كفت الشياطين عنك فال  :المكلف كأنه يقال له   ررفع عذ
 .  المعصية

َياَم فَإِنَّه  ِلي َوأََنا    قَاَل    هريرة  فيهما عن أبيو -2595 قَاَل َّللاَّ  ك لُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَه  إاِلَّ الص ِ
نَّةٌ َوإِذَا َكاَن َيْوم  َصْوِم أََحِدك ْم فَاَل يَْرف ْث َواَل َيْصَخْب فَإِْن َسابَّه  أََحدٌ  َيام  ج  أَْو قَاتَلَه    أَْجِزي ِبِه َوالص ِ

ٌؤ َصاِئ  ِ ِمْن ِريحِ اْلِمْسِك  فَْلَيق ْل إِن ِي اْمر  اِئِم أَْطَيب  عنَد َّللاَّ ل وف  فَِم الصَّ ٍد ِبَيِدِه لَخ  َحمَّ ِذي َنْفس  م 
ٌم َوالَّ

َما إِذَا أَْفَطَر فَِرَح َوإِذَا لَِقَي َربَّه  فَِرَح ِبَصْوِمهِ  ه  اِئِم فَْرَحتَاِن َيْفَرح   )5("ِللصَّ

  )6(".  فََجَزاه  فَِرحَ إِذَا لَِقَي للَا "وفي لفظ لمسلم -2596

َمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر إِيَماًنا َواْحِتَساًبا غ ِفَر    :"قَالَ     عن النبي  عن أَبِي هريرةفيهما  و -2597
 )7(" لَه  َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبِه َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحِتَساًبا غ ِفَر لَه  َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبهِ 

البخاري   -2598 النبي  هعنوفي  قَْوَل  َمْن    :"قَالَ   عن  يََدْع  َواْلَجْهلَ لَْم  بِِه  َواْلعََمَل  وِر    الز 
ِ َحاَجةٌ أَْن َيَدَع َطعَاَمه  َوَشَراَبه    )8("فَلَْيَس ّلِِلَّ

 
( ) كتاب الصوم ، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ( )بهذا 1899( برقم: )25/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ( )بنحوه.(1079( برقم: )121/  3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
، باب ذكر البيان أن النبي إنما أراد بقوله    ( ) كتاب الصوم1883( برقم: )336/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )2(

( 3435( برقم: )221/    8وابن حبان في "صحيحه" )،    وصفدت الشياطين مردة الجن منهم ال جميع الشياطين ( )بهذا اللفظ(
قال األرنؤوط   .) كتاب الصوم ، ذكر البيان بأن هللا جل وعال إنما يصفد الشياطين في شهر رمضان مردتهم دون غيرهم ( )بمثله.(  

»إسناده قوي، رجاله ثقات رحال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري وال   (:222/ 8»صحيح ابن حبان« )في 
 . » إسناده حسن للخالف في أبو بكر بن عياش« (:188/ 3»صحيح ابن خزيمة« )قال األلباني في . يرقى حديثه إلى الصحة«

( ) كتاب الصوم ، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ( )بهذا 1898( برقم: )25/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
 . ( ) كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ( )بمثله مطوال.(1079( برقم: )121/  3ومسلم في "صحيحه" )اللفظ( ، 

 . ( ) كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ( )بهذا اللفظ(1079( برقم: ) 121/  3"صحيحه" )أخرجه مسلم في – )4(
( ) كتاب الصوم ، باب هل يقول إني صائم إذا شتم ( )بهذا اللفظ(  1904( برقم: )26/    3)أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )5(

 .( ) كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ( )بمثله.(1151قم: )( بر157/  3، ومسلم في "صحيحه" )
 . كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ( )بهذا اللفظ(( ) 1151( برقم: ) 158/  3)أخرجه مسلم في صحيحه  – )6(
( ) كتاب الصوم ، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ( )بهذا 1901( برقم: )26/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي قيام رمضان 760( برقم: )177/    2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )
 .وهو التراويح ( )بمثله.(

( ) كتاب الصوم ، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 1903( برقم: )26/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(
 . ذا اللفظ(( )به
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ٍل ذ ِكْرت  عنَده  :"رسول للا    قَاَل قَالَ    عن أَبِي هريرة. و  )صحيح( -2599 َرِغَم أَْنف  َرج 
ٍل َدَخَل َعلَْيِه َرَمَضان    ٍل  ثُمَّ أنسلََخ قَْبَل أَْن يُْغفََر لَهُ فَلَْم ي َصل ِ َعلَيَّ َوَرِغَم أَْنف  َرج  َوَرِغَم أَْنف  َرج 

 )1(" أَْدَرَك عنَده  أََبَواه  اْلِكبََر فَلَْم ي ْدِخاَله  اْلَجنَّةَ 

أَْجَوَد النَّاِس َوَكاَن    رسول للا    َكانَ   :" قَالَ نهما  رضي للا ع     عن ابن عباس وفيهما   -2600
ِجْبِريل    َيْلقَاه   ِحيَن  َرَمَضاَن  فِي  َيك ون   َما  فَيَُداِرُسهُ أَْجَود   َرَمَضاَن  ِمْن  لَْيلٍَة  ُكّلِ  فِي  يَْلقَاهُ  َوَكاَن 

ْرَسلَةِ  رسول للا  فَلَ  اْلقُْرآنَ  يحِ اْلم   )2("أَْجَود  ِباْلَخْيِر ِمْن الر ِ

 صوم عاشوراء   •

 . على صومه وخيرهم ، ثم أوجبه  ثم تركه النبي حث  •
  َوأََمرَ   َعاش وَراءَ     َصاَم النبي  :"قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عمر  في البخاري -2601

ا فُِرَض َرَمَضاُن تُِركَ ِبِصَياِمِه  ه  إاِلَّ  فَلَمَّ ِ اَل َيص وم   )3("أَْن ي َوافَِق َصْوَمه   َوَكاَن َعْبد  َّللاَّ

َمْن    ك نَّا فِي َرَمَضاَن َعلَى َعْهِد    :"أَنَّه  قَالَ     عن سلمة ْبِن اأْلَْكَوعِ وفي مسلم   -2602
فََمْن َشِهَد ِمْنك ْم الشَّْهَر  َحتَّى أ ْنِزلَْت َهِذِه اْْلَية     َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء أَْفَطَر فَاْفتََدى بَِطعَاِم ِمْسِكينٍ 

ْمه    )4("وأخرجه البخاري معلقا فَْلَيص 

قال أنشدك باهلل آهلل أمرك أن نصوم  "حديث اْلعرابي ، وفيه:   وفيهما عن أنس -2603
 )5("هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم

أخبرني بما فرض للا علي من الصيام فقال "قال:  وفيهما عن طلحة بن عبيد هللا -2604
 )6(" شهر رمضان إال أن تطوع شيئا

  

 
( 918/    3وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  1888( برقم: )342/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )1(

الذهبي،   ( )بلفظه مختصرا.(2023( برقم: )549/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  908برقم: )  وصححه ووافقه 
( 1569/    3وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن غريب" ،( )بهذا اللفظ(  3545( برقم: )513/    5والترمذي في "جامعه" )

" . وصححه  سناده صحيح، رجاله رجال الصحيح"إ(:189/  3»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(7568برقم: ) 
 .  6رقم  (:36/ 1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في 

( ) بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ( )بهذا اللفظ(  6( برقم: )8/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
بالخير ( ) كتاب الفضائل ، باب كان النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أجود الناس  2308( برقم: )73/    7سلم في "صحيحه" )، وم

 . من الريح المرسلة ( )بنحوه.(
 . ب صوم رمضان ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الصوم ، باب وجو1892( برقم: )24/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
هد منكم الشهر فليصمه ( ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب فمن ش4507( برقم: )25/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب الصيام ، باب بيان نسخ قوله تَعَالَى وعلى الذين يطيقونه 1145( برقم: )154/    3مسلم في "صحيحه" )  ،(  ينحوه )

 . فدية ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب العلم ، باب ما جاء في العلم ( )بهذا اللفظ(63( برقم: )22/  1صحيحه" )أخرجه البخاري في " – )5(
 . ( ) كتاب الصوم ، باب وجوب صوم رمضان ( )بهذا اللفظ(1891( برقم: )24 / 3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
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 شروط وجوب الصيام   •
 الشرط األول : ثبوت الرؤية   •

  النبي   تََراَءى النَّاس  اْلِهاَلَل فَأَْخبَْرت    :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عمر .    )صحيح( -2605
  ِ1("أَن ِي َرأَْيت ه  فََصاَمه  َوأََمَر النَّاَس ِبِصَياِمه( 

  َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى النبي  :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.  )حسن لغيره( -2606
 ِ ًدا َرس ول  َّللاَّ َحمَّ إاِلَّ َّللاَّ  أَتَْشَهد  أَنَّ م   قَاَل َنعَْم قَاَل َيا  فَقَاَل إِن ِي َرأَْيت  اْلِهاَلَل قَاَل أَتَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ 

وا َغًدا  ْن فِي النَّاِس أَْن َيص وم   )2(" بالل أَذ ِ

يَاِم َوبِِه    :قَالُوا  .  ْهِل اْلِعْلمِ اْلعََمُل َعلَى َهذَا اْلَحِديِث عنَد أَْكثَِر أَ وَ  • تُْقبَُل َشَهاَدةُ َرُجٍل َواِحٍد فِي الّصِ
اَل يَُصاُم إِالَّ بَِشَهاَدِة َرُجلَْيِن َولَْم   :قَاَل إِْسَحقُ   .  يَقُوُل اْبُن اْلُمبَاَرِك َوالشَّافِِعي  َوأحمد َوأَْهُل اْلُكوفَةِ 

ْفَطاِر أَنَّهُ اَل يُْقبَ    " ُل فِيِه إِالَّ َشَهاَدةُ َرُجلَْينِ يَْختَِلْف أَْهُل اْلِعْلِم فِي اإْلِ

 )3("صوموا لرؤيته   "فيهما عن أبي هريرة -2607

عن   -2608 مسلم  ليلة  وفيه:"  كريبوفي  الهالل  فرأيت  بالشام  وأنا  رمضان  علي  استهل 
فسألني عبد للا بن عباس   ثم ذكر الهالل فقال متى    ،الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر 

الناس وصاموا وصام  ورآه  نعم  فقلت  رأيته  أنت  فقال  الجمعة  ليلة  رأيناه  فقلت  الهالل  رأيتم 
فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين أو نراه فقلت أو ال تكتفي  ،  معاوية  

 )")4ذا أمرنا برؤية معاوية وصيامه فقال ال هك
رضي   وجه االستدالل : أنه عند اختالف المطالع يستقل كل بلد ببدء الصيام ونهايته ، وابن عباس •

   ، ولوكان ذلك واجبا لعمل به ، وقد جعل ذلك أمرا للرسول  لم يعمل برؤية أهل الشامهللا عنهما 

دل على  ينما  : بأنه رد خبر كريب ألن خروج الشهر اليثبت إال باثنين ، فالحديث ، إ  قال المخالفون •
أنهم ال يفطرون بقول كريب وحده , ونحن نقول به , وإنما محل الخالف وجوب قضاء اليوم األول 

 , وليس هو في الحديث . 

  

 
( برقم: 423/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3447( برقم: )231/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
»صحيح . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  2342( برقم: ) 274/    2وأبو داود في "سننه" )وصححه،    ( )بمثله مطوال.(1546)

 (:105/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم."(:231/  8ابن حبان« )
 .  "م والذهبيإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم وابن حز"  2028برقم 

( ) كتاب الصوم ، باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على 1923( برقم: ) 369/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
والضياء المقدسي في "األحاديث ،  ( )بمثله.(  3446( برقم: )229/    8رؤية الهالل ( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )

وأبو داود في ،  ( )بمثله.(  1548( برقم: )424/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  7( برقم: )16/    12المختارة" )
. قال ابن الملقن   (( )بهذا اللفظ(691( برقم: )69/    2الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بمثله.(2340( برقم: )274/    2"سننه" )

". إسناده صحيح"(:208/  3»صحيح ابن خزيمة« )" ،  قال األعظمي في  َهذَا الَحِديث َصِحيح"(:646/  5)»البدر المنير «  في  
ديث حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إال أن سماكاً في روايته "ح(: 28/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط«)قال األرنؤوط في  

حه غيُر واحٍد من األئمة، لكن يشَهُد لهُ حديُث عن عكرمة اضطراب، وقد اختلفوا عليه في هذا الحديث، فروي   عنه مرسالً، ورجَّ
   . 907برقم (:15/ 4»إرواء الغليل«).وضعفه في (78»ضعيف سنن الترمذي«)ص"ضعفه األلباني في فيتَقَوى به. ابن عمر 

( ) كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم  1909( برقم: )27/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان 1081( برقم: )124/  3الهالل فصوموا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .لرؤية الهالل والفطر لرؤية الهالل ( )بنحوه.(
 . ( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ( )بهذا اللفظ(1087( برقم: )126/  3) أخرجه مسلم في "صحيحه" – )4(
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 صوم يوم الشك  •

صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته    ":      رسول للا   : قالهريرة  فيهما عن  أبي  -2609
 .  )1(", فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين  

 )2(ا"فإن غم عليكم فصوموا ثالثين يوم"  وفي لفظ لمسلم -2610

  يوم   رمضان بصوم  أحدكم  يتقدمن  ال" :عن النبي  هريرة  أبيعن    في البخاريو -2611
 )3("اليوميصوم صومه فليصم ذلك  كان  أن يكون رجل إال يومين أو 

وا   "  رضي للا عنهما    ابن عمر  وفيهما عن -2612 وه  فَأَْفِطر  وا َوإِذَا َرأَْيت م  وه  فَص وم  إِذَا َرأَْيت م 
وا لَه      )4(" فَإِْن غ مَّ َعلَْيك ْم فَاْقد ر 

وا لَه  ثاََلِثيَن "  وفي لفظ لمسلم -2613   )5("  فَإِْن أ ْغِمَي َعلَْيك ْم فَاْقِدر 

وا ثاََلِثينَ  "  لمسلم وفي لفظ -2614  )6(" فَاْقِدر 

الشهر تسع وعشرون ليلة ، فال تصوموا حتى تروه ، فإن غم "للبخاري  وفي لفظ   -2615
 . )7("عليكم فأكملوا العدة ثالثين 

من صام اليوم الذي يشك   "قال:  حديث عمار بن ياسر .    (لغيره  صحيححسن.  ) -2616
   )" )8فيه فقد عصى أبا القاسم 

 لمعنى التقدير أولى بالتقديم. النبي وتفسير •

  

 
( ) كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم  1909( برقم: )27/    3ه" )أخرجه البخاري في "صحيح  –  )1(

( ) كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان 1081( برقم: )124/  3، ومسلم في "صحيحه" )الهالل فصوموا ( )بهذا اللفظ( 
 . الهالل ( )بنحوه.(لرؤية الهالل والفطر لرؤية 

الهالل والفطر    ( ) كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية1081( برقم: )124/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . لرؤية الهالل ( )بهذا اللفظ(

باب ال يتقدمن رمضان بصوم يوم وال يومين    ( ) كتاب الصوم ،1914( برقم: )28/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

كتاب الصوم ، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ( )بهذا   ( )1900( برقم: )25/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
يام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل والفطر ( ) كتاب الص1080( برقم: )122/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه")

 . لرؤية الهالل ( )بلفظه.(
( ) كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل والفطر  1080( برقم: )122/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 ز  لرؤية الهالل ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل والفطر  1080( برقم: )122/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . لرؤية الهالل ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم  1907( برقم: )27/    3البخاري في "صحيحه" )أخرجه   –  )7(

 .  ( )بهذا اللفظ( الهالل فصوموا
( 360/    8وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(1914( برقم: ) 363/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )8(

/   1والنسائي في "المجتبى" )   ، ( )بنحوه.(  1547( برقم: ) 423/    1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" ) 3595برقم: )
والترمذي في "جامعه"   ،    ( )بمثله.(2334( برقم: )272/    2وأبو داود في "سننه" )   ،( )بمثله.(  1/    2187( برقم: )447

(2    /65( برقم:  )بمثله.(686(  في    (  حجر  ابن  قال  صحيح".  :"حسن  الفحل« وقال  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  »بلوغ 
حبان"(:259)ص وابن  خزيمة  ابن  وصححه  الخمسة،  ووصله  معلقا،  البخاري  في  ذكره  وقال   ،".( التعليق«  / 3»تغليق 
يخين شديث صحيح رجاله ثقات رجال ال"ح (:351/  8»صحيح ابن حبان« )في  ". قال األرنؤوط  هذا حديث صحيح  "...(:141

  961برقم    (:125/  4»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في  رجال مسلم، وله طريق آخر يشد منه.من  غير عمرو بن قيس  
ح على شرط الشيخين ". ووافقه  وقال الحاكم: " صحي   قال الدارقطنى: " هذا إسناد حسن صحيح , ورواته كلهم ثقات ".  وقال :" 
ندى , فإن عمرو بن قيس لم يحتج به البخارى , وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد هللا السبيعى عقلت: وفى ذلك كله نظر   الذهبى.

ق نعم له طري  , وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلط بآخره كما فى " التقريب " , وقد رماه غير واحد بالتدليس , وقد رواه معنعنا!
 2/170قال ابن أبى شيبة فى " المصنف " )  "  أخرى عن عمار يتقوى بها , فلعله لذلك علقه البخارى فى صحيحه بصيغة الجزم.

 . "قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين...( : 171ـ 
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 في صوم الفريضة دون النافلة. النيةتبييت اشتراط  •

 )1(" حديث  إنما األعمال بالنياتفيهما  -2617
النبي   عنرضي للا عنها  حفصة    رضي للا عنهما عن   ابن عمر  عنو.    )صحيح( -2618
 2("من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له" :أنه قال(   ، 

 )3("الصيام لمن لم يفرضه في الليل" وفي لفظ عنها.  )صحيح( -2619

 مخالف من لصحابة.    رضي هللا عنهما ال يعلم لحفصة وابن عمرو •

َيا  :"ذَاَت َيْوٍم    رسول للا  قَاَل ِلي   :"قَالَتْ   رضي للا عنها    عن عائشةوفي مسلم   -2620
َيا َرس وَل   فَق ْلت   قَالَْت  فََخَرجَ عائشة َهْل عنَدك ْم َشْيٌء  قَالَْت  فَإِن ِي َصاِئٌم  قَاَل  ِ َما عنَدَنا َشْيٌء    َّللاَّ

ا َرَجعَ     رسول للا  ِ أ ْهِدَيْت      النبي  فَأ ْهِدَيْت لََنا َهِديَّةٌ أَْو َجاَءَنا َزْوٌر قَالَْت فَلَمَّ ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
َشْيئًا قَاَل َما ه َو ق ْلت  َحْيٌس قَاَل َهاِتيِه فَِجْئت  ِبِه فَأََكَل ث مَّ قَاَل   لََنا َهِديَّةٌ أَْو َجاَءَنا َزْوٌر َوقَْد َخَبأْت  لَكَ 

لِ  ج  َجاِهًدا بَِهذَا اْلَحِديِث فَقَاَل ذَاَك بَِمْنِزلَِة الرَّ ي ْخِرج     قَْد ك ْنت  أَْصَبْحت  َصائًِما قَاَل َطْلَحة  فََحدَّْثت  م 
َدقَةَ ِمْن َماِلِه فَإِْن شَ   )4("اَء أَْمَضاَها َوإِْن َشاَء أَْمَسَكَهاالصَّ

  النبي  قالت : دخل عليرضي للا عنها    عن عائشة  وفي لفظ للنسائي ".    )صحيح( -2621
    ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدى إلي   فإني صائميوما فقال هل عندكم شيء فقلت ال قال

حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قالت يا رسول للا إنه أهدى لنا حيس فخبأت لك منه  

 
  ( ) بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ( )بهذا اللفظ( 1( برقم: )6/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 ( ) كتاب اإلمارة ، باب قوله َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما اأْلعمال بالنية ( )بنحوه.( 1907( برقم: )48/    6ومسلم في "صحيحه" )،  

( برقم:  470/  1والنسائي في "المجتبى" )، ( )بهذا اللفظ(1933( برقم: )375/  3حه" )أخرجه ابن خزيمة في "صحي – )2(
( برقم: 100/    2( )بلفظه.( والترمذي في "جامعه" )2454( برقم: )304/    2وأبو داود في "سننه" )،    ( )بمثله.(3/    2332)
حديث حفصة حديث ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه .وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله ، وقال:" في    ( )بلفظه.(730)

/  1»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في    ( )بمثله.(27100( برقم: ) 6385/    12وأحمد في "مسنده" )"،  وهو أصح
أيضً " (:319 سننه  في  مرفوًعا  ثقات، وصححه  رواته  خالفياته:  في  البيهقي  وابن  قال  الحق  وعبد  والخطابي  والدارقطني  ا، 

داود أبي  كالم  يميل  وإليه  حاتم  وأبو  الترمذي  وموقوًفا  في  الجوزي.  حجر  ابن  وقال   ."( العلمية«  ط  الحبير  /  2»التلخيص 
ن ونقل في العلل ع  .وقال الترمذي الموقوف أصح  .   وقال أبو داود ال يصح رفعه...واختلف األئمة في رفعه ووقفه"...(:407

وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم   .البخاري أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف
لخطابي: أسنده عبد هللا بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة. ا  قال"...(:232/  4»نيل األوطار« ).". وقال في  يصح رفعه

قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات انتهى كالم التلخيص، وقد تقرر في األصول وعلم   وقال ابن حزم: االختالف فيه يزيد الخبر
الثقة زيادة مقبولة. الرفع من  أن  قال األعظمي في   االصطالح  ابن خزيمة« )".  .".وقال إسناده صحيح"(:212/  3»صحيح 

قوية،   -وهو عبد هللا الحضرمي-يعة  حيح. ورواية ابن وهب عن ابن له"ص (:112/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط  
ح وقفه األئمة أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي  ثم هو متابع، وباقي رجاله ثقات، إال أنه قد اختلف في رفعه ووقفه، ورجَّ

إسناده صحيح، وكذا قال ابن حزم،صححه ابن "(:213/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وقال األلباني في  وغيرهم
: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير أحمد بن صالح، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما قلت  ."...مةخزي
شار المؤلف   وغير ابن لهيعة؛ لكنه مقرون؛ مع أنه صحيح الحديث من رواية العبادلة عنه، وعبد هللا بن وهب أحدهم.  يأتي.

ووقفه بما علقه عن الليث وغيره. وقد وصلت ذلك، وخرجت الحديث، وتكلمت على طرقه، رحمه هللا إلى اختالف الرواة في رفعه  
 " (؛ فأغنى عن اإلعادة.914مبينًا أن األرجح أنه مرفوع في كتابي "إرواء الغليل" ) 

حاديث  »الدراية في تخريج أ)بهذا اللفظ( ، قال ابن حجر في  (  1700( برقم: )598/    2ابن ماجه في "سننه" )أخرجه    –  )3(
ولفظ ابن ماجة ال صيام لمن لم يفرضه من الليل وللنسائي مثله وإسناده صحيح إال أنه اختلف في رفعه "(:275/  1الهداية« )

ورفعُه غير ...  ضعيف مرفوًعا"(: 599/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  ووقفه وصوب النسائي وقفه
 ... وعبد الحق اإلشبيلي    ،وقد مال الخطابي    .والدارقطني  ...  وَصَؤب وقفه النسائي    ...حاتم  وأبو    ...ثابت فيما قاله البخاري  

برقم   (:30/  4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وصححه األلباني في    إلى تصحيح الرفع.  ...وكذلك ابن القطان  
ح يمكن اإلعتماد عليه سوى إسناد عبد هللا بن أبى بكر , وهذا  وجملة القول: أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيوقال :...  914

قد عرض له من مخالفته الثقات , وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث , واعتبار 
وقد يكون معهما عائشة رضى  رفعه شذوذا , لوال أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد هللا ابنى عمر  

هللا عنهم جميعا بمعنى الحديث وافتائهم بدون توقيف من النبى صلى هللا عليه وسلم إياهم عليه , إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد 
 " جدا صدوره منهم , ولذلك فإنى أعتبر فتواهم به تقويه لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم , وذلك من فوائده , وهللا أعلم.

( ) كتاب الصيام ، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 1154( برقم: )159/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 الزوال ( )بهذا اللفظ( 
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قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل  
 )1("ايخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسه

 من السنن •

 .   تعجيل الفطر وتأخير السحور •
وٌق    َدَخْلت  أََنا ،   قَاَل :  أَبِي َعِطيَّةَ في مسلم َعْن   -2622 ْؤِمِنيَن  َعاِئَشةَ  َعلَى  َوَمْسر  فَق ْلَنا : َيا أ مَّ اْلم 

ٍد   َحمَّ م  أَْصَحاِب  ِمْن  اَلِن  الصَّ   َرج  ل   َوي عَج ِ ْفَطاَر  اْْلِ ل   ي عَج ِ ْفَطاَر  أََحد ه َما  اْْلِ ر   ي َؤخ ِ َواْْلَخر   اَلةَ 
اَلةَ . قَاَل : ق ْلَنا : ل  الصَّ ْفَطاَر ، َوي عَج ِ ل  اْْلِ َما الَِّذي ي عَج ِ اَلةَ . قَالَْت : أَيُّه  ر  الصَّ ِ    َوي َؤخ ِ   - َعْبد  َّللاَّ

ِ .   -يَْعنِي اْبَن َمْسع وٍد   )  ")2 قَالَْت : َكذَِلَك َكاَن َيْصَنع  َرس ول  َّللاَّ

فصل ما بين صيامنا وصيام أهل    "  قال  أن    مسلم عن عمرو بن العاصوفي   -2623
 )3("الكتاب أكلة السحر

ُروا فَِإنَّ فِي السَُّحوِر بََرَكةً "   قَاَل قَاَل النبي     أنس ْبَن َماِلكٍ   وفيهما عن -2624  )4("تََسحَّ

السحور أكله بركة فال  ":    رسول للا    قال  أبي سعيد الخدريعن  و .  )حسن( -2625
على   يصلون  ومالئكته  وجل  عز  هللا  فإن  ماء  من  جرعة  أحدكم  يجرع  أن  ولو  تدعوه 

 )5("المتسحرين

لغيره)حسن -2626 ابن عمر.  (. صحيح  قال رسول للا  رضي للا عنهما    وعن   :   - قال 
 .  )6(" إن هللا ومالئكته يصلون على المتسحرين:   -صلى للا عليه وسلم 

َسْعدٍ   فيهماو -2627 ْبِن  سهل  ل وا  قَاَل      النبي   أَنَّ     عن  َعجَّ َما  ِبَخْيٍر  النَّاس   يََزال   اَل 
 )7(اْلِفْطَر"

لغيره)حسن -2628 .. صحيح  أبي هريرةو(  النبي      عن  الدين  ال    "  قال:  عن  يزال 
 )8("ْلن اليهود والنصارى يؤخرون ظاهرا ما عجل الناس الفطر

 
/ 4»إرواء الغليل « )في  . وقال األلباني    ( )بهذا اللفظ( 1/    2321( برقم: )468/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )1(

 . "أخرجه النسائى , وإسناده صحيح على شرط مسلم" 965برقم  (:136
( ) كتاب الصيام ، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب 1099( برقم: ) 131/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 ز  تأخيره وتعجيل الفطر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصيام ، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب 1096( برقم: ) 130/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 .  تأخيره وتعجيل الفطر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غير إيجاب ( )بهذا 1923( برقم: )29/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الصيام ، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره  1095( برقم: )130/    3في "صحيحه" )اللفظ( ومسلم  
 .  )بلفظه.( وتعجيل الفطر (

. قال األرنؤوط    ( )بهذا اللفظ(  ( )مسند أبي سعيد الخدري  11255( برقم:)2303/    5أخرجه أحمد في "مسنده")  –  )5(
ناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد: وهو ابن أسلم العدوي، حديث صحيح،وهذا إس"ط الرسالة(:   486/  17»مسند أحمد«)في

 3683برقم  (:686/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وحسنه األلباني في  وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
/ 8»صحيح ابن حبان« ) ، قال األرنؤوط في    (  )بهذا اللفظ(3467( برقم: )245/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(

ديث صحيح. إدريس بن يحيى قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: رجل صالح من أفاضل "ح(:246
مين، وعبد هللا بن عياش خرج له مسلم في الشواهد، وقال الحافظ: صدوق يغلط، وعبد هللا بن سليمان روى عنه جمع، المسل

 " حسن صحيح".  1066برقم  (:620/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« ). قال األلباني في  وذكره المؤلف في "الثقات".
البخاري    –  )7( اللفظ(1957(برقم:)3/36في"صحيحه")أخرجه  اإلفطار()بهذا  تعجيل  باب   ، الصوم  في ،()كتاب  ومسلم 

 ()كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر()بلفظه(1098(برقم:)3/131"صحيحه")
( 273/    8وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2060( برقم: ) 475  /  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )8(

والنسائي وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(1578( برقم: )431/    1( )بمثله.( ،  والحاكم في "مستدركه" )3503برقم: )
وابن ماجه  ،  )بمثله.(    (2353( برقم: )277/    2وأبو داود في "سننه" )  ،    ( )بمثله.(3299( برقم: )370/    3في "الكبرى" )
حديث صحيح "لة(: ط الرسا  503/  15»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(1698( برقم: )595/    2في "سننه" ) 

صحيح لغيره دون قوله: "(:37/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )، وقال في    يؤخرون"والنصارى  اليهود  دون قوله: "إن  
برقم   (:121/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  يؤخرون"، وهذا إسناد حسن.والنصارى  اليهود  "ألن  
 .".ه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والبوصيريإسناده حسن، وصحح :" 2038
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 )1(" نعم سحور المؤمن التمر " قال   ن أبي هريرة عن النبيعو )صحيح( .  -2629

 .  الفطر على رطب أو تمرأو ماء ووقت الفطر •

ي ْفِطر  قَْبَل أَْن ي َصل َِي   قَاَل َكاَن النبي     عن أنس ْبِن َماِلكٍ .    (لغيره  صحيححسن.  ) -2630
َطَباٌت فَت َمْيَراٌت فَإِْن لَْم تَك ْن ت َمْيَراٌت َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ  َطَباٍت فَإِْن لَْم تَك ْن ر   )2(" َعلَى ر 

إِذَا أَْفَطَر أََحد ك ْم فَْلي ْفِطْر َعلَى تَْمٍر فَإِنَّه     "الضبي  َسْلَماَن ْبِن عامر  عن.    )ضعيف( -2631
 )3("بََرَكةٌ فَإِْن لَْم َيِجْد تَْمًرا فَاْلَماء  فَإِنَّه  َطه ورٌ 

ِ ْبِن أَبِي  فيهماو -2632   فِي َسفٍَر فِي َشْهِر َرَمَضانَ   النبي  قَاَل ك نَّا َمعَ    أَْوفَى    عن َعْبِد َّللاَّ
ا َغاَبْت الشَّْمس  قَاَل َيا ف اَلن  اْنِزْل فَاْجَدْح لََنا قَاَل َيا   ِ إِنَّ َعلَْيَك نََهاًرا قَاَل اْنِزْل فَاْجَدْح  فَلَمَّ َرس وَل َّللاَّ

ث مَّ قَاَل ِبَيِدِه إِذَا َغاَبْت الشَّْمس  ِمْن َها ه َنا َوَجاَء اللَّْيل      لََنا قَاَل فَنََزَل فََجَدَح فَأَتَاه  ِبِه فََشِرَب النبي
اِئم    )4("ِمْن َها ه َنا فَقَْد أَْفَطَر الصَّ

»الَجْدح: أن يُخاَض السَِّويُق    (:301/  1»المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث« )قال في   •
أس تُخاُض به األَشِربةُ  ك حتَّى يَْستَِوي وكذلك الّلبُن ونَحوهُ، والَمْجَدح: عود َمُجنَّح الرَّ بالَماِء ويُحرَّ

لِ  ا يكون  ِمْلعَقَة، وربمَّ ِشْبه  كَواِكب لتَِرقَّ وتَستَِوي، وهو  ثاَلثة  ي  ُسّمِ ثاَلُث ُشعَب، وبه  العُود     رأِْس 
ى الَمْجَدح تَْستَسِقي به العََرب وقيل: هو الدَّبَران.«   تُسمَّ

  

 
( برقم:  275/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3475( برقم: )253/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )   –  )1(
»صحيح ابن حبان« ". وقال في  إسناده صحيح."(: 31/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(2345)
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«  لباني في  " . وصححه األإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين."(: 253/  8)
 .  731برقم  (:380/ 1)
/   1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )1585( برقم: ) 411/    4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(

 2والترمذي في "جامعه" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  2356( برقم: ) 278/    2في "سننه" )وأبو داود  ،  ( )بمثله.(  1581( برقم: )432
. قال    ( )بمثله.(12872( برقم: )2681/    5وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن غريب.".  ( )بمثله.(696( برقم: )73  /

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:39/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
: "حسن غريب"، وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي. ورواه إسناده حسن صحيح، قال الترمذي  :" 2040برقم  (:123/ 7)

وهذا إسناد حسن،   "...الضياء في "المختارة" بتمامه، وابن خزيمة في "صحيحه من طريق أخرى عن أنس دون الحسوات
سلم"،  "صحيح على شرط م  رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير جعفر بن سليمان، فهو على شرط مسلم، ولذلك قال الحاكم:

وصححه الدارقطني   وهو كما قاال؛ لوال أن في جعفر هذا كالًما يسيًرا، وهو صدوق كما قال الذهبي والعسقالني.  ووافقه الذهبي.
(، وذكرت له 922(، ومن طريقه أخرجه آخرون. وقد خرجته في "اإلرواء" )164/  3وهو في "مسند أحمد" )...    كما يأتي.

عن حميد للطويل    -من طريقين يقوي أحدهما اآلخر-وقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه"  ..  قوة.  هناك طرًقا أخرى عن أنس تزيده 
 . "عن أنس ... به؛ دون الَحَسَواِت. 

وابن ،    ( ) كتاب الوليمة ، التمر وما ذكر فيه ( )بهذا اللفظ( 6675( برقم: )246/    6أخرجه النسائي في "الكبرى" )   –  )3(
( 3514( برقم: )281/    8وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله مطوال.(  2067( برقم: )481/    3خزيمة في "صحيحه" )

والترمذي في "جامعه" وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بنحوه.(1580( برقم: )431/    1)بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )
. قال  ( )بمثله.(16478( برقم: ) 3535/  7وأحمد في "مسنده" )قال :"حسن صحيح" ، و ( )بمثله.(695( برقم: )73/  2)

إسناده ضعيف النقطاعه، حفصة وهي بنت سيرين لم تسمع من سلمان "الرسالة(:  ط  176/  26»مسند أحمد« )األرنؤوط في :
إسناده وقال :"  404برقم    (:263/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  .".  وضعفه األلباني في  ابن عامر، بينهما الرباب بنت ُصلَيعْ 

جمع! صححه  ذلك  ومع  الرباب،  لجهالة  في  ضعيف؛  وقال  تخريج.".   في  الغليل  )  »إرواء  السبيل«  منار  / 4أحاديث 
وخالصة القول أن الذى يثبت فى هذا الباب إنما هو حديث أنس من فعله صلى هللا عليه وسلم , وأما حديثه وحديث "...(:51

 . "سلمان بن عامر من قول صلى هللا عليه وسلم وأمره , فلم يثبت عندى , وهللا أعلم.
( ) كتاب الصوم ، باب الصوم في السفر واإلفطار ( )بهذا اللفظ(  1941برقم: )(  33/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار()بنحوه.(1101( برقم: )132/  3، ومسلم في "صحيحه" )
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 .  حكم الوصال •
 لوصال هو : صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما . ] قاله النووي [ ا •

أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر ، وهو أعدل الوصال وأسهله على    ابن القيم  ورجح   •
 الصائم " . 

لَه    رسول للا    قَاَل نََهى  هريرةفيهما عن أبي   -2633 فَقَاَل  ْوِم  اْلِوَصاِل فِي الصَّ عن 
ِ قَاَل َوأَيُّك ْم ِمْثِلي إِن ِي   ٌل ِمْن المسلميَن إِنََّك ت َواِصل  َيا َرس وَل َّللاَّ نِي َرب ِي َوَيْسِقيِن  َرج  أَِبيت  ي ْطِعم 

 َ ا أََبْوا أَْن َيْنتَه وا عن اْلِوَصاِل َواَصَل بِِهْم َيْوًما ث مَّ َيْوًما ث مَّ َرأَْوا اْلِهاَلَل فَقَاَل لَْو تَأ َر لَِزْدت ك ْم  فَلَمَّ خَّ
ْم ِحيَن أََبْوا أَْن َيْنتَه وا  )1(" َكالتَّْنِكيِل لَه 

فَأَيُّك ْم إِذَا أََراَد أَْن  تواصلوا    "القال:  أن النبي    ي عن أبي سعيدوفي لفظ للبخار -2634
 )2("ي َواِصَل فَْلي َواِصْل َحتَّى السََّحِر 

   .  أجر تفطير الصائم •
من فطر صائما كان  :"  رسول للا    : قال  عن زيد بن خالد الجهني.    )صحيح( -2635

من فطر صائما كتب له  " ولفظ ابن حبان"شيئاله مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم 
 )3("مثل أجره ، ال ينقص من أجره شيء 

  

 
( ) كتاب الصوم ، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ( )بهذا اللفظ(  1965)  ( برقم:37/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن الوصال ِفي الصوم ( )بمثله.( 1103( برقم: )133/  3،ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الصوم ، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام (  9631( برقم: )37/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
( برقم: 491/  10( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" ) 3318( برقم: )375/  3أخرجه النسائي في "الكبرى" ) – )3(
. قال األرنؤوط    .وقال:"حسن صحيح"    .(بمثله( )807( برقم: )160/    2( )بمثله مطوال.( ، والترمذي في "جامعه" )4633)

( ابن حبان«  موارد 216/  8في »صحيح  في »صحيح  األلباني  . وصححه  الصحيح."  ثقات رجال  (:"إسناده صحيح، رجاله 
 . 740(: برقم 382/ 1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
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   باب مفسدات الصوم •

 الحجامة  •
ائِمِ قال البخاري   -2636 ثََنا معاوية    باب اْلِحَجاَمِة َواْلقَْيِء ِللصَّ َوقَاَل ِلي َيْحيَى ْبن  َصاِلحٍ َحدَّ

ٍم َحدَّثََنا َيْحيَى عن عمر ْبِن اْلَحَكِم ْبِن ثوبان َسِمَع أََبا هريرة   إِذَا قَاَء فَاَل ي ْفِطر  إِنََّما ي   ْخِرج   ْبن  َسالَّ
ل  أَ  ا  َواَل ي وِلج  َوي ْذَكر  عن أَِبي هريرة أَنَّه  ي ْفِطر  َواْْلَوَّ ْوم  ِممَّ َصحُّ َوقَاَل ابن عباس َوِعْكِرَمة  الصَّ

ا َخَرَج َوَكاَن ابن عمر َيْحتَِجم  َوه َو َصاِئٌم ث مَّ تََرَكه  فََكاَن َيْحتَِجم  ِباللَّْيِل َواْحتَ  َجَم أَب و  َدَخَل َولَْيَس ِممَّ
وَسى لَْياًل َوي ْذَكر  عن َسْعٍد َوزيد ْبِن أَأرقم َوأم سلمة احْ  وا ِصَياًما َوقَاَل ب َكْيٌر عن أ م ِ َعْلقََمةَ  م  تََجم 

ك نَّا َنْحتَِجم  عنَد عائشة فَاَل تَْنَهى َوي ْرَوى عن اْلحسن عن َغْيِر َواِحٍد َمْرف وًعا فَقَاَل أَْفَطَر اْلَحاِجم  
ثََنا ي ون   ثََنا َعْبد  اْْلَْعلَى َحدَّ وم  َوقَاَل ِلي َعيَّاٌش َحدَّ   س  عن اْلحسن ِمْثلَه  قِيَل لَه  عن النبيَواْلَمْحج 

قَاَل نَعَْم ث مَّ قَاَل َّللاَّ  أَْعلَم  
)1( 

لثمان عشر    أنه خرج مع رسول للا    مولى رسول للا    ثوبانعن  .    )صحيح(  -2637
  إلى رجل يحتجم ، فقال رسول للا    خلت من شهر رمضان إلى البقيع ، فنظر رسول للا  

 )2(".: أفطر الحاجم والمحجوم

ال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى للا عليه  "ق    وعن شداد ابن أوس.    )صحيح( -2638
رجال يحتجم، فقال صلى  وسلم في ثمان عشرة خلت من رمضان، إذ حانت منه التفاتة، فأبصر  

 )3("  والمحجومالحاجم أفطر للا عليه وسلم: "

وم   :"قَالَ   عن النبي  َرافِعِ ْبِن خديجعن و .  )صحيح( -2639  )4("أَْفَطَراْلَحاِجم  َواْلَمْحج 
وهو اختيار شيخ اإلسالم     رضي هللا عنهم ،  وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة    •

  -وتلميذه، وقال في تهذيب السنن أحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق أخرجها عن النبي
قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال  .أربعة عشر نفسا ، وقال ابن حجر ستتة عشر نفسا 

   ابن عثيمين. خوهو ماتفتي به اللجنة الدائمة ورجحه الشي.   نحوه علي بن المديني 

  

 
 . لصائم ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الصوم ، باب الحجامة والقيء ل33/  3البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )1(
(  3532( برقم: ) 301/   8وابن حبان في "صحيحه" )، ( 1963( برقم: )399/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )2(

، والنسائي في   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه مختصرا.(1564( برقم: )427/    1والحاكم في "مستدركه" )،  )بمثله.(  
  ( )بلفظه مختصرا.( 2371( برقم: )281/    2وأبو داود في "سننه" )،    بنحوه مختصرا.(( )3128( برقم: )320/    3"الكبرى" )

،( "مسنده"  في  )(  5264/    10وأحمد  مختصرا.(22804برقم:  )بلفظه  في    (  األعظمي  قال   .( خزيمة«  ابن  / 3»صحيح 
سناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات "إ(: 301/ 8ح ابن حبان«)»صحي.". وقال األرنؤوط في إسناده صحيح"(:226

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن ". وصححه األلباني في  رجال الشيخين غيرعبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري.
صحيح على شرط   إسناده"  049برقم (:132/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس«). وقال في   743برقم    (:383/  1حبان« )

مسلم، وقال الحاكم: "على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي! ! وصححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان، وقال أحمد وابن 
 " وهو متواتر:"(:253/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" ، وقال في  المديني والبخاري: "هو أصح ما روي في هذا الباب 

( برقم:  323/    3والنسائي في "الكبرى" )،     ( )بهذا اللفظ(3533( برقم: )302/    8"صحيحه" )  أخرجه ابن حبان في  –  )3(
في "مسنده" )3138) وأحمد   ، مختصرا.(  )بلفظه   )7    /3798 ( برقم:  مختصرا.(  17392(  )بلفظه  في (  األرنؤوط  قال   .

/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم."(:302/  8»صحيح ابن حبان« )
 . "ناده صحيح على شرط مسلمإس " 2051برقم  (:134

( برقم: 306/    8ي "صحيحه" )وابن حبان ف ،  ( )بهذا اللفظ(  426( برقم: )153/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )4(
وحديث رافع بن خديج حديث حسن وقال :"  (بمثله( )774( برقم: )135/    2الترمذي في "جامعه" )، و( )بلفظه.(  3535)

»صحيح ابن  " . قال األرنؤوط في افع بن خديج . صحيح . وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : أصح شيء في هذا الباب حديث ر
" . وصححه األلباني  إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم "(:306/  8حبان« )

 .  746برقم  (:384/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )في 
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قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب  عن أنس  .    )صحيح(  -2640
بعد ذلك في الحجامة    فقال أفطر هذان ثم رخص النبي     النبي احتجم وهو صائم فمر به  

 )1("للصائم

في القبلة للصائم   رخص رسول للا  قال :"   الخدري  عن أبي سعيد  و .    )صحيح( -2641
  )2("والحجامة 

احتجم وهو صائم أخرجه   وعند الثالثة اليفسد الصوم بذلك لحديث ابن عباس  أن النبي •
 .البخاري

ْحِرٌم    أَنَّ النبي   "  رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي البخاري   -2642 اْحتََجَم َوه َو م 
 )3(" َواْحتََجَم َوه َو َصاِئمٌ 

ْحِرٌم ِمْن    اْحتََجَم النبي  رضي للا عنهما :"  عن ابن عباس  وفيهما -2643 فِي َرأِْسِه َوه َو م 
ْحِرٌم فِي َرأِْسِه ِمْن َشِقيقٍَة َكاَنْت   "وفي لفظ، "بَِماٍء يُقَاُل لَهُ لُْحُي َجَملٍ َوَجعٍ َكاَن ِبِه  اْحتََجَم َوه َو م 

 )4("ِبهِ 

ْحِرٌم ِبلَْحيِ   قَاَل اْحتََجَم النبي      عن اْبِن بَُحْينَةَ وفيهما   -2644 فِي     - مكان- َجَملٍ   َوه َو م 
اْحتََجَم ِبَطِريِق َمكَّةَ    "  ولفظ مسلم  وفي لفظ للبخاري:" بماء يقال له لحي جمل"،    "َوَسِط َرأِْسهِ 

ْحِرٌم َوَسَط َرأِْسهِ   )5("َوه َو م 
أن    -1   :  " البد من إثبات أربعة أمور لالستدالل به    حديث ابن عباس رضي هللا عنهما  وأجيب عن •

  أن يكون صحيحا ال  -4  .  أن يكون بعد النهي القبله  -3  .  أن يكون صوم فريضة  -2  .  يكون مقيما
 .مريضا 

  

 
المقدسي في "األحاديث    –  )1( اللفظ(1748( برقم: )126/    5المختارة" )أخرجه الضياء  ،   وقال :"إسناده حسن"   ( )بهذا 

( الكبير"  في "سننه  برقم: )268/    4والبيهقي  )بمثله.(  8391(   )  ،( في "سننه"  برقم: )149/    3والدارقطني   )2260 )
(:...حديث أنس هذا صريح فى 75-73/  4في »إرواء الغليل « )  األلباني    )بمثله.( وقال :" كلهم ثقات وال أعلم له علة . قال

نسخ األحاديث المتقدمة " أفطر الحاجم والمحجوم "... وخير منه حديث أبى سعيد الخدرى قال: " رخص رسول هللا صلى هللا  
( والدارقطنى من طريق المعتمر بن سليمان سمعت 1/102/1عليه وسلم فى القبلة للصائم , والحجامة ". أخرجه الطبرانى )

طويل يحدث عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به. وقال الدارقطنى: " كلهم ثقات , وغير معتمر يرويه موقوفا ". وفى " حميد ال
( : " وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بال ريب , لكن وجدنا من حديث أبى سعيد: أرخص 4/155الفتح " )

سناده صحيح , فوجب األخذ به , ألن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة , فدل النبى صلى هللا عليه وسلم فى الحجامة للصائم. وإ
على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. انتهى ...والحديث المذكور أخرجه النسائى )يعنى فى الكبرى( وابن 

رق صحيح ال شك فيه , وهو نص فى خزيمة والدارقطنى , ورجاله ثقات , لكن اختلف فى رفعه ووقفه " ... الحديث بهذه الط
 . النسخ , فوجب األخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه هللا."

( برقم: 345/  3( ، والنسائي في "الكبرى" )بهذا اللفظ( )1968( برقم: )404/  3ابن خزيمة في "صحيحه" )اخرجه  – )2(
( 152/    3( )بمثله.( ، والدارقطني في "سننه" )8366( برقم: )264/    4"سننه الكبير" )  ( )بمثله.( ، والبيهقي في3224)

- 73/  4»إرواء الغليل « ). وصححه األلباني في    كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفا .وقال :"  ( )بمثله.(  2268برقم: )
 . ) انظر للحاشية السابقة( (75

 .  ( ) كتاب الصوم ، باب الحجامة والقيء للصائم ( )بهذا اللفظ(1938( برقم: )33/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الطب ، باب الحجامة من الشقيقة والصداع ( )بهذا 5700( برقم: )125/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . ( ) كتاب الحج ، باب جواز الحجامة للمحرم ( )بمثله مختصرا.(1202( برقم: )22/  4ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب الحجامة للمحرم ( )بهذا اللفظ(  1836( برقم: )15/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 . ( ) كتاب الحج ، باب جواز الحجامة للمحرم ( )بنحوه.(1203( برقم: )22/  4، ومسلم في "صحيحه" )
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 .  والقيء  ومافي حكمهما ،األكل والشرب ومن مفسدات الصوم :  •
َمْن َنِسَي َوه َو َصاِئٌم فَأََكَل أَْو َشِرَب      رسول للا   قَاَل قَالَ      عن أَبِي هريرةفيهما   -2645

 )1(" فَْلي ِتمَّ َصْوَمه  فَإِنََّما أَْطعََمه  َّللاَّ  َوَسقَاه  

 )2(" من أفطر في رمضان ناسيا فال قضاء وال كفارة " وللحاكم)حسن( . -2646

قَاَل َمْن ذََرَعه  اْلقَْيء  فَلَْيَس َعلَْيِه قََضاٌء َوَمْن    أَنَّ النبي   عن أَبِي هريرةو.    )صحيح(  -2647
 )3("  اْستَقَاَء َعْمًدا فَْلَيْقِض 

 )4("قال ابن عباس ال بأس أن يتطعم القدر أو الشيءالبخاري " قال.  )ضعيف( -2648

 أحكام الصوم في السفر/يجوز  الصوم إذا لم توجد المشقة  •

ةً َعلَى       اأْلَْسلَِمّيِ عن َحْمَزةَ بن عمرو  في مسلم   -2649 ِ أَِجد  بِي ق وَّ أَنَّه  قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
َناٌح فَقَالَ  َياِم فِي السَّفَِر فََهْل َعلَيَّ ج  ِ فََمْن أََخذَ بَِها فَحسن ِهَي      رسول للا  الص ِ   ُرْخَصةٌ ِمْن َّللاَّ
َناَح َعلَْيهِ  وَم فَاَل ج   )5(" َوَمْن أََحبَّ أَْن َيص 

ْم َوإِْن ِشْئَت    " قال :  عن النبي    رضي للا عنها  عن عائشةوفيهما   -2650 إِْن ِشْئَت فَص 
 )6("فَأَْفِطرْ 

اَل تَِعْب َعلَى َمْن َصاَم َواَل َعلَى َمْن  :" قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفيهما   -2651
 )7("فِي السَّفَِر َوأَْفَطرَ  النبي  أَْفَطَر قَْد َصامَ 

  

 
( ) كتاب الصوم ، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ( )بهذا 1933( برقم: )31/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 ( ) كتاب الصيام ، باب أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر ( )بمثله.( 1155( برقم: )160/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
»بلوغ  وصححه ووافقه الذهبي . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(1574( برقم: )430/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )2(

 (: 1048/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )باني في  " . وقال األلوهو صحيح"(: 265المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
 . :"حسن"6070برقم 

( برقم: 284/    8وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(424( برقم: )152/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )3(
الذهبي،    ( )بمثله.(1562( برقم: )426/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  3518) وأبو داود في وصححه ووافقه 

وقال :"حسن غريب...   ( )بنحوه.(720( برقم: )90/    2والترمذي في "جامعه" )،( )بمثله.(  2380( برقم: )283/    2"سننه" )
. قال ابن الملقن   ( )بمثله.(10609( برقم: )2161/  2وأحمد في "مسنده" )وقال محمد "يعني البخاري"ال أراه محفوظا" ، 

)في    » المنير  حسن"(:659/  5»البدر  الَحِديث  في  َهذَا  حجر  ابن  قال  ا.".  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  لفحل« »بلوغ 
الدارقطني"ر(:266)ص اْلقَيِّم َرِحمه َّللاَّ في تعليقه على واه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه  اِْبن  ين  الّدِ اْلَحافِظ َشْمس  .".. وقَاَل 

ا ِعلَّته فََوْقفه َعلَى أَبِي هَُرْيَرة , َوقَفَهُ َعَطاء َوَغْيرهعون المعبود ( : 7-7/6السنن ) ا   َهذَا اْلَحِديث لَهُ ِعلَّة , َوِلِعلَّتِِه ِعلَّة . أَمَّ . َوأَمَّ
ْفِطر , إِنََّما يَْخُرج َواَل يُوِلج " قَاَل ِه اْلِعلَّة فَقَْد َرَوى اْلبَُخاِري  ِفي َصِحيحه بِِإْسنَاِدِه َعْن أَبِي هَُرْيَرة إِنَّهُ قَاَل : " إِذَا قَاَء َفاَل يُ ِعلَّة َهذِ 

ل أََصّح .ا.هـ. قال ا إسناده  "(:581/ 2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )ألرنؤوط في : َويُْذَكر َعْن أَبِي هَُرْيَرة " أَنَّهُ يُْفِطر " َواأْلَوَّ
وقال الحاكم: " صحيح ...(:51/  4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وقال األلباني في  صحيح، رجاله ثقات

لظنهم أنه تفرد به عيسى  إنما قال البخارى وغيره بأنه غير محفوظ...على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى.قلت: وهو كما قاال  
الترمذى. وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث , وكالهما ثقة محتج بهما فى  بن يونس عن هشام , كما تقدم عن 

 ."الصحيحين , فال وجه إلعالل الحديث إذن على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يونس ألنه ثقة كما عرفت
. قال ابن حجر في    ) كتاب الصوم ، باب اغتسال الصائم ( )بهذا اللفظ(    (  30/    3)  معلقا  ري في "صحيحه"البخاذكره    –  )4(

ورويناه في  "ال بأس أن يتطاعم القدر  "وصله بن أبي شيبة من طريق عكرمة عنه بلفظ"(:154/ 4»فتح الباري البن حجر« )
»مختصر صحيح اإلمام " . قال األلباني في  الشيء يعني المرقة ونحوهاالجعديات من هذا الوجه بلفظ ال بأس أن يتطاعم الصائم ب 

 ". " . وهو ضعيفقلت: وفيه شريك القاضي. "(: 559/ 1البخاري« )
 ()كتاب الصيام ، باب التخيير ِفي الصوم والفطر ِفي السفر()بهذا اللفظ( 1121(برقم:)145/    3أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )5(
( ) كتاب الصوم ، باب الصوم في السفر واإلفطار ( )بهذا اللفظ( 1943( برقم: )33/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 . ( ) كتاب الصيام ، باب التخيير ِفي الصوم والفطر ِفي السفر ( )بمثله.(1121( برقم: )144/  3ومسلم في "صحيحه" )، 

أياما من رمضان ثم سافر ( (  1944( برقم: )34/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7( ) كتاب الصوم ، باب إذا صام 
( ) كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمضان 1113( برقم: )141/    3)بنحوه.( ،  ومسلم في "صحيحه" )
 .  للمسافر ِفي غير معصية ( )بهذا اللفظ(
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فِي      النبي  عن َصْوِم َرَمَضاَن فِي السَّفَِر فَقَاَل َسافَْرَنا َمعَ      ُسئَِل أنسوفيهما   -2652
اِئمِ  ْفِطر  َعلَى الصَّ ْفِطِر َواَل اْلم  اِئم  َعلَى اْلم   )1("َرَمَضاَن فَلَْم يَِعْب الصَّ

فِي َشْهِر َرَمَضاَن فِي َحر ٍ      النبي  قَاَل َخَرْجَنا َمعَ      عن أَبِي الدرداء  وفيهما   -2653
    رسول للا  َشِديٍد َحتَّى إِْن َكاَن أََحد َنا لََيَضع  َيَده  َعلَى َرأِْسِه ِمْن ِشدَّةِ اْلَحر ِ َوَما فِيَنا َصاِئٌم إاِلَّ 

ِ ْبن  َرَواَحةَ   )2("َوَعْبد  َّللاَّ

ْفِطر  قَاَل    قَاَل ك نَّا َمَع النبي     عن أنسوفيهما   -2654 اِئم  َوِمنَّا اْلم  فِي السَّفَِر فَِمنَّا الصَّ
قَالَ  ِبَيِدِه  الشَّْمَس  َيتَِّقي  َمْن  َوِمنَّا  اْلِكَساِء  َصاِحب   ِظالًّ  َنا  أَْكثَر  َحار ٍ  َيْوٍم  فِي  َمْنِزاًل  فََسقََط    فَنََزْلَنا 

ونَ  ْفِطر  اْلم  َوقَاَم  ام   وَّ فَقَالَ الصُّ َكاَب  الر ِ َوَسقَْوا  اْْلَْبِنَيِة  فََضَرب وا  اْلُمْفِطُروَن      رسول للا     ذََهَب 
 ،   )3("اْليَْوَم بِاأْلَْجرِ 

 يجب الفطر ويحرم الصوم في السفر  عند الحاجة بأمر ولي األمر   •
إِلَى َمكَّةَ َوَنْحن  ِصَياٌم قَاَل فَنََزْلَنا     النبي  َسافَْرَنا َمعَ   "وفي مسلم عن أبي سعيد -2655

فَِمنَّا َمْن      رسول للا َمْنِزاًل فَقَاَل   ْخَصةً  ك ْم َواْلِفْطر  أَْقَوى لَك ْم فََكاَنْت ر  ِ إِنَّك ْم قَْد َدَنْوت ْم ِمْن َعد و 
وا  َصاَم َوِمنَّا َمْن أَْفَطَر ث مَّ َنَزْلَنا َمْنِزاًل آَخَر فَقَاَل إِنَّ  ك ْم َواْلِفْطر  أَْقَوى لَك ْم فَأَْفِطر  ِ و َعد و  َصب ِح  ك ْم م 
 )4("َبْعَد ذَِلَك فِي السَّفَرِ    النبي َوَكاَنْت َعْزَمةً فَأَْفَطْرَنا ث مَّ قَاَل لَقَْد َرأَْيت َنا َنص وم  َمعَ 

فِي َرَمَضاَن      رسول للا   أَنَّ     عن جابروفي مسلم   -2656 إِلَى َمكَّةَ  اْلفَْتحِ  َخَرَج َعاَم 
لَْيِه ث مَّ  فََصاَم َحتَّى َبلََغ ك َراَع اْلغَِميِم فََصاَم النَّاس  ث مَّ َدَعا ِبقََدحٍ ِمْن َماٍء فََرفَعَه  َحتَّى َنَظَر النَّاس  إِ 

  )5(" فَقَاَل أ ولَِئَك اْلع َصاة  أ ولَِئَك اْلع َصاة  َشِرَب فَِقيَل لَه  َبْعَد ذَِلَك إِنَّ بَْعَض النَّاِس قَْد َصامَ 

وَن فِيَما فَعَْلَت    " وفي لفظ لمسلم -2657 َيام  َوإِنََّما َيْنظ ر  فَِقيَل لَه  إِنَّ النَّاَس قَْد َشقَّ َعلَْيِهْم الص ِ
 )6("فََدَعا ِبقََدحٍ ِمْن َماٍء بَْعَد اْلعَْصرِ 

 مشقة يكره الصوم ويسن الفطر إذا وجدت ال •
اًل قَْد ظ ل َِل      رسول للا   قَاَل َكانَ   عن جابروفيهما   -2658 فِي َسفٍَر فََرأَى ِزَحاًما َوَرج 

ْوُم فِي السَّفَرِ َعلَْيِه فَقَاَل َما َهذَا فَقَال وا َصاِئٌم فَقَاَل   لَْيَس ِمْن اْلبِّرِ   "  ولفظ مسلم"  لَْيَس ِمْن اْلبِّرِ الصَّ
  )7("السَّفَرِ أَْن تَُصوُموا فِي 

ِ الَّ  "  وفي لفظ لمسلم -2659 َص لَُكمْ تِ َعلَْيُكْم بُِرْخَصِة َّللاَّ  )8("  ي َرخَّ

  

 
( ) كتاب الصوم ، باب لم يعب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم 1947( برقم: )34/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصيام ، باب 1118( برقم: )143/    3بعضا في الصوم واإلفطار ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )بعضهم  
 .والفطر ِفي شهر رمضان للمسافر ِفي غير معصية ( )بمثله.( جواز الصوم 

تاب الصوم ، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر (  ( ) ك1945( برقم: )34/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
ام ، باب التخيير ِفي الصوم والفطر ِفي السفر ( ( ) كتاب الصي1122( برقم: )145/    3ومسلم في "صحيحه" )،  )بنحوه.(  

 . )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الخدمة في الغزو ( )بهذا 2890( برقم: )35/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

العمل ( 1119( برقم: )144/    3ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(   إذا تولى  السفر  ِفي  المفطر  أجر  باب   ، الصيام  ) كتاب   )
 .  )بمعناه.(

( ) كتاب الصيام ، باب أجر المفطر ِفي السفر إذا تولى العمل (  1120( برقم: )144/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمضان  1114( برقم: )141/    3"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )5(
 .  ا اللفظ(للمسافر ِفي غير معصية ( )بهذ

ان  ( ) كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمض1114( برقم: )142/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 .  للمسافر ِفي غير معصية ( )بهذا اللفظ(

ب قول النبي صلى هللا عليه وسلم لمن ظلل ( ) كتاب الصوم ، با1946( برقم: ) 34/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب 1115( برقم: )142/    3ومسلم في "صحيحه" )،  عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ( )بهذا اللفظ(  

 . الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمضان للمسافر ِفي غير معصية ( )بنحوه.(
( ) كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر ِفي شهر رمضان  1115( برقم: )142/    3مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )8(

 .  للمسافر ِفي غير معصية ( )بهذا اللفظ(
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 الحامل والمرضع •
ْبِن َماِلكٍ .  (. صحيح لغيره)حسن -2660 النبي    -الكعبي -عن أنس  تَعَالَى "عن   َ إِنَّ َّللاَّ

اَلةِ   اَلةِ أَْو ِنْصَف الصَّ ْرِضعِ َوَضَع َشْطَر الصَّ َسافِِر َوعن اْلم  ْوَم عن اْلم  ِ لَقَْد    َوالصَّ ْبلَى َوَّللاَّ أَْو اْلح 
 )1(" قَالهما َجِميعًا أَْو أََحَده َما

رخص للشيخ الكبير أن يفطر    :"قال  رضي للا عنهما    عن بن عباس. و   )صحيح( -2661
 )2("ويطعم عن كل يوم مسكينا وال قضاء عليه

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين  : لما نزلت   "لمة بن األكوعوفيهما عن س -2662
ك نَّا فِي    "    ولفظ مسلم ا"  . كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت اْلية التي بعدها فنسخته

َعْهِد   َعلَى  َحتَّى      رسول للا َرَمَضاَن  ِمْسِكيٍن  بَِطعَاِم  فَاْفتََدى  أَْفَطَر  َشاَء  َوَمْن  َصاَم  َشاَء  َمْن 
ْمه  أ ْنِزلَْت َهِذِه اْْلَية       )")3فََمْن َشِهَد ِمْنك ْم الشَّْهَر فَْلَيص 

نزل رمضان فشق عليهم   حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد  وفي البخاري -2663
وأن  فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها  

 )4("فأمروا بالصوم تصوموا خير لكم 

قال :    فدية طعام مساكين    رضي للا عنهما : قرأ :    عن ابن عمروفي البخاري   -2664
 . )5("هي منسوخة

وعلى الذين  يقرأ:    رضي للا عنهما    سمع ابن عباس  أنه  عن عطاء وفي البخاري   -2665
. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة   يطوقونه فدية طعام مسكين  

 .  )6(الكبيرة ، ال يستطيعان أن يصوما ، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا

للبيهقي:  .    )صحيح( -2666 قال : إذا عجز رضي للا عنهما "  عن ابن عباسوفي لفظ  
 )7(الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا"

َص ِللشَّْيخِ اْلَكِبيِر  رضي للا عنهما    عن ابن عباس وفي لفظ   .    )صحيح( -2667 خ ِ قَاَل : ر 
 . )8(أَْن ي ْفِطَر َوي ْطِعَم َعْن ك ل ِ َيْوٍم ِمْسِكيًنا َواَل قََضاَء َعلَْيِه"

  

 
( برقم:  460/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بنحوه.(  2042( برقم: )460/    3خزيمة في "صحيحه" )أخرجه ابن    –  )1(
 2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2408( برقم: ) 291/    2وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله مختصرا.(  3/    2273)
برقم: )85  / )بنحوه.( 715(  في    (  األرنؤوط  قال   . )وقال :"حديث حسن"  األرنؤوط«  داود ت  أبي  حديث "(:80/  4»سنن 

ده حسن صحيح، وقال الترمذي: إسنا :"  2083برقم    (:169/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  حسن.
 ".وصححه ابن خزيمة ..."حديث حسن

وصححه ووافقه   ( ) كتاب الصوم ، االعتكاف ( )بهذا اللفظ(1613( برقم: )440/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
( 271/    4البيهقي في "سننه الكبير" )، و)بمثله مطوال.(  (  418( برقم: )150/    1ابن الجارود في "المنتقى" )الذهبي ، و

" وهذا إسناد صحيح   وقال :"  ( )بمثله.(2380( برقم: )195/    3وأخرجه الدارقطني في "سننه" )،  ( )بمثله.(  8408برقم: )
 ."رواه الدارقطني والحاكم، وصححاه "(: 267»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في 

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( 4507( برقم: )25/    6حيحه" )أخرجه البخاري في "ص  –  )3(
اللفظ(   الذين 1145( برقم: )154/    3" )ومسلم في "صحيحه،  )بهذا  تَعَالَى وعلى  ( ) كتاب الصيام ، باب بيان نسخ قوله 

 . يطيقونه فدية ( )بمثله.(
( ) كتاب الصوم ، باب وعلى الذين يطيقونه فدية ( 1949( برقم: )34/  3البخاري في "صحيحه" )ذكره البخاري معلقا  – )4(

 .  ا اللفظ()بهذ
يصمه (  ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب فمن شهد منكم الشهر فل4506( برقم: )25/    6أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )5(

 .  )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله أياما معدودات()بهذا اللفظ(4505( برقم: )25/  6أخرجه البخاري في"صحيحه" ) – )6(
 .  وقال :"هذا إسناد صحيح" ( )بهذا اللفظ(8407( برقم: )271/  4أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )7(
وصححه ووافقه   ( ) كتاب الصوم ، االعتكاف ( )بهذا اللفظ(1613( برقم: )440/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )8(

( ) كتاب الصيام ، باب الشيخ الكبير ال يطيق الصوم ويقدر 8408( برقم: )271/    4البيهقي في "سننه الكبير" )الذهبي ، و
   . وقال :"هذا إسناد صحيح"  على الكفارة يفطر ويفتدي ( )بمثله.(
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ي ِطيق وَنه   َوَعلَى الَِّذيَن  :  قال  رضي للا عنهما  عن ابن عباس  وْلبي داود.    )صحيح(  -2668
َياَم أَْن :  قَاَل    فِْدَيةٌ َطعَام  ِمْسِكينٍ  ْخَصةً ِللشَّْيخِ اْلَكِبيِر َواْلَمْرأَةِ اْلَكِبيَرةِ َوه َما ي ِطيقَاِن الص ِ َكاَنْت ر 

أَب   قَاَل  َخافَتَا  إِذَا  ْرِضع   َواْلم  ْبلَى  َواْلح  ِمْسِكيًنا  َيْوٍم  ك ل ِ  َمَكاَن  َوي ْطِعَما  َعلَى  ي ْفِطَرا  َيعني  داود  و 
رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في "هعن :  ولفظ ابن الجارود"  أَْواَلِدِهَما أَْفَطَرتَا َوأَْطعََمتَا

ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ، أو يطعما كل يوم مسكينا ، وال قضاء عليهما ، 
وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة  فمن شهد منكم الشهر فليصمه  ثم نسخ ذلك في هذه اْلية:

 )1("  .  إذا كانا ال يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا  

إذا كان الرجل صائما     رسول للا   : كان أصحاب"  قال  عن البراء وفي البخاري   -2669
بن صرمة   قيس  وإن  يمسي  يومه حتى  ليلته وال  يأكل  لم  يفطر  أن  قبل  فنام  اْلفطار  فحضر 
اْلنصاري كان صائما فلما حضر اْلفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام ؟ . قالت ال ولكن 

فلما رأته قالت خ  يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته  يومه  فلما أنطلق فأطلب لك وكان  يبة لك 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث    فنزلت هذه اْلية    انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي  

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط اْلبيض    . ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت    إلى نسائكم  
 )")2من الخيط اْلسود 

يا أيها الذين   :  قال في   عنهما  رضي للا   عن ابن عباسو( . . صحيح لغيره)حسن -2670
  النبي   ] قال [ فكان الناس على عهد  آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  

    إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه
بقي   لمن  يسرا  ذلك  يجعل  أن  عزوجل  فأراد للا  يفطر  ولم  العشاء  وقد صلى  امرأته  فجامع 

اْلية . وكان هذا مما نفع    علم للا أنكم كنتم تختانون أنفسكم    ورخصة ومنفعة فقال سبحانه  
 )3(ر"به الناس ورخص لهم ويس للا 

 
 

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله أياما معدودات ( )بنحوه 4505( برقم: )25/    6)   تعليفا    البخاري في "صحيحه"ذكره    –  )1(
 والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بنحوه مطوال.(  418( برقم: )150/    1وابن الجارود في "المنتقى" )،  وفا.(  موق 
( )بنحوه موقوفا.( ، وأبو داود في  1612( برقم: )440/    1( )بلفظه.( ،والحاكم في "مستدركه" )263( برقم: )249/    10)

وإسناده صحيح , ولكنه بظاهره  " (:64/  4»إرواء الغليل « ). قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(2318( برقم: ) 266/    2"سننه" )
لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ثابتة لهما كما هى ثابتة للحبلى والمرضع , والثابت عن ابن عباس من يدل على أن هذه الرخصة ل

. طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هى إذا كانا ال يطيقان الصيام , وال يستطيعانه , وأما إذا أطاقاه , فاآلية منسوخة إليهما
إسناده صحيح، وصححه ابن الجارود، ولفظه أتم. وكذلك  :"  2007برقم    (:84/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال في  

يطيقان  ال  كانا  إذا  قوله:  إلى   ... نسخ  قوله:ثم  منه  سقط  حيث  بالمعنى؛  ُمِخل   اختصار  فيه  وقع  لكن  أيًضا؛  المصنف  رواه 
ا الحكم وصار  فانقلب  الصيام!  إطاقتهما  اإلفطار مع  أن للشيخ والشيخة  المعنى:  أوردت الصوم!فصار  لمنسوخ محكًما، ولذلك 

ففى قوله: " ثبت " إشعار بأن هذا الحكم فى حق من ...(:24/  4»إرواء الغليل « )وقال في    (.396الحديث في الكتاب اآلخر )
ال يطيق الصوم كان مشروعاً , كما كان مشروعا فى حق من يطيق الصوم , فنسخ هذا , واستمر اآلخر , وكل من شرعيته ,  

إنما عرفه ابن عباس من السنة , وليس من القرآن.ويزيده تأييدا , أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع واستمراره  
إذا خافتا ومن الظاهر جدا أنهما ليسا كالشيخ والشيخة فى عدم االستطاعة , بل إنهما مستطيعتان ولذلك قال ألم ولد له أو مرضع: 

ق.فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بآن اآلية )وعلى الذين يطيقونه( " أنت بمنزلة الذى ال يطيق " كما سب
... وقد توهم  (:25/  4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وقال األلباني في    منسوخة , ذلك من السنة بال ريب.

( 8/136لهم الحافظ ابن حجر فى " الفتح " فقال )أن ابن عباس يخالف الجمهور الذين ذهبوا إلى نسخ اآلية وانتصر  كثيرون  
القوم نظروا إلى   ...معلقا على رواية البخارى عن ابن عمر أنه قرأ )فدية طعام مسكين( , قال: " هو صريح فى دعوى النسخ  

الصريحة فى ظاهر الرواية المتقدمة عن ابن عباس عند البخارى الصريحة فى نفى النسخ , ولم يتأملوا فى الرواية األخرى  
النسخ , ثم لم يحاولوا التوفيق بينهما , وقد فعلنا ذلك بما سبق تفصيله , وخالصته: أن يحمل النفى على نفى نسخ الحكم ال اآلية 
, والحكم مأخوذ من السنة , ويحمل النسخ عليها , وبذلك يتبين أن ابن عباس رضى هللا عنه ليس مخالفا للجمهور.وهذا الجمع 

 ليه فى كتاب , فإن كان صوابا , فمن هللا , وإن كان خطأ فمن نفسى , وأستغفر هللا من كل ما ال يرضيه. مما لم أقف ع
( ) كتاب الصوم ، باب قول هللا جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام  1915( برقم: )28/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 الرفث إلى نسائكم ( )بهذا اللفظ( ،
/    2( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )340( برقم: )309/    12أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )3(

اللفظ(2313( برقم: )264 حديث صحيح، وهذا إسناد " (:5/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا 
 2003برقم    (:81/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في    حسن. علي بن حسين بن واقد حسن الحديث.

 .  "إسناده حسن صحيح:"

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(6724)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(23605)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(49544)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(53237)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(92133)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(3115)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(50556)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(92126)


545    | 

 545  الصفحة
 

 الجماع ومن المفسدات  •

 إذا لم ينزل  تفسد الصوم مقدمات الجماع ال •
ي قَب ِل  َوه َو َصاِئٌم َوي َباِشر  َوه َو    رسول للا    َكانَ "رضي للا عنها    عن عائشةوفيهما   -2671

ْرِبهِ     )1("َصاِئٌم َولَِكنَّه  أَْملَك ك ْم ِْلِ

 )2(.يقبل في رمضان وهو صائم .  كان رسول للا   وفي لفظ لمسلم -2672

أم سلمة -2673 البخاري عن  أنرضي للا عنها    وفي  يقبلها وهو    رسول للا    :  كان 
 )3(صائم"

 )4(كان يقبل وهو صائم"  رسول للا   أنرضي للا عنها وفي مسلم عن حفصة -2674

عن المباشرة     النبي  أن رجال سأل ":  عن أبي هريرةو.    (لغيره  صحيححسن.  ) -2675
 )5("للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب . 

قال قال عمر بن الخطاب: هششت   رضي للا عنهما  بن عبدهللاعن جابر  و.    )صحيح( -2676
رسول للا صنعت اليوم أمرا    ) هش لهذا اْلمر إذا خرج به واستبشر ( فقبلت وأنا صائم فقلت يا

 )6(ه "عظيما قبلت وأنا صائم قال " أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم " قال " فم
  

 
ومسلم في  ،  ( ) كتاب الصوم ، باب المباشرة للصائم ( )بمثله.(  1927( برقم: )30/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن القبلة ِفي الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 1106( برقم: ) 135/    3" )"صحيحه
 .  للفظ(( )بهذا ا

( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن القبلة ِفي الصوم ليست محرمة  1106( برقم: )136/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 .  على من لم تحرك شهوته ( )بهذا اللفظ(

 ()كتاب الحيض ، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ( )بهذا اللفظ( 322(برقم:)71/    1بخاري في"صحيحه")أخرجه ال–  )3(
( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن القبلة ِفي الصوم ليست محرمة  1107( برقم: )136/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 .  على من لم تحرك شهوته ( )بهذا اللفظ(
. قال األرنؤوط  ( ) كتاب الصوم ، باب كراهيته للشاب ( )بهذا اللفظ(2387( برقم: )285/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )5(

 (: 148/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  إسناده صحيح."(:62/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 . "إسناده حسن صحيح:" 2065برقم 

( برقم: 426/    3في "صحيحه" )وابن خزيمة  ،  ( )بهذا اللفظ(  2385( برقم: )284/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )6(
والضياء المقدسي في  ،  ( )بنحوه مطوال.(  3544( برقم: )313/    8وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  1999)

( )بنحوه.(  1577( برقم: )431/    1( )بنحوه.( ،  والحاكم في "مستدركه" )99( برقم: )195/    1"األحاديث المختارة" )
 " (: 60/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  (  3036( برقم: )293/  3والنسائي في "الكبرى" )وصححه، 

ر  إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غي   "(: 314/  8»صحيح ابن حبان« )" ، وقال في  إسناده صحيح.
قلت:  "  2064برقم    (:147/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ) " . وقال األلباني في  عبد الملك بن سعيد فمن رجال مسلم.

 .  "إسناده جيد على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعبد الحق والذهبي
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 .  الجماع يفسد الصوم ويوجب الكفارة •

ِ    َعائَِشةَ وفيهما   -2677 ٌل إِلَى َرس وِل للِا  رضي للا عنها قالت :"   َزْوَج النَِّبي    أَتَى َرج 
َما َشأْن ه  ؟  فِي اْلَمْسِجِد فِي َرَمَضاَن ، فَقَاَل: َيا َرس وَل للِا اْحتََرْقت  اْحتََرْقت  ، فََسأَلَه  َرس ول  للِا  

: َوللِا َيا َنِبيَّ للِا َماِلي َشْيٌء ، َوَما أَْقِدر  َعلَْيِه ، قَاَل: اْجِلْس  فَقَاَل: أََصْبت  أَْهِلي ، قَاَل: تََصدَّْق فَقَالَ 
للِا   َرس ول   فَقَاَل   ، َطعَاٌم  َعلَْيِه  ِحَماًرا  َيس وق   ٌل  َرج  أَْقبََل  ذَِلَك  َعلَى  ه َو  فََبْيَنا   ، أَْيَن  :  فََجلََس 

ل  فَقَالَ   اْلُمْحتَِرُق آنِفًا ج  : تََصدَّْق ِبَهذَا ، فَقَاَل: َيا َرس وَل للِا أََغْيَرَنا ، فََوللِا  َرس ول  للِا    ؟ فَقَاَم الرَّ
  )1("إِنَّا لَِجَياعٌ َما لََنا َشْيٌء ، قَاَل: فَك ل وه  .

ٌل إِلَى النبي   "عن أَبِي هريرة وفيهما   -2678 ِ قَاَل َوَما   َجاَء َرج  فَقَاَل َهلَْكت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ِطيع   أَْهلََكَك قَاَل َوقَْعت  َعلَى اْمَرأَتِي فِي َرَمَضاَن قَاَل َهْل تَِجد  َما ت ْعتِق  َرقََبةً قَاَل اَل قَاَل فََهْل تَْستَ 

تَتَابِعَْيِن قَاَل اَل قَاَل فََهْل تَِجد  َما   ت ْطِعم  ِست ِيَن ِمْسِكيًنا قَاَل اَل قَاَل ث مَّ َجلََس فَأ تَِي  أَْن تَص وَم َشْهَرْيِن م 
أَْفقََر ِمنَّا فََما َبْيَن اَلَبتَْيَها أَْهل  َبْيٍت أَْحَوج  إِلَْيِه أعلى  بِعََرٍق فِيِه تَْمٌر فَقَاَل تََصدَّْق ِبَهذَا قَاَل    النبي

 )2("ث مَّ قَاَل اْذَهْب فَأَْطِعْمه  أَْهلََك َحتَّى َبَدْت أَْنَياب ه   ِمنَّا فََضِحَك النبي 

ل  : أََعلَى أَْفقََر ِمن ِي َيا َرس وَل للِا ؟ فََوللِا َما َبْيَن اَلَبتَْيَها  "فقال وفي لفظ للبخاري -2679 ج  الرَّ
تَْيِن أَْهل  َبْيٍت أَْفقَر  ِمْن أَْهِل َبْيِتي . فََضِحَك النَِّبيُّ   َحتَّى َبَدْت أَْنَياب ه  ، ث مَّ قَاَل : أَْطِعْمه     ي ِريد  اْلَحرَّ

 )3( "أَْهلََك . 

أن يعتق رقبة أو يصوم    في رمضان  أمر رجال أفطر"أن النبيوفي لفظ لمسلم عنه  -2680
 )4(" شهرين أو يطعم ستين مسكينا

)يعتق رقبة أو يصوم(أو هنا للتقسيم ال للتخير تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق  قال النووي •
 .  " أو يطعم إن عجز عنهما 

على من أفطر     دليل لمن أوجب الكفارة    قوله "أمر رجال أفطر في رمضان"عموم    ظاهرقلت :" •
 .  "  بغير الجماع ، ولو على فهم الصحابيمطلقا ولو 

 .  للجنابة فبل الفجر اليفسد الصومعدم الغسل  •

ن ًبا ِمْن    لنبي  ا  َكانَ   "رضي للا عنهما    وعائشة  ،أم سلمة    وفيهما عن -2681 ي ْصِبح  ج 
ل ٍم ث مَّ اَل ي ْفِطر  َواَل َيْقِضي     )5("ِجَماعٍ اَل ِمْن ح 

النبي    عن عائشة ، وأم سلمةمسلم :"وفي لفظ    -2682 أنهما قالتا : إن كان   زوجي 
 )6("ليصبح جنبا ، من جماع غير احتالم في رمضان ، ثم يصوم .  رسول للا 

ْحَمِن عن أَبِي َبْكٍر قَاَل    عن    وفي لفظ لمسلم -2683   َسِمْعُت أَبَا هريرةأَِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ
ْحَمِن ْبِن اْلحَ  ْم فَذََكْرت  ذَِلَك ِلعَْبِد الرَّ ن ًبا فَاَل َيص  اِرِث  َيق صُّ َيق ول  فِي قََصِصِه َمْن أَْدَرَكه  اْلفَْجر  ج 
ْحَمِن َواْنَطلَْقت  َمعَه  َحتَّى َدَخْلَنا َعلَى عائشة َوأم سلمة  فَسَ  أَلهما ِْلَِبيِه فَأَْنَكَر ذَِلَك فَاْنَطلََق َعْبد  الرَّ

ل ٍم ث مَّ َيص وم  قَاَل فَِجْئَنا أََبا هريرة    عن ذَِلَك قَاَل فَِكْلتَاه َما قَالَْت َكاَن النبي ن ًبا ِمْن َغْيِر ح  ي ْصِبح  ج 

 
الصوم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم إذا توضأ ( ) كتاب 1935( برقم: )31/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع ِفي 1112( برقم: )140/    3فليستنشق ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" ، )
 .  نهار رمضان على الصائم ( )بنحوه(

( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب إذا وهب هبة فقبضها اآلخر ولم 2600( برقم: )160/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع ِفي نهار  1111( برقم: )138/    3يقل قبلت ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 

 . رمضان على الصائم ( )بنحوه.( 
( ) كتاب الصوم ، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 1936( برقم: )32/    3"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )3(

 .  فتصدق عليه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع ِفي نهار رمضان على 1111( برقم: )139/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . الصائم ( )بهذا اللفظ(
،   ( ) كتاب الصوم ، باب الصائم يصبح جنبا ( )بمعناه مطوال.(1925( برقم: )29/    3حيحه" )أخرجه البخاري في "ص  –  )5(

( ) كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ( 1109( برقم: )138/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) 
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب  1109( برقم: )138/    3"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )6(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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 فِي ذَِلَك إِلَى  فَقَاَل أَب و هريرة أَه َما قَالَتَاه  لََك قَاَل نَعَْم قَاَل ه َما أَْعلَم  ث مَّ َردَّ أَب و هريرة َما َكاَن َيق ول  
قَاَل فََرَجَع    فَقَاَل أَبُو هريرة َسِمْعُت ذَِلَك ِمْن اْلفَْضِل َولَْم أَْسَمْعهُ ِمْن النبياْلفَْضِل ْبِن اْلعَبَّاِس  

ا َكاَن َيق ول  فِي ذَِلَك ق ْلت  ِلعَْبِد اْلَمِلِك   ن ًبا  َكانَ   أَقَالَتَا فِي َرَمَضاَن قَاَل َكذَِلكَ أَب و هريرة َعمَّ  ي ْصِبح  ج 
ل ٍم ث مَّ َيص وم    )1("ِمْن َغْيِر ح 

الً َجاَء إِلَى النَِّبى ِ    رضي للا عنها :"أن  َعْن َعائَِشةَ وفي مسلم   -2684 َيْستَْفِتيِه َوِهَى    َرج 
ِ ت ْدِرك نِى الصَّالَة    ن ٌب أَفَأَص وم  تَْسَمع  ِمْن َوَراِء اْلَباِب فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ِ    َوأََنا ج    فَقَاَل َرس ول  َّللاَّ

 ِ ن ٌب فَأَص وم  «. فَقَاَل لَْسَت ِمْثلََنا َيا َرس وَل َّللاَّ  قَْد َغفََر َّللاَّ  لََك َما تَقَدََّم » َوأََنا ت ْدِرك نِى الصَّالَة  َوأََنا ج 
و أَْن أَك وَن  ِ إِن ِى ْلَْرج  َر. فَقَاَل » َوَّللاَّ ِ َوأَْعلََمُكْم بَِما أَتَِّقىِمْن ذَْنِبَك َوَما تَأَخَّ  . )2(«أَْخَشاُكْم ّلِلَّ

  . من أفطر ظانا بقاء الليل  •

الفجر    :"قال   رسول للا    أن  رضي للا عنهما    عن بن عباس.    )صحيح بشواهده( -2685
 )3("فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصالة وفجر يحرم فيه الصالة ويحل فيه الطعام

الفجر فجران فأما الفجر الذي   بلفظ"  جابرمن حديث  وللحاكم    )صحيح بشواهده( -2686
يكون كذنب السرحان فال تحل الصالة فيه وال يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيال في اْلفق  

الطعام ويحرم  الصالة  يحل  ""فإنه  الصالة  "يحرم  اأقوله  وقتها  ل  الفجري صالة  دخول  عدم 
 )4("بطلوعه

أَْبَيَض َوِعقَااًل أَْسَوَد َحتَّى َكاَن بَْعض  اللَّْيِل أََخذَ عدي ِعقَااًل  :"قَاَل    عن عدي  هماوفي -2687
ِوَسا إِنَّ  قَاَل  ِعقَالَْيِن  ِوَساِدي  تَْحَت  ِ َجعَْلت   َيا َرس وَل َّللاَّ قَاَل  أَْصَبَح  ا  فَلَمَّ َيْستَِبيَنا  فَلَْم  إِذًا  نََظَر  َدَك 

 )5("َت ِوَساَدِتكَ لَعَِريٌض أَْن َكاَن اْلَخْيط  اْْلَْبيَض  َواْْلَْسَود  تَحْ 

ن  ِبلَْيٍل فَك ل وا  إِ   قال :"  رضي للا عنهما عن النبي    عن ابن عمروفيهما   -2688 نَّ بالال ي َؤذ ِ
َما إاِلَّ أَْن َيْنِزَل َهذَا َوَيْرقَى َهذَا َن اْبن  أ م ِ َمْكت وٍم قَاَل َولَْم يَك ْن َبْيَنه     )6(" َواْشَرب وا َحتَّى ي َؤذ ِ

اًل أَْعَمى اَل ي َناِدي َحتَّى ي قَاَل لَه  أَْصَبْحَت أَْصَبْحتَ "للبخاريوفي لفظ  -2689  )7("َوَكاَن َرج 

 من أفطر ظانا غروب الشمس •

 
( ) كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 1109( برقم: )137/  3ه مسلم في "صحيحه" )أخرج– )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 1110( برقم: )138/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(

 .  ا اللفظ(( )بهذ
( )بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  356( برقم: )448/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
وصححه ووافقه الذهبي . ( )بمثله.(  692( برقم: )191/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  256( برقم: )251/    11)

لم "(:184/  1: »صحيح ابن خزيمة« )في    قال األعظمي.".    حديث صحيح "(:197/  3»البدر المنير « )قال ابن الملقن في  
وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب ابن جريج أيضا لكن    يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي

 (:788/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في   ." .من رواية جابر 191/   1له شاهد صحيح عند الحاكم 
 .  4279برقم 

والبيهقي في "سننه وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ(693( برقم: )191/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
. قال ابن حجر    ( )بمثله.(1053( برقم: )505/    1والدارقطني في "سننه" )،    ( )بمثله.(1797( برقم: )377/    1الكبير" )

( المنير «  البيهقي وقال: روي موصوال ومرسال، "ر(:198/  3»البدر  إسناده صحيح، ورواه  والدارقطني وقاال:  الحاكم  واه 
قلت: وإسناد :"  2002برقم  (:8/  5ء من فقهها وفوائدها« )»سلسلة األحاديث الصحيحة وشي" قال األلباني في   والمرسل أصح.

( وقال  454/    9المدائني ترجمه الخطيب في " تاريخه " )  جيد، رجاله ثقات مترجمون في " التهذيب " غير عبد هللا بن روح
 1البيهقي )(و231  (والدارقطني)ص2995رقم    3لكن أخرجه ابن جرير في " تفسيره ")ج  ..به بأس".  عن الدارقطني: " ليس

  فيه جابرا. وقال الدارقطني: " وهذا مرسل ". وقال البيهقي:  ( من طرق عن ابن أبي ذئب به مرسال لم يذكر215/    4و    377  /
. وله شواهد أخرى بعضها   ...الدارقطني  " وهو أصح ".قلت: لكن الحديث صحيح لشاهده المشار إليه آنفا. وله شاهد آخر أخرجه

 ( . 2031( ، وسيأتي أحدهما برقم )2033 - 2031وهي مخرجة في " صحيح أبي داود " برقم ) في " صحيح مسلم "
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم  4509( برقم: )25/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول ِفي 1090( برقم: )128/    3الخيط األبيض ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  الصوم يحصل بطلوع الفجر ( )بنحوه.(

( ) كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول ِفي الصوم يحصل بطلوع  1092( برقم: )129/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 .  الفجر ( )بهذا اللفظ(

 . ()كتاب األذان ، باب أذان األعمى إذا كان له من يخبره( )بهذا اللفظ(617(برقم:)127") / أخرجه البخاري في"صحيحه – )7(
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يقِ   البخاري عن هشام بن عروة عن فاطمة عن -2690 ّدِ رضي    أسماء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الّصِ
وا ِباْلقََضاِء    قِيَل ِلِهَشام  "َيْوَم َغْيٍم ث مَّ َطلَعَْت الشَّْمس    أَْفَطْرَنا َعلَى َعْهِد النبي   :"قَالَتْ   للا عنها   فَأ ِمر 

 )1("اَل أَْدِري أَقََضْوا أَْم الَ -يقول َوقَاَل َمْعَمٌر َسِمْعت  ِهَشاًما " اَل ب دَِّمْن قََضاءٍ :"َقَال
[  قوله وقال معمر سمعت هشاما يقول    200صفحة     -  4ابن حجر    ] جزء    -فتح الباري  قال في   •

ال أدري اقضوا أم ال هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال أخبرنا معمر سمعت هشام بن عروة فذكر  
الحديث وفي آخره فقال إنسان لهشام اقضوا أم ال فقال ال أدري وظاهر هذه الرواية تعارض التي  

بان جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر وأما حديث أسماء  "ها لكن يجمع  قبل
 . "فال يحفظ فيه إثبات القضاء وال نفيه

أَْفَطَر ذَاَت َيْوٍم فِي َرَمَضاَن فِي َيْوٍم    أَنَّ ُعَمَر ْبَن الخطاب  وفي الموطأ ".    )صحيح( -2691
ْؤِمِنيَن َطلَعَْت الشَّْمس   ِذي َغْيٍم َوَرأَى أَنَّه  قَْد أَْمَسى وَ  ٌل فَقَاَل َيا أَِميَر اْلم  َغاَبْت الشَّْمس  فََجاَءه  َرج 

ي ِريد  ِبقَْوِلِه اْلَخْطب  َيِسيٌر اْلقََضاَء فِيَما ن َرى    :"قَاَل َماِلك  " فَقَاَل ع َمر  اْلَخْطب  َيِسيٌر َوقَْد اْجتََهْدَنا
وَنِتِه َوَيَساَرِتِه َيق ول  َنص وم  َيْوًما َمَكاَنه    )2(" َوَّللاَّ  أَْعلَم  َوِخفَّةَ َمؤ 

اْلقََضاء , َواْختُِلَف   َوقَْد اُْختُِلَف فِي َهِذِه اْلَمْسأَلَة فَذََهَب اْلُجْمُهور إِلَى إِيَجاب  قال ابن حجر في الفتح"   •
تَْرَك اْلقََضاء,َولَْفظ َمْعَمٍر عن   عن عمر فََرَوى اِْبن أَبِي َشْيبَة َوَغْيره ِمْن َطِريق زيد ْبن َوْهٍب عنهُ 

ثُْم"َوَرَوى َماِلك ِمْن َوْجٍه آَخَر عن  ِ َما يَُجانِفُنَا اإْلِ عمر أَنَّهُ    اأْلَْعَمش عن زيد" فَقَاَل ُعَمر:ِلَم نَْقِض َوَّللَاَّ
ِرَوايَته مِ  اق فِي  زَّ الرَّ َعْبد  اِْجتََهْدنَا"َوَزاَد  َوقَْد  يَِسير  َطلَعَْت الشَّْمُس"اْلَخْطُب  ثُمَّ  أَْفَطَر  ا  لَمَّ َهذَا  قَاَل  ْن 

ِمْن َطِريق َعِلّي ْبن َحْنَظلَة عن أَبِيِه نَْحوه , َوَرَواهُ َسِعيد بْ  ن َمْنُصور  اْلَوْجه " نَْقِضي يَْوًما " َولَهُ 
َوفِيِه"فَقَاَل َمْن أَْفَطَر ِمْنُكْم فَْليَُصْم يَْوًما َمَكانَهُ"َوَرَوى َسِعيد ْبن َمْنُصور ِمْن َطِريٍق أُْخَرى عن عمر  

َل أَنَّهُ لَْو ُغمَّ ِهاَلل َرَمَضان فَأَْصبَُحوا ُمْفِطِريَن ثُمَّ تَبَيََّن أَنَّ ذَِلَك ا ُح اأْلَوَّ ْليَْوم ِمْن َرَمَضان نَْحوه. َويَُرّجِ
 .(ا فقطيوم 28 تبين أنهم صاموا )يعنيفَاْلقََضاء َواِجب بِااِلتِّفَاِق فََكذَِلَك َهذَا . 

  

 
 ( ) كتاب الصوم ، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس1959( برقم: ) 37حه" ) / أخرجه البخاري في "صحي  – )1(
(  8109( برقم: )217( )بهذا اللفظ( والبيهقي في "سننه الكبير" ) /  1071( برقم: )434أخرجه مالك في "الموطأ" ) /    –  )2(

قال الشافعي : يعني قضاء يوم مكانه ، وعلى ذلك حمله أيضا مالك بن أنس . ورواه سفيان بن عيينة ، عن زيد وقال :"  )بمثله.(
»البدر قال ابن الملقن في    ، عن عمر وروي من وجهين آخرين ، عن عمر مفسرا في القضاء . بن أسلم ، عن أخيه ، عن أبيه 

/ 2»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . وقال ابن حجر في  وهذا أثر صحيح، رواه الشافعي ، والبيهقي عنه"(:740/  5المنير « )
ونقضي يوما مكانه ورواه من رواية زيد بن وهب عن  رواه البيهقي من طريقين آخرين في أحدهما فقال عمر ما نبالي" (:458

عمر وفيها أنه لم يقض ورجح البيهقي رواية القضاء لورودها من جهات متعددة ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة وقال 
 .."واقضوا يوما مكانه
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 صوم التطوع   باب  •

َيص وم  َحتَّى َنق وَل اَل    رسول للا    َكانَ   :"قَالَتْ رضي للا عنها    عن عائشةوفيهما   -2692
اْستَْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر إاِلَّ َرَمَضاَن َوَما     رسول للا  َيص وم  فََما َرأَْيت  ي ْفِطر  َوي ْفِطر  َحتَّى َنق وَل اَل 

 )1(" َرأَْيت ه  أَْكثََر ِصَياًما ِمْنه  فِي َشْعَبانَ 

قَاَل: َسأَْلت  َعاِئَشةَ َرِضَي للا  َعْنَها َعْن ِصَياِم َرس وِل للِا    َعْن أَبِي َسلََمةَ وفي مسلم   -2693
   َولَْم أََره  َصائًِما ِمْن أَْفَطَر  قَْد  َنق وَل:  َوي ْفِطر  َحتَّى  َنق وَل: قَْد َصاَم ،  فَقَالَْت: َكاَن َيص وم  َحتَّى 

  )2(".  َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن ُكلَّهُ ، َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن إِالَّ قَِليالً َشْهٍر قَطُّ أَْكثََر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َشْعَباَن  

َرِضَي للا  َعْنَها َهْل َكاَن النَّبِيُّ    قُْلُت ِلعَائَِشةَ قَاَل:    َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيقٍ مسلم    وفي -2694
   َيص وم  َشْهًرا َمْعل وًما ِسَوى َرَمَضاَن؟ قَالَْت : َوللِا إِْن َصاَم َشْهًرا َمْعل وًما ِسَوى َرَمَضاَن َحتَّى

َما َعِلْمت ه  َصاَم َشْهًرا ك لَّه  إاِلَّ  "   ، وفي لفظ لمسلم "  َمَضى ِلَوْجِهِه ، َواَل أَْفَطَره  َحتَّى ي ِصيَب ِمْنه  
وَم ِمْنه  َحتَّى َمَضى ِلَسِبيِلِه َرَمَضاَن ، َواَل أَ   . )  .")3ْفَطَره  ك لَّه  َحتَّى َيص 

ِ إِالَّ  "  رسول للا   قَالَ عن أبي سعيدوفيهما  -2695 َما ِمْن َعْبٍد َيص وم  َيْوًما فِي َسِبيِل َّللاَّ
 )4(" َباَعَد َّللاَّ  ِبذَِلَك اْلَيْوِم َوْجَهه  عن النَّاِر َسْبِعيَن َخِريفًا 

فقلت مرني بأمر آخذه عنك قال     النبي  قال : أتيت  ن أبي أمامةع.    )صحيح( -2696
مرني بعمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوم فإنه ال  :"وفي لفظ" ،عليك بالصوم فإنه ال مثل له

أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه  :"وفي لفظ"  عدل له ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام
 )5("ال عدل له

قَاَل َمْن َصاَم َرَمَضاَن ث مَّ      رسول للا   أَنَّ "عن أَبِي أيوب األنصاريفي مسلم   -2697
اٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّْهرِ   )6("أَْتبَعَه  ِستًّا ِمْن َشوَّ

 ؟ أيام البيضاألفضل في صيام ثالثة أيام أن تكون هل  •
 . ليس هناك أفضلية بل في أي أيام الشهر شاءالقول األول  •

عن يزيد الرشك قال: حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج    في صحيح مسلم -2698
يصوم من كل شهر ثالثة أيام ؟ قالت: نعم ، فقلت لها : من أي    : أكان رسول للا    النبي  

 .)7(" لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصومأيام الشهر كان يصوم؟ قالت: 

 
ومسلم في ،    ( ) كتاب الصوم ، باب صوم شعبان ( )بهذا اللفظ(1969( برقم: )38أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )1(

() كتاب الصيام ، باب صيام النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غير رمضان واستحباب أن ال  1156( برقم: )160"صحيحه") /  
 .يخلي شهرا َعْن صوم ()بمثله.( 

( ) كتاب الصيام ، باب صيام النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غير 1156برقم: )(  161/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . رمضان واستحباب أن ال يخلي شهرا َعْن صوم ( )بهذا اللفظ(

َوَسلََّم ِفي غير ( ) كتاب الصيام ، باب صيام النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1156( برقم: )160/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  رمضان واستحباب أن ال يخلي شهرا َعْن صوم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الصوم في سبيل هللا ( )بهذا  2840( برقم: ) 26أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )4(
( ) كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ِفي سبيل هللا لمن يطيقه بال ضرر 1153( برقم: )159ومسلم في "صحيحه" ) /  ،  اللفظ(  

 . وال تفويت حق ( )بمثله.(
( 211وابن حبان في "صحيحه" ) /  ،  ( )بنحوه مختصرا.(  1893( برقم: )345مة في "صحيحه" ) /  أخرجه ابن خزي  –  )5(

والنسائي في "المجتبى"  ،  ( )بنحوه مختصرا.(  1538( برقم: )421( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" ) /  3425برقم: )
. قال    ( )بنحوه مطوال.(22569( برقم: )5202( )بنحوه مختصرا.( ، وأحمد في "مسنده" ) /  1/    2219( برقم: ) 452) /  

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير واصل "ط الرسالة(:  456/  36»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
َحيْ  بن  ورجاء  ُعيينة،  أبي  مسلم.مولى  رجال  فمن  الفلسطيني،  الِكْندي  في  وة  األلباني  . وصححه  الصغير "  الجامع  »صحيح 

 . 4044برقم  (:747/ 2وزيادته« )
( ) كتاب الصيام ، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا 1164( برقم: )169أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /    –  )6(

 . لرمضان ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم  1160( برقم: )166أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  –  )7(

 .  (يوم عرفة وعاشوراء واالثنين والخميس ( )بهذا اللفظ
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ذر  فيهماو -2699 وأبي  أبي هريرة  أيامفضل    من حديث  ثالثة  ولفظ من كل شهر  صيام 
 )1(  " صيام ثالثة أيام من كل شهرأوصاني خليلي صلى للا عليه وسلم بثالث :   " البخاري

 .  القول الثاني : األفضل أن تكون أيام البيض  •

بأرنب قد شواها    جاء أعرابي إلى رسول للا  قال:"    عن أبي هريرة.    )صحيح( -2700
ولم يأكل ، وأمر أصحابه أن    ، وجاء معها بأدمها فوضعها بين يديه ، فأمسك رسول للا  

: ما يمنعك أن تأكل ؟ قال : إني أصوم ثالثة   يأكلوا ، وأمسك اْلعرابي ، فقال له رسول للا 
 )2(".  صائما فصم أيام الغر إن كنتأيام من الشهر ، قال : 

، سمعت عبد الملك بن المنهال ، عن أبيه :    أنس بن سيرين  وعن.  لغيره()صحيح   -2701
يأمرهم بصيام البيض ، ويقول : هي صيام الدهر .  ، فقال : كان النبي    أنه كان مع النبي 

قال أبو حاتم : المنهال هو ابن ملحان القيسي له صحبة ، وليس في الصحابة منهال غيره  
")3( . 

أَْن َنص وَم ِمْن      رسول للا   قَاَل أََمَرَنا     عن أبي ذرو.  (لغيره. صحيح  )حسن -2702
أمره  "، وفي لفظ عند أحمد "  الشَّْهِر ثاََلثَةَ أَيَّاٍم اْلِبيَض ثاََلَث َعْشَرةَ َوأَْرَبَع َعْشَرةَ َوَخْمَس َعْشَرةَ 

: ثالث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس    بصيام البيض الغررسول للا صلى للا عليه وسلم  
 )4( "عشرة . 

البخاري:    -2703 البيض ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرةقال  أيام    باب صيام 
حدثنا أبو معمر : حدثنا عبد الوارث : حدثنا أبو التياح قال : حدثني أبو عثمان ، عن أبي هريرة  
رضي للا عنه قال : أوصاني خليلي صلى للا عليه وسلم بثالث : صيام ثالثة أيام من كل شهر  

 .)5("، وأن أوتر قبل أن أنام ، وركعتي الضحى 

 
( ) أبواب التهجد ، باب صالة الضحى في الحضر ( )بهذا اللفظ( 1178( برقم: )58أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )1(

 ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة الضحى ( )بنحوه.( 721( برقم: )158،ومسلم في "صحيحه" ) / 
( برقم: 483والنسائي في "المجتبى" ) /  ،  ( )بهذا اللفظ(  3650( برقم: )410خرجه ابن حبان في "صحيحه" ) /  أ  –  )2(
»صحيح ابن حبان«  . قال األرنؤوط في   )بمثله.(    ( 8550( برقم: )1773( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" ) / 1/  2420)
»سلسلة األحاديث الصحيحة " .قال األلباني في  عوانة: هو وضاح اليشكري.إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو  "(:411/  8)

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن عبد الملك بن "...1567برقم    (:94/  4وشيء من فقهها وفوائدها« )
ن سام فقال: عن موسى بن طلحة  يحيى ب الحافظ في " التقريب ": " ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس ". وقد خالفه عمير قال

هللا عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثالثة أيام البيض: ثالث عشرة، وأربع عشرة،وخمس   عن أبي ذر قال: " أمرنا رسول هللا صلى
 .  "وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات....عشرة "

( 202/    76220والنسائي في "الكبرى" )،    ( )بهذا اللفظ(3651رقم: )( ب411أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) /    –  )3(
 2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(1707( برقم: )605/  110243( )بنحوه.( ، وابن ماجه في "سننه" )2751برقم: )

. قال األرنؤوط    ( )بنحوه.(  20645( برقم: )4688/    171723وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  2449( برقم: )303  /
وهو عبد -ابن ملحان القيسي  حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة  "(:109/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

حديث صحيح، وصححه ابن "  2115برقم  (:209/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" .قال األلباني  في  .-الملك بن قتادة 
كما قال ابن -قلت: ولم يرو عنه غيره  ...  واسمه عبد الملك-وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن ملحان   " ...حبان

قلت: وقد توبع في رواية  "مقبول". يعني: عند المتابعة. ولذلك قال الحافظ في "التقريب": فهو في عداد المجهولين.، -المديني
أخرى كما يأتي، ومن أجلها أوردته هنا، وإال؛ فمثله حقه الكتاب اآلخر. فإذا كنت ضعفته في بعض ما كتبت؛ فقد عرف وجهه، 

 .  " كما أن وجه تقويته ما يأتي بيانه.
/    67410وأخرجه النسائي في "المجتبى" ) ،    ( )بهذا اللفظ(3656( برقم: ) 415أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) /    –  )4(

 ( )بمثله مختصرا.(21938( برقم: )5036/    173124وأخرجه أحمد في "مسنده" )،    ( )بلفظه.(2/    2421( برقم: )484
حديث أبي ذر   ( والترمذي  وحسنه من 2هذا الحديث صحيح رواه النسائي )"(:753/  5»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في  

»صحيح موارد الظمآن إلى " قال األلباني في  حسن.  إسناده"(:415/  8»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    رضي هللا عنه  
 .  "حسن صحيح" 782برقم  (:398/ 1زوائد ابن حبان« )

( ) كتاب الصوم ، باب صيام أيام البيض ثالث عشرة وأربع عشرة  1981( برقم: )41أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )5(
 .  وخمس عشرة ( )بهذا اللفظ(
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كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر ؛ يوم    عن ابن عمر أن رسول للا  . و   )ضعيف( -2704
يصوم ثالثة أيام " وفي لفظ "االثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه ، ثم الخميس الذي يليه

 . )1("من كل شهر : الخميس من أول الشهر ، واالثنين الذي يليه ، واالثنين الذي يليه . 

: صم من كل    قال لنا رسول للا  "قالت :  رضي للا عنها  عن أم سلمة  .    )ضعيف( -2705
 .)2("شهر ثالثة أيام من أوله : االثنين والخميس ، والخميس الذي يليه  

يصوم تسع    قالت:كان رسول للا      النبي  أزواج  بعض  عن.    )ضعيف الضطرابه( -2706
 )3(والخميسين.اثنين من الشهر، أول ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أيام من كل شهر: 

 .المنهي عنه من الصيام   •

َها َشاِهٌد إاِلَّ ِبإِْذِنِه    أَنَّ      عن أَبِي هريرةوفيهما   -2707 قَاَل اَل َيِحلُّ ِلْلَمْرأَةِ أَْن تَص وَم َوَزْوج 
ه  َواَل تَأْذََن فِي َبْيِتِه إِالَّ ِبإِْذِنِه َوَما أَْنفَقَْت ِمْن َنفَقٍَة عن َغْيِر أَْمِرِه فَإِنَّه  ي َؤدَّى إِلَْيِه شَ    )4(" ْطر 

 .  أيام العيد تحريم صيام   •
َنَهى عن ِصَياِم َيْوَمْيِن َيْوِم اْلِفْطِر      رسول للا  أَنَّ      عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ فيهما   -2708

  )5(" َوَيْوِم النَّْحرِ 

 )6(مثله  رضي هللا عنها ولمسلم عن عائشة -2709

عمر  وفيهما -2710 نََهى   :"قَالَ عن  َيْوَماِن  َهذَْيِن  للا  إِنَّ  َيْوم       رسول  ِصَياِمِهَما  عن 
 )7("فِْطِرك ْم ِمْن ِصَياِمك ْم َواْْلَخر  َيْوٌم تَأْك ل وَن فِيِه ِمْن ن س ِكك مْ 

ْص فِي أَيَّاِم :"قَااَل    رضي للا عنهم  عن ابن عمرو   عن عائشةوفي البخاري   -2711 لَْم ي َرخَّ
 )8("التَّْشِريِق أَْن ي َصْمَن إاِلَّ ِلَمْن لَْم َيِجْد اْلَهْديَ 

  

 
( برقم:  1218وأحمد في "مسنده" ) /  ،  ( )بهذا اللفظ(  1/    2413( برقم: )482لمجتبى" ) /  أخرجه النسائي في "ا  –  )1(
وهو ابن عبد هللا النخعي   -إسناده ضعيف، شريك    "ط الرسالة(:  460/  9»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(5747)
 .  "ه في لفظ الحديث.، سيىء الحفظ، وقد اختلف علي-
  2371( برقم: )474النسائي في "المجتبى" ) /  ، و( )بهذا اللفظ(  6898( برقم: )325أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ) /    –  )2(
/  28  /  ( في "سننه"  داود  وأبو   ، )بنحوه.(  بر301(   ) ( /  2437قم:   ( في "مسنده"  وأحمد   ، )بنحوه.(  برقم:  5254(   )
وهو ابن عبد هللا   -إسناده ضعيف، شريك    "ط الرسالة(:   460/  9»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(22765)

 . "، سيىء الحفظ، وقد اختلف عليه في لفظ الحديث.-النخعي 
الضياء و  ،  ( ) كتاب الصوم ، باب في صوم العشر ( )بهذا اللفظ(2437قم: )( بر301أخرجه أبو داود في "سننه" ) /    –  )3(

اختلف فيه على الحر فروي عنه عن هنيدة بن خالد  وقال :"  )بمثله.(  (262برقم: )(  164المقدسي في "األحاديث المختارة" ) /  
، عن أم سلمة . وعنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم    ، عن حفصة . وروي عنه عن هنيدة ، عن أمه

( 5254/    173993وأحمد في "مسنده" )،    ( )بمثله.(28/    2371( برقم: )474/    67346والنسائي في "المجتبى" ) "،   .  
قلنا: قد صح الترغيب    ...  ضعيف الضطرابه" ط الرسالة(:  24/  37مد« )»مسند أح.قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(22765برقم: )

وبعض هذه األحاديث رواها صاحبا "الصحيحين"،    يصيام ثالية أيام من كل شهر دون تقييد عن غير واحد من الصحابة مرفوعاً:
 :"إسناده صحيح"...   2106  برقم  (:196/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  ومنها ما رواها أحدهما.

هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات معروفون؛ غير هنيدة بن خالد، وقد روى عنه جمع آخر من الثقات، وأورده ابن حبان في الطبقة  
"قلت: وذكره أيًضا في الصحابة، وقال: وله صحبة. وكذا ذكره ابن عبد   (. قال الحافظ:284/  3األولى من "ثقات التابعين" )

 "االستيعاب" ... لكن قد اختلفوا على الُحِرّ بن الصباح في إسناده ومتنه:". البر في
( ) كتاب النكاح ، باب ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال بإذنه  5195( برقم: )30أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )4(

 .( ) كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مواله ( )بنحوه.(1026م: )( برق 91( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) / 
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب حج النساء ( )بنحوه مطوال.( ،  1864( برقم: )19أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )5(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم يوم الفطر ويوم اأْلضحى ( )بهذا اللفظ( 827( برقم: )153في "صحيحه" ) /  ومسلم  
( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم يوم الفطر ويوم اأْلضحى (  1140( برقم: )153أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  –  )6(

 .  اللفظ()بهذا 
( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم الفطر ( )بمثله.( ، ومسلم في 1990( برقم: )42أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )7(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم يوم الفطر ويوم اأْلضحى ( )بهذا اللفظ(1137( برقم: )152"صحيحه" ) / 
 .  ( ) كتاب الصوم ، باب صيام أيام التشريق ( )بهذا اللفظ(1997( برقم: )43أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )8(
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 الجمعة حكم صوم يوم   •
دخل      رسول للا  : أنرضي للا عنها    بنت الحارث  جويريةوفي البخاري عن   -2712

عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال ) أصمت أمس ( . قالت ال قال ) تريدين أن تصومي غدا  
  )1("( . قالت ال قال ) فأفطري (

ال يصومن أحدكم يوم الجمعة إال  قال :"  أن النبي        وفيهما  عن أبي هريرة -2713
 )2(ه"يوما قبله أو بعد

عَِة ِبِقَياٍم ِمْن َبْيِن   عن النبي وفي مسلم عن أبي هريرة -2714 م  وا لَْيلَةَ اْلج  قَاَل اَل تَْختَصُّ
ه  أَحَ  عَِة ِبِصَياٍم ِمْن َبْيِن اْْلَيَّاِم إاِلَّ أَْن يَك وَن فِي َصْوٍم َيص وم  م  وا َيْوَم اْلج   )3("د ك مْ اللََّياِلي َواَل تَخ صُّ

: نهى النبي صلى للا    قال : سألت جابرا رضي للا عنه  عن محمد بن عبادوفيهما   -2715
  )4("عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم زاد غير أبي عاصم : يعني أن ينفرد بصوم .  

صلى    - دخلت على رسول للا  "قال :    عن جنادة بن أبي أمية  )صحيح لغيره( . -2716
للا عليه وآله  صلى    - في نفر من اْلزد يوم الجمعة ، فدعانا رسول للا    -للا عليه وآله وسلم  

: "    -وسلم   قال  قلنا : ال .  فقال : " صمتم أمس ؟ "  إنا صيام ،  فقلنا :  يديه  بين  إلى طعام 
  )5("أفتصومون غدا ؟ " قلنا : ال . قال : " فأفطروا " ، ثم قال : ال تصوموا يوم الجمعة منفردا

  

 
 . ( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(1986( برقم: )42أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )1(
ومسلم  ،  ( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(  1985( برقم: )42أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )2(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ( )بمثله.(1144( برقم: )154في "صحيحه" ) / 
 ( ) كتاب الصيام ، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ( )بهذا اللفظ( 1144( برقم: )154أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  –  )3(
ومسلم  ،  ( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة ( )بهذا اللفظ(  1984( برقم: )42أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )4(

 .  ( ) كتاب الصيام ، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ( 1143( برقم: )154حه" ) / في "صحي
والنسائي في "الكبرى"  وصححه  ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ(6620( برقم: )608أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) /  –  )5(

, قال األرنؤوط في   ( )بنحوه مطوال.(  24430( برقم: )5735( )بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" ) / 2786( برقم: )213) /  
تفرد بالرواية عنه مرثد ابن عبد هللا    -ويقال: البارقي-يف، حذيفة األزدي  سناده ضع"إط الرسالة(:   438/  39»مسند أحمد« )

" . قد توبع، وجنادة األزدي مختلف في صحبته. -وإن كان مدلساً وقد عنعنه-اليزني، وقال الذهبي: مجهول. ومحمد بن إسحاق 
( وقال: "  608/    3أخرجه الحاكم )"(: 676/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وقال األلباني في  

 ."قلت: وفيه أن ابن إسحاق لم يخرج له مسلم إال مقرونا، ثم هو مدلس وقد عنعنه. على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. صحيح
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 يوم السبت صوم حكم  •
اَل    :"قَالَ   رسول للا    أَنَّ   "   رضي للا عنها  عن الصماء بنت بسر  .    )صحيح( -2717

وا َيْوَم السَّْبِت إاِلَّ فِيَما اْفتََرَض َّللاَّ  َعلَْيك ْم فَإِْن لَْم َيِجْد أََحد ك ْم إاِلَّ ِلَحاَء عنَبٍة أَوْ   ع وَد َشَجَرةٍ  تَص وم 
ْغه    )1("فَْليَْمض 

ا      رسول هللا  أم سلمة َكانَ   عن.  )حسن( -2718 أَْكثََر ِممَّ َيص وم  َيْوَم السَّْبِت َوَيْوَم اْْلََحِد 
ْشِرِكيَن فَأََنا أ ِحبُّ أَْن أ َخاِلفَه مْ  َما ِعيَدا اْلم      )2("َيص وم  ِمْن اْْلَيَّاِم َوَيق ول  إِنَّه 

 

  

 
( )بمثله.( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ) / 2163( برقم: )553أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /  –  )1(

والنسائي في "الكبرى" ، ( )بمثله.( 1597( برقم: )435والحاكم في "مستدركه" ) / ، ( )بلفظه مختصرا.( 92( برقم: )104
وأبو داود في ،    ) كتاب الصيام ، ذكر االختالف على ثور بن يزيد في هذا الحديث ( )بهذا اللفظ(  (2776( برقم: )210) /  

( 112والترمذي في "جامعه" ) /  "،  قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ .  وقال :"   ( )بمثله.(2421( برقم: )296"سننه" ) /  
رواه  "(: 272»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صوقال :"حديث حسن" . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(744برقم: )

»سنن أبي داود ت  ." .. قال األرنؤوط في الخمسة، ورجاله ثقات، إال أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ
" .  قال لذين يُرَجُع إليهم في النقد أعل وه باالضطراب والمعارضةجاله ثقات إال أن غيَر واحد من األئمة ا"ر(:90/  4األرنؤوط« )
ط الرسالة(:قلنا: والحديث يعارضه أحاديث: األول: حديث جويرية بنت الحارث عند    234/  29»مسند أحمد« )األرنؤوط في  

نه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم : في حديث جويرية هذا ما دلَّ على جواز صوم يوم السبت، وكأ4/303قال البيهقي  ...  البخاري  
( "ال يصوم أحدكم يوم الجمعة إال 1144( ، ومسلم )1985على طريق التعظيم له.والثاني: حديث أبي هريرة عند البخاري )

 ً والرابع: حديث .. أكثر ما كان يصوم من األيام يوم السبت واألحد =والثالث: حديث أم سلمة: أن رسول هللا قبله أو بعده  يوما
: ففي هذه اآلثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعاً، وهي  2/80وقال الطحاوي  .    نادة بن أبي أمية عند النسائيج

إن كان ثابتاً أن يكون  -وهللا أعلم -أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. ثم قال: وقد يجوز عندنا 
اليهود. فأما من صامه ال إلرادة إنما نُهي عن صومه، لئال  يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه، كما يفعل 

/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)".وقال األلباني في  تعظيمه وال لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه.
وإال؛ لم يكن بحاجة إلى ادعاء نسخه كما هو ظاهر! وإسناده صحيح لت: فيه إشعار بأن الحديث صحيح عنده،  :"ق 2092(:179

المقدسي،وقال   والضياء  السكن  وابن  حبان  وابن  خزيمة  ابن  أيًضا  والذهبي،وصححه  الحاكم  قال  البخاري،وكذلك  شرط  على 
 . م يوم السبت"الترمذي:"حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا:أن يَُخصَّ الرجل يوم السبت بصيام؛ ألن اليهود تُعَظِّ 

( برقم:  138وابن حبان في "صحيحه" ) /  ،  ( )بهذا اللفظ(  2167( برقم: )557أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /  –  )2(
( برقم: 213والنسائي في "الكبرى" ) /  ،  ( )بمثله.(  1599( برقم: )436( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" ) /  3616)
»صحيح الجامع ". وحسنه األلباني في  إسناده حسن"ط الرسالة(:  331/  44»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    (  2788)

 .   4803برقم  (:871/ 2الصغير وزيادته« )
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 النصف من شعبانصوم  •
من سرر قال له أو ْلخر أصمت      رسول للا   أن"عمران بن حصينفيهما عن   -2719

قال لرجل هل صمت من سرر  "وفي لفظ لمسلم،  "قال ال قال فإذا أفطرت فصم يومين   شعبان
 .  )1("فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه  رسول للا   هذا الشهر شيئا قال ال فقال

أي "صوموا الشهر سره  ":وفي الحديثالسرر تحتمل تكون أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره .   •
قال  :قال ابن األثير  ،فكأنه أراد األيام البيض  ،وقيل وسطه سر كل شيء جوفه،  وقيل مستهله،  أوله

يستسر  وهو آخر ليلة  ،  إنما يقال سرار الشهر سراره سرره،ال أعرف السر بهذا المعنى:األزهري
 " الهالل بنور الشمس 

إِذَا بَِقَي نِْصٌف ِمْن َشْعبَاَن فَاَل     رسول للا   قَالَ :"    عن أَبِي هريرةو.    )صحيح( -2720
إذا   " ولفظ أبي داود" إذا انتصف شعبان فال تصوموا" وفي لفظ عند ابن حبان "    تَُصوُموا  

ال صوم بعد النصف من    " وفي لفظ "  كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان
" وزاد عند   فأمسكوا عن الصوم  "، وفي لفظ عند الدارمي "شعبان حتى يجيء شهر رمضان

حتى رمضان ومن كان عليه    "  الدارقطني  فط  عند  " وفي لحتى يدخل رمضان    البيهقي" 
 )2(" صوم من رمضان فليسرده وال يقطعه

أو أن يوافق ذلك صوما ،    أي ال تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبانقال بن حزيمة " •
أنه نهى عن الصوم إذا  ال  ،  كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان  

 -. وهللا تعالى أعلم هذا يدل على أن السرر هو أول شعبان:"قلت  -  انتصف شعبان نهيا مطلقا

 س ئَِل عن َصْوِمِه قَاَل فَغَِضبَ     رسول للا   أَنَّ عن أبي قتادة األنصاريوفي مسلم   -2721
ٍد َرس واًل َوِبَبْيعَِتَنا َبْيعَةً قَاَل فَس ِئ     رسول للا  َحمَّ ْساَلِم ِديًنا َوِبم  ِ َربًّا َوِباْْلِ َل  فَقَاَل ع َمر  َرِضيَنا ِباّلِلَّ

ْوَمْيِن َوإِْفَطاِر يَْوٍم قَاَل َوَمْن يُِطيُق  يَ عن ِصَياِم الدَّْهِر فَقَاَل اَل َصاَم َواَل أَْفَطَر قَاَل فَس ِئَل عن َصْوِم  
انَا ِلذَِلكَ قَاَل َوس ئَِل عن َصْوِم َيْوٍم َوإِْفَطاِر َيْوَمْيِن قَاَل   ذَِلكَ  َ قَوَّ ويطيق  قال: وفي لفظ "  لَْيَت أَنَّ َّللاَّ

َيْوٍم قَاَل ذَاَك َصْوم  "؟!  ذلك أحد َوإِْفَطاِر  َيْوٍم   أَِخي داود َعلَْيِه السَّاَلم قَاَل قَاَل َوس ئَِل عن َصْوِم 
ِلْدت  فِيِه َوَيْوٌم ب ِعْثت  أَْو أ ْنِزَل َعلَيَّ فِيِه قَاَل   فَقَاَل َصْوم   َوس ئَِل عن َصْوِم َيْوِم ااِلْثَنْيِن قَاَل ذَاَك َيْوٌم و 

َوس ئَِل عن َصْوِم َيْوِم َعَرفَةَ فَقَاَل ي َكف ِر     ثاََلثٍَة ِمْن ك ل ِ َشْهٍر َوَرَمَضاَن إِلَى َرَمَضاَن َصْوم  الدَّْهِر قَالَ 
 )3(" السََّنةَ اْلَماِضَيةَ َواْلَباقَِيةَ قَاَل َوس ئَِل عن َصْوِم َيْوِم َعاش وَراَء فَقَاَل ي َكف ِر  السََّنةَ اْلَماِضَيةَ 

يَُكفَِّر السَّنَةَ الَّتِي قَْبلَهُ ،  ِصيَاُم يَْوِم َعَرفَةَ أَْحتَِسُب َعلَى هللِا أَْن    وفي لفظ لمسلم :" -2722
 )4("َوالسَّنَةَ الَّتِي بَْعَدهُ 

 )5(" الصام من صام اْلبد"رضي للا عنهما   وفيهما عن عبدهللا بن عمرو -2723
 

( ) كتاب الصوم ، باب الصوم من آخر الشهر ( )بنحوه مطوال.(  1983( برقم: )41أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )1(
 . (بتلك األلفاظ( ) كتاب الصيام ، باب صوم سرر شعبان ( ) 1161( برقم: )168"صحيحه" ، ) / ومسلم في 

ابن خزيمة في "ص –  )2( /  أخرجه  ، و(  2078( برقم: )491حيحه" )  /  )بنحوه(   ( في "صحيحه"  برقم: 355ابن حبان   )
( ) كتاب الصوم ، باب في كراهية ذلك ( )بنحوه مطوال.( 2337( برقم: ) 272( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" ) / 3589)
( 1087والدارمي في "مسنده" ) /  وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ( 738( برقم: )107والترمذي في "جامعه" ) /  ،  

في "سننه الكبير" ) /   ( )بنحوه.( والبيهقي1651( برقم: )564وابن ماجه في "سننه" ) /    ،( )بنحوه.( ،  1781برقم: )
( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصوم (  2312( برقم: )169( )بنحوه.( ، والدارقطني في "سننه" ) /  8059( برقم: )209

»بلوغ المرام من أدلة . قال ابن حجر في   ( )بنحوه مطوال.(9838( برقم: )2028)بنحوه مطوال.( ، وأحمد في "مسنده" ) / 
)ص الفحل«  ت  أحمد"(:272األحكام  واستنكره  الخمسة،  في  رواه  األرنؤوط  األرنؤ.".قال  ت  داود  أبي  )»سنن  / 4وط« 

العالء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب   -وهو الدَّراوردي -ي من أجل عبد العزيز بن محمد وحديث صحيح، وهذا إسناد ق " (:25
. إسناده صحيح على شرط مسلم، "  2025برقم    (:101/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  الُحَرقي 

 ."ه ابن حزم، وقّواه ابن القيموصححه الترمذي وابن حبان، واحتج ب
( ) كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر 1162( برقم: )167/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  (وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنين والخميس ( )بهذا اللفظ
( ) كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر 1162( برقم: )167/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنين والخميس ( )بهذا اللفظ(
مسلم ، و( ) كتاب الصوم ، باب حق األهل في الصوم ( )بهذا اللفظ(  1977( برقم: )40أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )5(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا()بمثله(1159( برقم: )164في "صحيحه" ) / 
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لَْيلَةٍ   "قال :  وفيهما عنه -2724 اْلقُْرآَن ُكلَّ  َوأَْقَرأُ  الدَّْهَر ،  ا ذ ِكْرت    ُكْنُت أَُصوُم  فَإِمَّ قَاَل:   ،
  ِ ا أَْرَسَل إِلَيَّ فَأَتَْيت ه  ، فَقَاَل ِلي: أَلَْم أ ْخبَْر أَنََّك تَص وم  الدَّْهَر ، َوتَْقَرأ  اْلق ْرآَن ك لَّ   ِللنَّبِي  لَْيلٍَة ،    َوإِمَّ

: َبلَى َيا َنبِيَّ للِا َولَْم أ ِرْد ِبذَِلَك إاِلَّ اْلَخْيَر ، قَ  وَم ِمْن ك ل ِ َشْهٍر ثاََلثَةَ  فَق ْلت  اَل: فَإِنَّ ِبَحْسِبَك أَْن تَص 
: َيا َنبِيَّ للِا إِن ِي أ ِطيق  أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك قَاَل: فَإِنَّ ِلَزْوِجَك َعلَْيَك َحقًّا ، َوِلَزوْ  ِرَك َعلَْيَك  أَيَّاٍم ، ق ْلت 

ِ للِا  َحقًّا ، َوِلَجَسِدَك َعلَْيَك َحقًّا ، قَاَل: فَص   َد َنِبي  : َيا   فَِإنَّهُ َكاَن أَْعبََد النَّاِس   ْم َصْوَم َداو  قَاَل: ق ْلت 
َد ؟ قَاَل: َكاَن َيص وم  َيْوًما ، َوي ْفِطر  َيْوًما .   النبي  أن عنه  وفي لفظ لمسلم"َنِبيَّ للِا َوَما َصْوم  َداو 

    قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم ثالثة أيام ولك أجر
صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من    ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال

 )1("كان يصوم يوما ويفطر يوما  ) عليه السالم (ذلك قال صم أفضل الصيام عند للا صوم داود  

 )2(لفظ لمسلم :"وإن لولدك عليك حقا"وفي  -2725

َعْن َعْبِد للِا ْبِن َعْمٍرو قَاَل : أَْنَكَحنِي أَبِي اْمَرأَةً ذَاَت َحَسٍب ،    :"   وفي لفظ للبخاري -2726
ٍل ، لَْم َيَطأْ لََنا فِرَ  ل  ِمْن َرج  ج  اًشا ، َولَْم ي فَت ِْش  فََكاَن َيتَعَاَهد  َكنَّتَه  فََيْسأَل َها َعْن بَْعِلَها ، فَتَق ول  : ِنْعَم الرَّ

ْذ أَتَ  ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَاَل : اْلقَنِي ِبِه ، فَلَ لََنا َكَنفًا م  ا َطاَل ذَِلَك َعلَْيِه ، ذََكَر ِللنَِّبي  ِقيت ه   ْيَناه  ، فَلَمَّ
 )3("  َكْيَف تَُصوُم ؟ قَاَل : ُكلَّ يَْوٍم ، قَاَل : َوَكْيَف تَْختُِم ؟ قَاَل : ُكلَّ لَْيلَةٍ بَْعد  ، فَقَاَل : 

فال تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك  "  لفظ للبخاريوفي   -2727
وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة    عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا

أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله( . فشددت فشدد علي. قلت يا  
وال تزد عليه (. قلت   - عليه السالم-ل ) فصم صيام نبي للا داود رسول للا إني أجد قوة ؟ . قا
؟.قال)نصف الدهر (.فكان عبد للا يقول بعدما كبر يا ليتني    وما كان صيام نبي للا داود  

  )5(" وإنك عسى أن يطول بك عمر"وفي لفظ للبخاري،)")4رسول للا قبلت رخصة

أحب إلي من      رسول للا   الثالثة اْليام التي قالْلن أكون قبلت  "  وفي لفظ لمسلم -2728
 )6("أهلي ومالي

  

 
،  (بحوه مختصرا( ) أبواب التهجد ، باب من نام عند السحر ( ) 1131( برقم: )50/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا ( 1159( برقم: )162ومسلم في "صحيحه") /  
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر به أو  1159( برقم: )163/    3)حه"  أخرجه مسلم في "صحي–  )2(
 .   فوت به حقا ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن وقول هللا 5052( برقم: )196/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . )بهذا اللفظ(تعالى فاقرءوا ما تيسر منه ( 

 . ( ) كتاب الصوم ، باب حق الجسم في الصوم ( )بهذا اللفظ(1975( برقم: )39أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )4(
 .  ( ) كتاب األدب ، باب حق الضيف ( )بهذا اللفظ(6134( برقم: )31أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )5(
( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت  1159( برقم: )162أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  –  )6(

 .  به حقا ( )بهذا اللفظ(
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 باب االعتكاف   •
إِذَا َدَخَل اْلعَْشر  أَْحَيا    رسول للا   َكانَ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها    عن عائشةفيهما    -2729

 )1("اللَّْيَل َوأَْيقََظ أَْهلَه  َوَجدَّ َوَشدَّ اْلِمئَْزرَ 

إِذَا أََراَد أَْن يَْعتَِكَف      النبي  َكانَ   :" قَالَتْ رضي للا عنها    عن عائشة   وفي مسلم   -2730
 )2("  َصلَّى اْلفَْجَر ثُمَّ َدَخَل ُمْعتََكفَهُ 

ث مَّ    "وفيهما عنها   -2731 اْلعَْشَر اْْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتَّى تََوفَّاه  َّللاَّ   اْعتََكَف َكاَن يَْعتَِكف  
 )3("أَْزَواُجهُ ِمْن بَْعِدهِ 

اَل      النبي  َكانَ "  وفيهما عنها -2732 َوَكاَن  ل ه   فَأ َرج ِ اْلَمْسِجِد  فِي  َوه َو  َرأَْسه   َعلَيَّ  لَي ْدِخل  
ْعتَِكفًا ل  اْلَبْيَت إاِلَّ ِلَحاَجٍة إِذَا َكاَن م   )4("إال لحاجة األنسان "  ولفظ مسلم" َيْدخ 

لغيره)حسن -2733 عائشةو.  (. صحيح  عنها    عن  للا  قالت  رضي  على    "  :أنها  السنة 
وال يخرج لحاجة إال المعتكف أن ال يعود مريضا وال يشهد جنازة وال يمس امرأة وال يباشرها 

 )5("وال اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال في مسجد جامع لما البد منه

أراد أن يعتكف فلما انصرف    النبي  : أن"رضي للا عنها    عن عائشةوفي البخاري   -2734
إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال ) آلبر  

بِهن أَي تَقولُوَن  "  )6("تقولون بهن ( . ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال
 .  "َواْلقَْوُل يُْطلَُق َعلَى الظَّنِّ  .تظنون

إذا أراد أن يعتكف صلى    رسول للا    كانوفي لفظ البن خزيمة "  .    )صحيح(  -2735
الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه فإذا أراد أن يعتكف العشر اْلواخر من رمضان  
فضرب له خباء وأمرت عائشة فضرب لها خباء و أمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت  

فلما رأى ذلك لها  بخباء فضرب  أمرت    لم يعتكف في رمضان     رسول للا   زينب خباءها 
  )7("فاعتكف في شوال

فترك االعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم إنه    "  وفي لفظ البن حبان)صحيح( .   -2736
 )8("اعتكف في عشرين من شوال

  

 
( ) كتاب فضل ليلة القدر ، باب العمل في العشر األواخر من رمضان  2024( برقم: )47أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )1(

اأْلواخر من شهر 1174( برقم: )175( )بنحوه.( ومسلم في "صحيحه" ) /   العشر  ( ) كتاب االعتكاف ، باب االجتهاد ِفي 
 .  رمضان ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب االعتكاف ، باب متى يدخل من أراد االعتكاف ِفي معتكفه ( 1173( برقم: )175أخرجه مسلم في "صحيحه" ) / – )2(
 .  ا اللفظ()بهذ

)بهذا   ( ) أبواب االعتكاف ، باب االعتكاف في العشر األواخر (2026( برقم: )47أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )3(
 . ه.(( ) كتاب االعتكاف ، باب اعتكاف العشر اأْلواخر من رمضان()بمثل1172( برقم: ) 174اللفظ( ومسلم في "صحيحه" ) / 

اللفظ(  ( ) أبواب االعتكاف ، باب ال يدخل البيت إال لحاجة ( )بهذا  2029( برقم: )48أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )4(
( ) كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة  297( برقم: )167، ومسلم في "صحيحه" ) /  

 . ا ( )بنحوه.(سؤره
( 321/    129369والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(2473( برقم: )310أخرجه أبو داود في "سننه" ) /  –  )5(

رواه أبو داود، وال بأس " (:275»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    ( )بمثله.(8686برقم: )
" . وقال إسناده حسن."(:130/  4نن أبي داود ت األرنؤوط« )»س.". وقال األرنؤوط في  برجاله، إال أن الراجح وقف آخره

 . "إسناده حسن صحيح " 2135برقم  (:235/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في 
 . ( ) أبواب االعتكاف ، باب األخبية في المسجد ( )بهذا اللفظ(2034( برقم: )49أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )6(
( ) كتاب الصوم ، باب وقت االعتكاف في العشر األواخر من  2217( برقم: )596أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /  –  )7(

 .  شهر رمضان ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصوم ، ذكر جواز اعتكاف المرأة مع زوجها في مساجد 3667( برقم: ) 425ه" ) /  أخرجه ابن حبان في "صحيح–  )8(

 .  "إسناده صحيح على شرط مسلم."(:425/ 8»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في ، قال  الجماعات ( )بهذا اللفظ(
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كان يعتكف العشر اْلواخر من      رسول للا   : أن  عن أبي بن كعبو .    )صحيح( -2737
 )1(" ةفلم يعتكف عاما فاعتكف من العام المقبل عشرين ليل رمضان 

البخاري   -2738 "  أبي هريرةعن  وفي  قال:  وسلم،  ،  عليه  كان رسول هللا صلى هللا 
 )2("يوما عشرين اعتكف يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه، 

ك ْنت  َنذَْرت  فِي اْلَجاِهِليَِّة أَْن أَْعتَِكَف لَْيلَةً فِي    :"قَالَ   َسأََل النبي   أَنَّ ُعَمرَ وفيهما    -2739
 )3("اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم قَاَل فَأَْوِف ِبَنْذِركَ 

ْعتَِكفًا فَأَتَْيت ه     رسول للا    َكانَ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها    عن َصِفيَّةَ بِْنِت ُحيَّيٍ وفيهما   -2740 م 
ْثت ه  ث مَّ ق ْمت  فَاْنقَلَْبت  فَقَاَم َمِعي ِلَيْقِلَبِني َوَكاَن َمْسَكن َها فِي َداِر أسامة بن ه  لَْياًل فََحدَّ ور  زيد فََمرَّ    أَز 

ا َرأََيا النبي اَلِن ِمْن اْْلَْنَصاِر فَلَمَّ ٍ  َعلَى ِرْسِلك مَ   أَْسَرَعا فَقَاَل النبي   َرج  َيي  ا إِنََّها َصِفيَّة  ِبْنت  ح 
ِ قَاَل إِنَّ الشَّْيَطاَن   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ َوإِن ِي َخِشيت  أَْن    يَْجِري ِمْن اأْلنساِن َمْجَرى الدَّمِ فَقَااَل س ْبَحاَن َّللاَّ

   )4("َيْقِذَف فِي ق ل وِبك َما س وًءا أَْو قَاَل َشْيئًا

ْعتَِكٌف فِي اْلَمْسِجِد فِي اْلعَْشِر     النبي  َجاَءتْ أَنََّها    "    للبخاري  وفي لفظ -2741 ه  َوه َو م  ور  تَز 
َحتَّى إِذَا َبلََغ قَِريًبا ِمْن باب اْلَمْسِجِد      رسول للا   اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن ث مَّ قَاَمْت تَْنقَِلب  فَقَاَم َمعََها

   ة عن نفسه فكيف بغيره؟( ) فإذا كان أورع الناس أراد دفع التهمالحديث    )5("عنَد باب أم سلمة  

  

 
( برقم:  422وابن حبان في "صحيحه" ) /  ،  ( )بهذا اللفظ(  2225( برقم: )601أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /  –  )1(
»صحيح " ، وقال األرنؤوط في  إسناده صحيح "(:45/  4»ألحاديث المختارة « ). قال الضياء المقدسي في     ( )بمثله.(3663)

" . وصححه إسناده صحيح على شرط مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ."(:422/ 8ان« )ابن حب
 . 760برقم  (:390/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في 

( ) أبواب االعتكاف ، باب االعتكاف في العشر األوسط من رمضان 2044( برقم: )51أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )2(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) أبواب االعتكاف ، باب االعتكاف ليال ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 2032( برقم: )48أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )3(
 . ( ) كتاب اأْليمان ، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( )بمثله.(1656( برقم: ) 88صحيحه" ) / في "

( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ( ،  3281( برقم: )124اري في "صحيحه" ) /  أخرجه البخ–  )4(
( ) كتاب السالم ، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو  2175( برقم: )8/    ومسلم في "صحيحه" )
 .  فالنة ( )بمثله.(محرما له أن يقول هذه 

 ي()بهذا اللفظ( ()كتاب فرض الخمس ، باب ما جاء في بيوت أزواج النب3101(برقم:)82أخرجه البخاري في"صحيحه") /  –  )5(
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 ووقتها ليلة القدرفضل  •
َمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر إِيَماًنا َواْحِتَساًبا غ ِفَر لَه     :"قَالَ عن النبي عن أَبِي هريرة  فيهما   -2742

 )1("َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبِه 

ي َجاِور  فِي َرَمَضاَن اْلعَْشَر الَّتِي   رسول للا    َكانَ عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ فيهما   -2743
َوَيْستَْقِبل  إِْحَدى َوِعْشِريَن َرَجَع إِلَى   ِعْشِريَن لَْيلَةً تَْمِضيفِي َوَسِط الشَّْهِر فَإِذَا َكاَن ِحيَن ي ْمِسي ِمْن  

فِيَها فََخَطَب    َمْسَكِنِه َوَرَجَع َمْن َكاَن ي َجاِور  َمعَه  َوأَنَّه  أَقَاَم فِي َشْهٍر َجاَوَر فِيِه اللَّْيلَةَ الَّتِي َكاَن يَْرِجع  
َشاءَ  َما  فَأََمَره ْم  اْلعَْشَر    َّللاَّ    النَّاَس  َهِذِه  أ َجاِوَر  أَْن  ِلي  َبَدا  قَْد  ث مَّ  اْلعَْشَر  َهِذِه  أ َجاِور   ك ْنت   قَاَل  ث مَّ 

ْعتََكِفهِ  أ ِريت  َهِذِه اللَّْيلَةَ ث مَّ أنسيت َها فَاْبتَغ وَها فِي    َوقَدْ   اْْلََواِخَر فََمْن َكاَن اْعتََكَف َمِعي فَْلَيْثب ْت فِي م 
د    اِخِر َواْبتَغ وَهااْلعَْشِراْْلَوَ  فِي َماٍء َوِطيٍن فَاْستََهلَّْت السََّماء  فِي ِتْلَك   فِي ك ل ِ ِوتٍْر َوقَْد َرأَْيت نِي أَْسج 

َصلَّى النبي رسول    لَْيلَةَ إِْحَدى َوِعْشِريَن فََبص َرْت َعْيِني    اللَّْيلَِة فَأَْمَطَرْت فََوَكَف اْلَمْسِجد  فِي م 
ْمتَِلٌئ ِطيًنا َوَماءً   للا  ه  م  ْبحِ َوَوْجه   )2("َونََظْرت  إِلَْيِه اْنَصَرَف ِمْن الصُّ

فيحمل حديث عائشة رضي هللا  ،  فيه دليل أن بداية االعتكاف للعشر من غروب شمس الليلة األولى  •
على أنه يأوي إلى معتكفه بعد الفجر ألنه أصال قد أحيا الليلة قبلها وليس أن بداية المتقدم    عنها  

 . أعلمتعالى االعتكاف هي بعد الفجر وهللا 
لَْيلَةَ اْلقَْدِر فِي  :" قَالَ     رسول للا َ  أَن    رضي للا عنها    عن عائشةوفيهما   -2744 ْوا  تََحرَّ

 )3(" اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ اْلِوتِْر ِمْن اْلعَْشِر 

 َسْبعٍ    :"قَالَ رضي للا عنهما    وفي مسلم عن بن عمر  -2745
اْلقَْدِر لَْيلَة  ٌل أَنَّ لَْيلَةَ  َرأَى َرج 

ْؤَياك ْم فِي اْلعَْشِر اْْلََواِخِر  َوِعْشِريَن فَقَاَل النبي   )4("فَاْطلُبُوَها فِي اْلِوتِْر ِمْنَهاأََرى ر 

لَْيلَةَ   أَنَّ ِرَجااًل ِمْن أَْصَحاِب النبي   رضي للا عنهما    ابن عمرعن  وفيهما   -2746 وا  أ ر 
ْؤَياك ْم قَْد      رسول للا   اْلقَْدِر فِي اْلَمَناِم فِي السَّْبعِ اْْلََواِخِر فَقَالَ    تََواَطأَْت فِي السَّْبعِ اأْلََواِخرِ أََرى ر 

َها فِ  يَها فَْلَيتََحرَّ تََحر ِ   )5("ِي السَّْبعِ اْْلََواِخرفََمْن َكاَن م 

وا   "  وفي لفظ للبخاري عنه -2747 وا لَْيلَةَ اْلقَْدِر فِي السَّْبعِ اْْلََواِخِر َوأَنَّ أ َناًسا أ ر  ر 
أَنَّ أ َناًسا أ 

 )6("اْلتَِمُسوَها فِي السَّْبعِ اأْلََواِخرِ  أَنََّها فِي اْلعَْشِر اْْلََواِخِر فَقَاَل النبي 

ِ   أُبَيَّ بن كعب  وفي مسلم عن -2748  بن مسعود َيق ول  َمْن قَاَم  َيق ول  َوقِيَل لَه  إِنَّ َعْبَد َّللاَّ
ِ الَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ ه َو إِنََّها لَِفي َرَمَضاَن َيْحلِ  ف  َما َيْستَْثنِي َو  السََّنةَ أََصاَب لَْيلَةَ اْلقَْدِر فَقَاَل أ بَيٌّ َوَّللاَّ

ِ إِن ِي َْلَْعلَم  أَيُّ لَْيلٍَة ِهَي ِهَي اللَّْيلَة  الَّتِي أَمَ   َصِبيَحِة َسْبعٍ    رسول للا   َرَنا ِبَهاَوَّللاَّ
ِبِقَياِمَها ِهَي لَْيلَة 

 )7("تَْطلَُع الشَّْمُس فِي َصبِيَحِة يَْوِمَها بَْيَضاَء اَل ُشعَاَع لََهاَوِعْشِريَن َوأََماَرت َها أَْن 

قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين   ، عن أبيه  عن سالموفي مسلم  -2749
 . )8("أرى رؤياكم في العشر اْلواخر ، فاطلبوها في الوتر منها ، فقال: النبي  

 
واحتسابا ( )بهذا ( ) كتاب الصوم ، باب من صام رمضان إيمانا  1901( برقم: )26أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )1(

قيام رمضان وهو ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي  760( برقم: )177ومسلم في "صحيحه" ) /  ،    اللفظ(
 . التراويح ( )بمثله.(

( ) كتاب فضل ليلة القدر ، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 2018( برقم: )46أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )2(
لى ( ) كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث ع1167( برقم: )171األواخر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) /  

 . طلبها ( )بنحوه.(
لقدر في الوتر من العشر ( ) كتاب فضل ليلة القدر ، باب تحري ليلة ا2017( برقم: )46أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )3(

يلة القدر والحث على ( ) كتاب الصيام ، باب فضل ل1169( برقم: )173األواخر ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) /  
 . طلبها ( )بنحوه.(

 () كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ( )بهذا اللفظ( 1165(برقم:)170أخرجه مسلم في"صحيحه") /  –  )4(
()كتاب فضل ليلة القدر ، باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر( 2015(برقم:) 46أخرجه البخاري في"صحيحه") /  –  )5(

 ( ) كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ( )بلفظه.(1165( برقم: )170)بهذا اللفظ(، ومسلم في"صحيحه") /  
 . ( ) كتاب التعبير ، باب التواطؤ على الرؤيا ( )بهذا اللفظ(6991) ( برقم:31أخرجه البخاري في "صحيحه" ) / – )6(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي قيام رمضان 762( برقم: )178أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  –  )7(

 .  وهو التراويح ( )بهذا اللفظ(
 () كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها( )بهذا اللفظ( 1165(برقم:)170أخرجه مسلم في"صحيحه") / – )8(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(3092)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13641)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(3270)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14849)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14836)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(3267)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14834)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(10782)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(13645)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14836)


559    | 

 559  الصفحة
 

  )1(قال ) ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ( عن النبي  معاوية  عنو .  )صحيح( -2750

ِ أََرأَْيَت إِْن َعِلْمت    :" قَالَتْ   رضي هللا عنها  عن عائشة  و.    )صحيح( -2751 ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
مَّ إِنََّك ع ف وٌّ َكِريٌم ت ِحبُّ اْلعَْفَو فَاْعف    )2(" عنيأَيُّ لَْيلٍَة لَْيلَة  اْلقَْدِر َما أَق ول  فِيَها قَاَل ق وِلي اللَّه 

التمسوها في :"قال    رسول للا   :أن"رضي للا عنها  ن ابن عباسوفي البخاري ع -2752
     )3("  العشر اْلواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى

] ش ) تاسعة تبقى ( وهي ليلة الحادي والعشرين ألن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من  
  .ا"رمضان تسعة أيام الحتمال أن يكون الشهر تسعة وعشرين يوم

هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين  "  قال  عن النبي  عنه    للبخاريوفي لفظ    -2753
يعني ليلة القدر قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : التمسوا 

 .)4(" في أربع وعشرين . 
] ش ) تسع يمضين ( أي ليلة التاسع والعشرين . ) سبع يبقين ( وتكون في ليلة الثالث والعشرين  

 .  وفي نسخة ) يمضين ( فتكون ليلة السابع والعشرين

اِمتِ وفي البخاري    -2754 قَاَل : َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى للا    رضي للا عنه    َعْن ع َباَدةَ ْبِن الصَّ
ْسِلِميَن ، فَقَاَل : َخَرْجت  ِْل ْخبَِرك ْم ِبلَْيلَِة  َعلَْيِه َوَسلََّم ِلي   اَلِن ِمَن اْلم  ْخبَِرَنا ِبلَْيلَِة اْلقَْدِر ، فَتاََلَحى َرج 

فِعَْت ، َوَعَسى أَْن يَك وَن َخْيًرا لَك ْم ، فَاْلتَِمس وَها فِي التَّاِسعَِة   عَِة َوالسَّاِب اْلقَْدِر ، فَتاََلَحى ف اَلٌن َوف اَلٌن فَر 
 .)5("َواْلَخاِمَسِة 

بكرةعن  و.    )صحيح( -2755 للا    سمعتأبي  العشر   يقول"  رسول  في  التمسوها 
)ليلة تسعة  )6("اْلواخر من تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثالث يبقين أو آخر ليلة

 .  رين( شوع

  

 
( برقم:  526/    90899وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(3680( برقم: )436أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) /  –  )1(
رواه أبو داود، والراجح " (:276»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    ( )بمثله مطوال.(1386)

 سناده صحيح. وقد صححه ابُن عبد البر في "التمهيد" "إ(:534/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في    .". قالوقفه
»صحيح موارد الظمآن  " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين."(:437/  8»صحيح ابن حبان« )، وقال في  

 . 766برقم  (:392/ 1إلى زوائد ابن حبان« )
والنسائي في "الكبرى" )  وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ(1948( برقم: )530أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) /  –  )2(
وقال   ( )بمثله.(3513( برقم: )490( ) كتاب النعوت ، العفو ( )بمثله.( ،  والترمذي في "جامعه" ) / 7665( برقم: )146 /

  ، /    :"حسن صحيح"   ( في "سننه"  ماجه  )20وابن  برقم:  )بمثله.(  3850(   )  ،  /  ( في "مسنده"  برقم: 6118وأحمد   )
" . إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين"ط الرسالة(:   236/  42»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(26021)

.   3337برقم    (: 1008/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وصححه األلباني في قوله األخير في  
 وكان قد أعله باالنقطاع ثم رجع عن ذلك .

در ، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر ( ) كتاب فضل ليلة الق2021( برقم: )47أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )3(
 . األواخر ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب فضل ليلة القدر ، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 2022( برقم: )47أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )4(
 . األواخر ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب فضل ليلة القدر ، باب تحري ليلة القدر في الوتر من 2023( برقم: )47/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . العشر األواخر ( )بهذا اللفظ(

/    97576والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  3686( برقم: )442/    37433حبان في "صحيحه" )وابن  ،  أخرجه    –  )6(
. قال   ( )بهذا اللفظ(20732( برقم: )4715أحمد في "مسنده" ) /  وقال :"حسن صحيح" ، و    ( )بمثله.(794( برقم: )151

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."ط الرسالة(:  44/  34»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 . 765برقم  (:391/ 1ابن حبان« )
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 يوم عاشوراء  فضل صيام  •
رجال من أسلم يوم     رسول للا   أنه قال بعث  عن سلمة بن األكوعوفي مسلم   -2756

من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى   :  عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس
   )1("الليل

 )2(. وجاء في لفظ عند أبي داود: فأتموا بقية يومكم واقضوه" )ضعيف( -2757

    النبي  : أرسل"  قالترضي للا عنها    الربيع بنت معوذ بن عفراء   وفيهما عن -2758
غداة عاشوراء إلى قرى اْلنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن  
كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء  

للعبة من العهن ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه فنجعل لهم ا  للا ونذهب إلى المسجد 
 )3("عند اْلفطار . 

عن َصْوِم َيْوِم َعاش وَراَء فَقَاَل ي َكف ِر  السََّنةَ    النبي   َوس ِئلَ "    في مسلم عن أبي قتادة -2759
 )4("اْلَماِضَيةَ 

يتحرى صيام يوم    رأيت النبي  ما:"قالرضي للا عنهما    فيهما عن ابن عباسو -2760
لَه  َعلَى َغْيِرِه ،إاِلَّ َهذَا اْلَيْوَم َيْوَم َعاش وَراَء ؛ وهذا الشهر، يعني شهر رمضان  )5("فَضَّ

  رسول للا  َما َعِلْمت  أَنَّ   عنه لما سئل عن صيام يوم عاشوراء "     وفي لفظ لمسلم -2761
  َّ6("َهذَا اْلَيْوَم َواَل َشْهًرا إاِلَّ َهذَا الشَّْهَر َيعني َرَمَضاَن َصاَم َيْوًما َيْطل ب  فَْضلَه  َعلَى اْْلَيَّاِم إاِل( 

اْلَمِديَنةَ فََرأَى اْليَه وَد      قَِدَم النبي  :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباس وفيهما    -2762
ى َّللاَّ  َبنِي إِْسَراِئيَل ِمنْ  ِهْم    تَص وم  َيْوَم َعاش وَراَء فَقَاَل َما َهذَا قَال وا َهذَا َيْوٌم َصاِلٌح َهذَا َيْوٌم َنجَّ ِ َعد و 

وَسى ِمْنك ْم فََصاَمه  َوأََمَر ِبِصَيامِ  وَسى قَاَل فَأََنا أََحقُّ بِم   )7(" هِ فََصاَمه  م 

َيا      النبي  ِحيَن َصامَ   "   وفي لفظ لمسلم  عنه  -2763 قَال وا  ِبِصَياِمِه  َيْوَم َعاش وَراَء َوأََمَر 
ه  اْليَه ود  َوالنََّصاَرى فَقَالَ  م  ِ إِنَّه  َيْوٌم ت عَظ ِ ْقبِل  إِْن َشاَء َّللاَّ       رسول للا   َرس وَل َّللاَّ فَإِذَا َكاَن اْلعَام  اْلم 

ْمَنا اْلَيْوَم التَّاِسَع قَاَل فَلَْم َيأِْت اْلعَام  الْ  ف ِيَ ص  ْقبِل  َحتَّى ت و   )")8  النبي م 

َصْوِم َعاش وَراَء فَقَاَل إِذَا َرأَْيَت رضي للا عنهما سئل عن    ابن عباسوفي مسلم عن   -2764
ِم فَاْعد ْد َوأَْصِبْح َيْوَم التَّاِسعِ َصائًِما ق ْلت  َهَكذَا َكانَ  َحرَّ ه  قَاَل َنعَْم      رسول للا   ِهاَلَل اْلم  َيص وم 

")9(   

 
( ) كتاب الصيام ، باب من أكل ِفي عاشوراء فليكف بقية يومه ( 1135( برقم: )151  /3أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )1(

 .  لفظ()بهذا ال
األرنؤوط    . قال  ( ) كتاب الصوم ، باب في فضل صومه ( )بهذا اللفظ(2447( برقم: )303أخرجه أبو داود في "سننه" ) /    –  )2(

حديث صحيح لغيره دون قوله: "فاقضوه" فإنها زيادة تفرد بها عبد الرحمن ابن "(:108/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ " . وقال األرنؤوط في  الخزاعي، وهو مجهول.  -ويقال: ابن سلمة-مسلمة  

 " وقال : إسناده ضعيف .منكر بهذا التمام" 5199 برقم (:321/ 11في األمة« )
)3(  –    /  ( في "صحيحه"  البخاري  برقم: )37أخرجه  )بمثله.( ومسلم في  1960(  الصبيان (  ، باب صوم  الصوم  ( ) كتاب 

 .  ( ) كتاب الصيام ، باب من أكل ِفي عاشوراء فليكف بقية يومه ( )بهذا اللفظ(1136( برقم: )152"صحيحه" ) / 
( ) كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم  1162( برقم: ) 167أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /    –  )4(

 .  يوم عرفة وعاشوراء واالثنين والخميس ( )بهذا اللفظ(
ومسلم  ،  ( ) كتاب الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ(  2006( برقم: )44البخاري في "صحيحه" ) /  أخرجه    –  )5(

 .( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( )بنحوه مطوال.( 1132( برقم: )150 /في "صحيحه" ) 
 . ( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ(1132برقم: ) (150أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )6(
( ) كتاب الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  2004برقم: )(  44أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )7(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( )بنحوه.( 1130( برقم: )149في "صحيحه" ) / 
 ( ) كتاب الصيام ، باب أي يوم يصام ِفي عاشوراء ( )بهذا اللفظ( 1134( برقم: )151أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )8(
 ( ) كتاب الصيام ، باب أي يوم يصام ِفي عاشوراء ( )بهذا اللفظ( 1133( برقم: )151أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )9(
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ا  )صحيح( -2765 وعن  عباس  .  عنهما  بن  للا  التاسع  رضي  "صوموا  والعاشر موقوفاً: 
 )1(وخالفوا اليهود"

: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه    رسول للا    قال  ن عباس . ع  )ضعيف( -2766
 )2(ا"  اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوم

 )3("صوموا قبله يوما وبعده يوما. وفي لفظ عند البيهقي " )ضعيف( -2767

ق َرْيٌش فِي  :"قَالَْت  رضي للا عنها    عائشة  وفيهما عن -2768 ه   َيْوم  َعاش وَراَء تَص وم  َكاَن 
ا ف ِرَض َرَمَضان  تََرَك     النبي   اْلَجاِهِليَِّة َوَكانَ  ا قَِدَم اْلَمِديَنةَ َصاَمه  َوأََمَر ِبِصَياِمِه فَلَمَّ ه  فَلَمَّ َيص وم 

 )4(" َيْوَم َعاش وَراَء فََمْن َشاَء َصاَمه  َوَمْن َشاَء تََرَكه  

َياِمِه  َعاش وَراَء َوأََمَر ِبِص     َصاَم النبي:"قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عمروفيهما   -2769
ا فُِرَض َرَمَضاُن تُِركَ  ِ اَل يَُصوُمهُ إِالَّ أَْن يَُوافَِق َصْوَمهُ   فَلَمَّ   وفي لفظ لمسلم عنه  )5(" َوَكاَن َعْبُد َّللاَّ

 .)6(فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه «» كان يوما يصومه أهل الجاهلية  :"

أن اْلشعث بن قيس دخل على عبد للا يوم عاشوراء  ن قيس بن سكنوفي مسلم ع -2770
 )7("كنا نصومه ثم تركوهو يأكل فقال يا أبا محمد ادن فكل. قال إنى صائم. قال 

يأمرنا بصيام يوم عاشوراء   قال كان رسول للا      عن جابر بن سمرةوفي مسلم   -2771
 . )8("ولم يتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهناويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده 

رضي للا عنهما يوم عاشوراء عام الحج على    معاوية بن أبي سفيانفيهما عن  و -2772
هذا يوم عاشوراء ولم يكتب    :"يقول    النبي  المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت  

  )9("  وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطرعليكم صيامه 
  

 
،   ( ) كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ(7839برقم: )(  287أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) /    –  )1(

.  ( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم التاسع ( )بمثله مختصرا.(8493قم: )( بر287/    129133والبيهقي في "سننه الكبير" )
 . "إسناده صحيح"(:207/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )قال األلباني في 

( برقم: 287"سننه الكبير" ) /  والبيهقي في  ،  ( )بهذا اللفظ(  2095( برقم: )506أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /    –  )2(
ط    52/  4»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(2188( برقم: )535( )بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" ) /  8494)

 ز  3506برقم  (:512»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص" . وضعفه اللباني في إسناده ضعيف "الرسالة(: 
.   فظ(( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم التاسع ( )بهذا الل8495( برقم: )287البيهقي في "سننه الكبير" ) /  أخرجه    –  )3(

 . 3506برقم  (:512»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صضعفه األلباني في 
( ) كتاب الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  2002( برقم: )44أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )4(

 ز ( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( )بنحوه.( 1125( برقم: )146في "صحيحه" ) / 
( ) كتاب الصوم ، باب وجوب صوم رمضان ( )بهذا اللفظ( ، 1892( برقم: )24أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )5(

 .  .(بنحوه( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( ) 1126( برقم: ) 147ومسلم في "صحيحه" ) / 
 .( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ(1126( برقم: )147أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )6(
 .( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ(1127( برقم: )148أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )7(
 .( ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ(1128( برقم: )149أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )8(
 . ( ) كتاب الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء ( )بهذا اللفظ(2003( برقم: ) 44أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  – )9(
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 القضاء من أحكام  •

  صمه كيف شئت في قضاء رمضان :  :"رضي للا عنهما    عن ابن عباس.    )صحيح( -2773
 . )1("صمه كما أفطرته. وقال ابن عمر : 

  : لقول للا تعالى  ال بأس أن يفرقوقال ابن عباس  "وأخرج البخاري تعليقا )صحيح( .   -2774
  فعدة من أيام أخر )2( 

  فعدة من أيام أخر متتابعات: نزلت  "قالت    رضي للا عنها    عن عائشة.    )صحيح( -2775
   )3(" فسقطت متتابعات

ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده    . وعن أبي هريرة مرفوعا"  )ضعيف( -2776
    )4("وال يقطعه

 هل يقدم صوم التطوع كست من شوال على قضاء الفرض؟  •

 .  الفرض مقدم على النفل مطلقا القول األول أن •

َ قَاَل َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا  :"    النبي  قَالَ   أَبِي هريرة  في صحيح البخاري عن  -2777 إِنَّ َّللاَّ
ا اْفتََرْضت  َعلَْيِه َوَما يََزا إِلَيَّ ِممَّ ِبَشْيٍء أََحبَّ  إِلَيَّ َعْبِدي  َب  تَقَرَّ َوَما  ِباْلَحْرِب  ل  َعْبِدي  فَقَْد آذَْنت ه  

ب  إِلَيَّ ِبالنََّوافِِل َحتَّى أ ِحبَّه    )5("َيتَقَرَّ

قَاَل َمْن َصاَم َرَمَضاَن ث مَّ      رسول للا   أَنَّ "أيوب األنصاريعن أَبِي  في مسلم   -2778
اٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّْهرِ   )6("أَْتبَعَه  ِستًّا ِمْن َشوَّ

وجه االستدالل : أن صيام الست يبدأ بعد استكمال صيام رمضان ، ومن كان عليه قضاء لم   •
 يستكمله بعد. 

ما  مترك الصيام فلن يضيع أجر الصيام بفضل هللا ، و ومن جهة أخرى من كان معذورا في   •
 يدل عليه: 

إِذَا َمِرَض اْلعَْبد  أَْو      رسول للا    ِمَراًرا َيق ول  قَالَ عن أبي موسى  في البخاري -2779
ِقيًما صحيحا  )7("َسافََر ك ِتَب لَه  ِمْثل  َما َكاَن يَْعَمل  م 

 
. قال األلباني  ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصوم ( )بهذا اللفظ(2320( برقم: )171أخرجه الدارقطني في "سننه" ) /  – )1(

 . "الشيخينسند صحيح على شرط "(:95/ 4»إرواء الغليل « )في 
هذا ( ) كتاب الصوم ، باب متى يقضى قضاء رمضان ( )ب1950( برقم: )35في "صحيحه" ) /    معلقا    البخاريذكره    –  )2(

البخاري« ) . قال األلباني في    اللفظ( وصله عبد الرزاق، والدارقطني بسند صحيح عنه. "(:569/  1»مختصر صحيح اإلمام 
 . (.32/ 3ورواه ابن أبي شيبة أيضاً )

 ( )بهذا اللفظ(  وقال :"قولها " سقطت " تريد نسخت ، ال 8332( برقم: )258أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) /     –  )3(
 ( )بلفظه.( وقال هذا إسناد صحيح .2315( برقم: )170يحله تأويل غير ذلك . " ، والدارقطني في "سننه" ) / 

ْحَمِن ْبُن إِْبَراِهيَم َمَدنِي  قَْد َضعَّفَهُ  وقال :" ( )بهذا اللفظ(8342( برقم: )259أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) / – )4( َعْبُد الرَّ
ْحَمِن النََّسائِي  ، َوالدَّاَرقُْطنِي  .  يَْحيَى ْبُن َمِعيٍن ، وَ  ( 2313( برقم: )169/    147693والدارقطني في "سننه" )" ،  أَبُو َعْبِد الرَّ

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في . قال األلباني في    ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصوم ( )بمثله.(
حسن اإلسناد عندي تبعا البن القطان وابن التركماني، ولذلك أوردته في " األحاديث ... ولكنه    حسن اإلسناد"(:137/  2األمة« )

"عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف   وقال الدارقطني:"...(: 424المنة في التعليق على فقه السنة« )ص  »تماموقال في  الصحيحة ".
قلت: وهو مختلف فيه وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى وقد وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما ولذلك قال ابن    الحديث".
"ولم يأت   ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال:  جوهر النقي"."فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن" كما في "ال  القطان:

ثم تعقبه الحافظ بقوله:"قلت: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على    من ضعفه بحجة والحديث حسن".
القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب قلت: وجملة القول "أنه ال يصح في هذا الباب شيء ال سلبا وال إيجابا واألمر   عبد الرحمن".
 . "المتابعة إال لعذر

 . ( ) كتاب الرقاق ، باب التواضع ( )بهذا اللفظ(6502( برقم: )105/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب الصيام ، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا 1164( برقم: )169أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /    –  )6(

 . لرمضان ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل  2996( برقم: )57/    4حه" )أخرجه البخاري في "صحي   –  )7(

 في اإلقامة ( )بهذا اللفظ( . 
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إِنََّما اْْلَْعَمال  ِبالن ِيَّاِت  "َيق ول       رسول للا   قَاَل َسِمْعت    ْبَن الخطاب  عن عمر  فيهما -2780

 )1 ("ِلك ل ِ اْمِرٍئ َما َنَوى   َوإِنََّما

فِي َغَزاةٍ فَقَاَل إِنَّ ِباْلَمِديَنِة لَِرَجااًل َما ِسْرت ْم   قَاَل ك نَّا َمَع النبي عن جابر وفيهما  -2781
ْم اْلَمَرض    إاِلَّ    "   وفي لفظ له   وهذا لفظ مسلم "    َمِسيًرا َواَل قََطْعت ْم َواِدًيا إاِلَّ َكان وا َمعَك ْم َحَبَسه 

 "   َشِرك وك ْم فِي اْْلَْجرِ 

َرَجَع ِمْن َغْزَوةِ تَب وَك فََدَنا ِمْن اْلَمِديَنِة فَقَاَل  أن النبي      نس عن أ   ولفظ البخاري -2782
" ِ َرس وَل َّللاَّ َيا  قَال وا  َمعَك ْم  َكان وا  إاِلَّ  َواِدًيا  قََطْعت ْم  َواَل  َمِسيًرا  ِسْرت ْم  َما  أَْقَواًما  ِباْلَمِديَنِة  َوه ْم  إِنَّ   

ْم اْلع ْذر  ِباْلَمِديَنِة قَاَل َوه ْم    .   )2("ِباْلَمِديَنِة َحَبَسه 

إِنَّ أَْقَواًما ِباْلَمِديَنِة َخْلفََنا َما َسلَْكَنا ِشْعًبا َواَل َواِدًيا إاِلَّ َوه ْم    "عن أنس   ولفظ البخاري -2783
ْم اْلع ْذر    )3(" َمعنا فِيِه َحَبَسه 

َمْن َطلََب الشََّهاَدةَ َصاِدقًا      رسول للا   قَاَل قَالَ     أنس ْبِن َماِلكٍ عن    وفي مسلم -2784
 )4("أ ْعِطيََها َولَْو لَْم ت ِصْبه  

َ الشََّهاَدةَ ِبِصْدٍق َبلَّغَه     قَاَل َمْن َسأَلَ  أَنَّ النبي   سهل ْبِن ُحنَْيفٍ   عن  وفي مسلم -2785 َّللاَّ
َّللاَّ  َمَناِزَل الشَُّهَداِء َوإِْن َماَت َعلَى فَِراِشِه 

)5( 

 .  يجوز تقديم النفل على الفرض في الصيامالقول الثاني :  •

كان يكون علي الصوم من رمضان فما "   قالت:  رضي للا عنها  فيهما عن عائشة -2786
 ) ")6أو برسول للا   الشغل من رسول للا   شعبانأستطيع أن أقضي إال في 

:أنه ال يظن بعائشة  عنها ترك صيام التطوع كيوم عرفة ، أو عاشوراء ، وغيرها  لهم  وجه االستدالل •
هذا الفعل      النبي  من األيام الفاضلة ؛ ففيه إشارة إلى صحة التطوع قبل قضاء الواجب ، وقد أقر

صريح قولها : لخالف  فهذا االستنباط مبأنه حجة عليكم ،  :  أجاب المخالفون  ؛ فدل على إجزائه .  

 . ^الشتغالها برسول هللا  صيامهقدرتها على تستطيع قضاء رمضان ، فالنفل أولى بعدم  أنها ال

من صام تطوعا ,   "قال :    رسول للا   أن      عنه   أبي هريرة. وعن    )ضعيف( -2787
 .  )7("وعليه من رمضان شيء لم يقضه , فإنه ال يتقبل منه حتى يصومه  

  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب ما جاء أن األعمال بالنية ( )بهذا اللفظ( ، 54( برقم: )20/    1"صحيحه" )أخرجه البخاري في      –  )1(

 ( ) كتاب اإلمارة ، باب قوله َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما اأْلعمال بالنية ( )بمثله.( 1907( برقم: )48/    6)ومسلم في "صحيحه" )
أخرجه مسلم  عن أنس رضي هللا عنه ، و( ) كتاب المغازي ، باب (  4423( برقم: )8/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . عن جابر ( ) كتاب اإلمارة ، باب ثواب من حبسه َعْن الغزو مرض أو عذر آخر ( 1911( برقم: )49/  6يحه" ) في "صح
 ()كتاب الجهاد والسير ، باب من حبسه العذر عن الغزو()بهذا اللفظ( 2839(برقم:)26/    4البخاري في"صحيحه")  أخرجه  –  )3(
( ) كتاب اإلمارة ، باب استحباب طلب الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى  1908( برقم: )48/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 بهذا اللفظ( . ( )
يل هللا تعالى  ( ) كتاب اإلمارة ، باب استحباب طلب الشهادة ِفي سب1909( برقم: )48/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 ( )بهذا اللفظ( . 
)بنحوه( ،  ( ) كتاب الصوم ، باب متى يقضى قضاء رمضان (  1950( برقم: )35أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )6(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء رمضان ِفي شعبان ( )بهذا اللفظ( 1146( برقم: ) 154ومسلم في "صحيحه" ) / 
. قال األرنؤوط  ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(8741( برقم: )1810أخرجه أحمد في "مسنده" ) / – )7(

الرسالة(:  270/  14»مسند أحمد« )في   الحفظ،"ط  ابن لهيعة سيئ  الصحيح.  إسناده ضعيف،  ثقات رجال  . وباقي رجاله   "
 . 838برقم  (:235/ 2»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )وضعفه األلباني في 
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 أو اإلطعام ؟ الصوم عن الميت  •
َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِصَياٌم َصاَم عنه     :"قَالَ   النبي    أَنَّ   رضي للا عنها  عن عائشةفيهما   -2788
 "   )1(" َوِليُّه  

 )2(" قال أبو داود : هذا في النذر ، وهو قول أحمد بن حنبل . •

  أحمد و إسحق إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه  قال •
 .وقال مالك و سفيان و الشافعي ال يصوم أحد عن أحد،

عن رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام  رضي للا عنهما :"  عن بن عباسو -2789
 )3(ا" شهر آخر قال يطعم عنه ستون مسكين 

أنه قال يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين ويصوم عنه    وفي لفظ  عنه " -2790
 )4(" بعض أوليائه النذر

سئل عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه     رضي للا عنهما:"ن بن عباس  ع -2791
 )5("النذر

"   بن عباس  فيهما عن   -2792 استفتى رضي للا عنهما  اْلنصاري  بن عبادة  أن سعد   :  
"  فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد   نذر كان على أمهفي    النبي

 غيره(نذر مطلقا صوما كان أو أي   ) ظاهره يشمل  )6("فاقضه عنها"  ولفظ مسلم

صالة بقباء    جعلت أمها على نفسهاوأمر ابن عمر امرأة  "  )صحيح( . قال البخاري -2793
 )7("وقال ابن عباس نحوه،   فقال صلي عنها

ٌل إِلَى النبي رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي البخاري   -2794 فَقَاَل َيا َرس وَل    َجاَء َرج 
ِ أََحقُّ أَْن ي   ي َماتَْت َوَعلَْيَها َصْوم  َشْهٍر أَفَأَْقِضيِه عنها قَاَل نَعَْم قَاَل فََدْين  َّللاَّ ِ إِنَّ أ م ِ    )8("ْقَضىَّللاَّ

ي َماتَْت َوَعلَْيَها َصْوم  َنْذرٍ "وفي لفظ  إِنَّ أ ْخِتي َماتَْت  "للبخاريوفي لفظ   -2795 وفي  "إِنَّ أ م ِ
ي َوَعلَْيَها َصْوم  َخْمَسةَ َعَشَر َيْوًماقَالَْت اْمَرأَةٌ ِللنَّبِي  "عنه  لفظ للبخاري     )9(  "َماتَْت أ م ِ

ي َماتَْت َوَعلَْيَها َصْوم  َشْهٍر فَقَاَل      النبيأَنَّ اْمَرأَةً أَتَْت  "وفي لفظ لمسلم  -2796 فَقَالَْت إِنَّ أ م ِ
ِ أََحقُّ ِباْلقََضاءِ      )10("أََرأَْيِت لَْو َكاَن َعلَْيَها َدْيٌن أَك ْنِت تَْقِضيَنه  قَالَْت نَعَْم قَاَل فََدْين  َّللاَّ

ِك َدْيٌن  َوَعلَْيَها َصْوم  َنْذٍر أَفَأَص وم  عنها قَاَل أَ " لمسلم  فظوفي ل -2797 َرأَْيِت لَْو َكاَن َعلَى أ م ِ
كِ  ي ذَِلِك عنها قَالَْت نَعَْم قَاَل فَص وِمي عن أ م ِ  )11("فَقََضْيِتيِه أََكاَن ي َؤد ِ

 
،  ( ) كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( )بهذا اللفظ(  1952( برقم: ) 35أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )1(

 .  ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعْن الميت ( )بلفظه.(1147( برقم: ) 155ومسلم في "صحيحه" ) / 
 .فيمن مات وعليه صيام ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصوم ، باب2400( برقم: )289أخرجه أبو داود في "سننه" ) /  – )2(
( ) كتاب الصيام ، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد اإلمكان 8317( برقم: )254أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) /    –  )3(

 .  )بهذا اللفظ( حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام (
 () كتاب الصيام ، باب المريض في رمضان وقضائه ()بهذا اللفظ( 7651(برقم:)240أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه") /    –  )4(
 ( ) كتاب األيمان والنذور ، من مات وعليه نذر ( )بهذا اللفظ( 12738( برقم: )624أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه") /    –  )5(
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب من مات وعليه نذر ( )بهذا 6698( برقم: )142أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )6(

 . ( ) كتاب النذر ، باب اأْلمر بقضاء النذر ( )بمثله.(1638( برقم: ) 76اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) / 
. قال    ر ، باب من مات وعليه نذر ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب األيمان والنذو142في "صحيحه" ) /  معلقا  البخاري    ذكره  –  )7(

 . "وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. "(:187/ 4»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )األلباني في 
،    ( ) كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( )بهذا اللفظ(1953( برقم: ) 35أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )8(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعْن الميت ( )بمثله.(1148( برقم: ) 155"صحيحه" ) / ومسلم في 
 ( بهذه األلفاظ( ) كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( )1953( برقم: )35البخاري في "صحيحه" ) /  امأخرجه – )9(
 ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعْن الميت ( )بهذا اللفظ( 1148( برقم: )155أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )10(
 ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعْن الميت ( )بهذا اللفظ( 1148( برقم: )156أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )11(
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ن  إأتته امرأة فقالت "قال:النبي    عن رضي للا عنهما    عن بن عباسو)صحيح( .   -2798
أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه  أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فاقضيه عنها قال  

 )1("قالت نعم قال فدين للا عز وجل أحق ان يقضي

ال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه  " ق  قال البخاري -2799
ولم يذكر للا    :"قال البخاري.  )2(ويذكر عن أبي هريرة مرسال وابن عباس أنه يطعم،    طعاما

 فعدة من أيام أخر  :اْلطعام إنما قال
   " 

ابن عمر  وع.    )ضعيف( -2800 من مات وعليه    :" قال   النبي   عنرضي للا عنهما  ن 
 )3("صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين

كان إذا سئل رضي للا عنهما  أن ابن عمر    "عن القاسم ونافع :و .    موقوف(صحيح  ) -2801
وعليه صوم من رمضان أو نذر ، يقول : ال يصوم أحد عن أحد ، ولكن  عن الرجل يموت  

 . )4("تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا

من    رسول للا    قال  :"قال  عبادة بن نسي  الحجاج بن أرطأة عن  عن.    )ضعيف( -2802
مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم  

 )5("عنه

، قال في الرجل المريض في    رضي للا عنهما  عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباسو  -2803
رمضان فال يزال مريضا حتى يموت قال : " ليس عليه شيء فإن صح فلم يصم حتى مات 

 . )6(أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة "

  

 
)1(  –    /  ( في "مسنده"  أحمد  برقم: )800أخرجه  اللفظ( 3487(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  قال   .( أحمد«  ط   457/  3»مسند 

 ". إسناده صحيح على شرط الشيخين. "الرسالة(: 
. قال األلباني  ( ) كتاب الصوم ، باب متى يقضى قضاء رمضان ( )بهذا اللفظ(35في "صحيحه" ) / معلقا   البخاري ذكره – )2(

 ."وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي بسند صحيح عنه."(:569/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )في 
( 718( برقم: )88( )بلفظه.( ، والترمذي في "جامعه" ) /  2056( برقم: )470أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /    –  )3(

وابن ماجه "،  حديث ابن عمر ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله .  وقال :"  )بهذا اللفظ( 
. قال األرنؤوط    ( ) أبواب الصيام ، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه ( )بمثله.(1757( برقم: ) 639في "سننه" ) /  

»ضعيف وار". ، وضعفه األلباني في  لضعف أشعث: وهو ابن سَ   إسناده ضعيف"(:639/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في  
 . 23برقم   (:81سنن الترمذي« )ص

( ) كتاب الصيام ، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد اإلمكان 8313( برقم: )254أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) /    –  )4(
»تنقيح التحقيق البن عبد الهادي« . قال ابن عبد الهادي في    حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام ( )بهذا اللفظ(

 . "عمرهذا هو الصَّحيح، موقوٌف على ابن "(: 297/ 3)
»مستخرج أبي ) بهذا اللفظ( فيه الحجاج ابن أرطأة قال في  (7691( برقم: ) 372أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) /  – )5(

( اإلسالمية«  الجامعة  ط  حجر" (:219/  3عوانة  ابن  الحافظ  أرطأة  وقال  ابن  الحجاج  الخطأ عن  كثير  الفقهاء صدوق  أحد   :
 . "والتدليس 

( ) كتاب الصيام ، باب المريض في رمضان وقضائه ( )بهذا 7630( برقم: )237ق في "مصنفه" ) /  أخرجه عبد الرزا  –  )6(
 . اللفظ(
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 فهرس كتاب الحج والهدي واألضاحي والعقيقة والجهاد 

  كتاب الحج 

 2804 ابتداء من الحديث رقم فضله

  شروط الحج

 2819ابتداء من الحديث رقم  اإلسالم واإلخالصشرط 

 2822ابتداء من الحديث رقم  شرط التكليف 

 2825ابتداء من الحديث رقم  شرط االستطاعة

شرط المحرم للمرأة ، وحكم 
 الخلوة بها 

 2828ابتداء من الحديث رقم 

 2844ابتداء من الحديث رقم  حكمه بعد توفر الشروط

 2855ابتداء من الحديث رقم  وجوب العمرة 

 2867ابتداء من الحديث رقم  حكم تكرار العمرة 

 2874ابتداء من الحديث رقم  من أحكام النيابة 

  أركان الحج 

  ركن  اإلحرام/باب المواقيت

 2880ابتداء من الحديث رقم  الميقات المكاني 

مسألة: من أين يحرم المكي 
 بالعمرة ؟ 

 2889 رقمابتداء من الحديث 

 2890ابتداء من الحديث رقم  حكم دخول الحرم دون إحرام 

 2898ابتداء من الحديث رقم  الميقات الزماني 

 2903ابتداء من الحديث رقم  سنة االغتسال لإلحرام

  سنةاإلحرام  ووجوهه 

 2907ابتداء من الحديث رقم  ؟  متى أهل النبي 

 2918الحديث رقم ابتداء من  ؟  بماذا أهل النبي 

 2938ابتداء من الحديث رقم  باب االشتراط 

 2948ابتداء من الحديث رقم  باب اإلحصار وحكم قضاءه

 2957ابتداء من الحديث رقم  باب الفوات وحكم قضاءه

 2967ابتداء من الحديث رقم  التلبية وصيغها ومتى تقطع

المضاعفة لثواب الصالة هل  
 تشمل الحرم؟ 

 2984ابتداء من الحديث رقم 

التمتع يطلق على القارن 
 والمتمتع بالعمرة إلى الحج.

 2992 ابتداء من الحديث رقم

حكم الفسخ لمن لم يسق 
 الهدي

 2995ابتداء من الحديث رقم 

 3023ابتداء من الحديث رقم  القارن يكفيه سعي واحد

من هم حاضروا المسجد 
 الحرام؟

 3026الحديث رقم ابتداء من 

 3029ابتداء من الحديث رقم  المتمتع هل يلزمه سعيان ؟ 

متى يشرع الصيام لمن لم 
 يجد الهدي؟

 3042ابتداء من الحديث رقم 
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 3045ابتداء من الحديث رقم  محضورات اإلحرام

 3104ابتداء من الحديث رقم  مايجوز قتله في الحل والحرم

 3109ابتداء من الحديث رقم  لماذا سميت فواسق؟ 

 3123ابتداء من الحديث رقم  من أحكام الحرم

ن أين يحرم وم يوم التروية .  
 المكي ومن في حكمه بالحج؟ 

 3135 ابتداء من الحديث رقم

مسألة :المبيت في منى ليلة  
 التاسع. 

 3140 ابتداء من الحديث رقم

 3146ابتداء من الحديث رقم  ركن الوقوف بعرفة

 3149ابتداء من الحديث رقم  فضل عرفة

شروط صحة الوقوف بعرفة 
 )المكان ، والزمان( 

 3155ابتداء من الحديث رقم 

 3159ابتداء من الحديث رقم  صوم يوم عرفة

 3166ابتداء من الحديث رقم  دعاء عرفة

 3173ابتداء من الحديث رقم  وقت الدفع من عرفة وصفته 

وهل هو  المبيت في مزدلفة . 
 ركن؟

 3180ابتداء من الحديث رقم 

الجمع بين المغرب والعشاء  
في مزدلفة بأذانين وأقامتين  

 أم بأذان واحد؟

 3185 ابتداء من الحديث رقم

متى يجوز ألهل الرخصة 
 الدفع من مزدلفة 

 3191ابتداء من الحديث رقم 

 3201ابتداء من الحديث رقم  متى يفيض من مزدلفة 

 3202ابتداء من الحديث رقم  المقصود بالمشعر الحرام

 3204ابتداء من الحديث رقم  التحلل األول والثاني 

 3214ابتداء من الحديث رقم  يوم النحر يوم الحج األكبر

 3216ابتداء من الحديث رقم  الترتيب في أعمال يوم النحر

  مسألة: أين صلى النبي  
 الظهر يوم النحر؟ 

 3222 ابتداء من الحديث رقم

 3225ابتداء من الحديث رقم  مسألة القصر لحجاج مكة

حكم الترتيب في أعمال يوم 
 النحر

 3228ابتداء من الحديث رقم 

حكم تقديم السعي على  
 الطواف

 3239ابتداء من الحديث رقم 

 3240ابتداء من الحديث رقم  متى يلقط الحصى ؟ 

 3245ابتداء من الحديث رقم  الحكمة من الرمي وكيفيته 

 3254ابتداء من الحديث رقم  بداية وقت الرمي للعقبة 

 3257ابتداء من الحديث رقم  بداية الرمي لبقية الجمار

حكم جمع الرمي ، ونهاية 
 وقت الرمي للجمار

 3265ابتداء من الحديث رقم 

 3274ابتداء من الحديث رقم  عدد الحصيات
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مسألة جمع الرمي تقديما 
 وتأخيرا

 3280 ابتداء من الحديث رقم

 3282 ابتداء من الحديث رقم وقت الذبح 

حكم من ذبح الهدي  :مسألة 
 قبل يوم النحر! 

 

 3287ابتداء من الحديث رقم  حكم صيام أيام التشريق 

 3292ابتداء من الحديث رقم  مكان الذبح 

 3295الحديث رقم ابتداء من  حدود منى

الحلق والتقصير للحج  
 والعمرة

 3298ابتداء من الحديث رقم 

 3317ابتداء من الحديث رقم  المبيت في منى 

 3320ابتداء من الحديث رقم  أهل الرخصة في ترك المبيت 

مسألة : أدلة وجوب الدم على 
 من ترك واجبا 

 3322 ابتداء من الحديث رقم

المبيت  مسألة :حكم من ترك 
 في منى

 

 3324ابتداء من الحديث رقم  متى ينفر المتعجل والمتأخر؟

في حجة  خطب النبي 
 الوداع

 3327ابتداء من الحديث رقم 

 3342ابتداء من الحديث رقم  ركن الطواف بالبيت 

 3350ابتداء من الحديث رقم  شرط الطهارة للطواف

  شرط الوقت والعدد والمواالة

للقدوم والدعاء بين الرمل 
 الركنيين 

 3356ابتداء من الحديث رقم 

 3365ابتداء من الحديث رقم  التطوع بالطواف 

 3368ابتداء من الحديث رقم  االضطباع واستالم الركنين

اليشرع الرمل أو استالم 
 الحجر أو السعي للنساء.

 3383  ابتداء من الحديث رقم

 3386الحديث رقم ابتداء من  مراتب استالم الحجر 

 2398ابتداء من الحديث رقم  ركعتي الطواف

مسألة : من نسي ركعتي 
 الطواف ؟ 

 

 3404ابتداء من الحديث رقم  الطواف راكبا

 3409ابتداء من الحديث رقم  حكم تأخير طواف اإلفاضة

 3413ابتداء من الحديث رقم  هل الحجر من البيت؟ 

 3420الحديث رقم ابتداء من  الصالة في الكعبة

 3423ابتداء من الحديث رقم  عن زمزم

 3433ابتداء من الحديث رقم  ركن السعي

 3447 ابتداء من الحديث رقم حكم الطهارة للسعي

شروطه ومنها: ) المواالة ، 
 والحد(
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 3454ابتداء من الحديث رقم  كونه سبعة أطواف

 3456ابتداء من الحديث رقم  صفته 

  الحج واجبات 

 3461ابتداء من الحديث رقم  طواف الوداع

متى طافت أم سلمة  رضي 
 هللا عنها للوداع ؟ 

 3470ابتداء من الحديث رقم 

هل طافت عائشة رضي هللا  
 عنها للوداع بعد عمرتها؟ 

 3472ابتداء من الحديث رقم 

 3478ابتداء من الحديث رقم  هل يلزم الوداع للمعتمر؟ 

 3481ابتداء من الحديث رقم  آخر الزمان حج البيت في 

فضل المدينة وأحكام 
 حرمها 

 3488ابتداء من الحديث رقم 

 3512ابتداء من الحديث رقم  المدينة في آخر الزمان 

 3518ابتداء من الحديث رقم  فضل زيارة المساجد الثالثة 

 3521ابتداء من الحديث رقم  فضل مسجد قباء

المدينة أسس أي المساجد في 
 على التقوى؟ 

 3526 ابتداء من الحديث رقم

 3529ابتداء من الحديث رقم  الروضة الشريفة 

عن بيت المقدس وماجاء في 
 فضله

 3537ابتداء من الحديث رقم 

  باب الهدي واألضاحي

 3547ابتداء من الحديث رقم  حكمها 

 3553ابتداء من الحديث رقم  ما تجزئ عنه البقرة والبدنة

مسألة : هل يجوز االشتراك 
 في األضحية؟

 

 3561ابتداء من الحديث رقم  شرط السن

 3566ابتداء من الحديث رقم  شرط السالمة من العيوب 

 3571ابتداء من الحديث رقم  شرط الوقت

 3576ابتداء من الحديث رقم  نهاية الوقت 

 3591ابتداء من الحديث رقم  صفة الذبح والنحر

  مسألة الذبح في الليل 

 3598ابتداء من الحديث رقم  حكم إخصاء الحيوان 

 3606ابتداء من الحديث رقم  إذا تعين الهدي أو األضحية

مسألة وتنبيه مهم  •
لظاهرة إعادة بيع لحوم 
الهدي واألضاحي  

 .  والكفارت

 

 3622ابتداء من الحديث رقم  األضاحي 

 3530الحديث رقم ابتداء من  مايمنع منه المضحي 
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 3637ابتداء من الحديث رقم  باب العقيقة 

الغالم شاة أو شاتين ،  
 والجارية شاة 

 3648 ابتداء من الحديث رقم

 3653ابتداء من الحديث رقم  وقت التسمية للمولود 

 3661ابتداء من الحديث رقم  الفرع والعتيرة

 3668ابتداء من الحديث رقم  باب في األسماء 

 3671ابتداء من الحديث رقم  المنهي عنه من األسماء 

مسألة : منع أسماء التزكية  
 للنفس واألمر بتغييرها 

 3678 ابتداء من الحديث رقم

 3688ابتداء من الحديث رقم  المسميات تتأثر باألسماء 

 كتاب الجهاد 
 فضله

 3691ابتداء من الحديث رقم 

 3707الحديث رقم ابتداء من  الجنة تحت ضالل السيوف

 3710ابتداء من الحديث رقم  الشهادة التكفر الدين

 3717ابتداء من الحديث رقم  حكم الجهاد

حرمة تساء المجاهدين  
 كحرمة األمهات 

 3720ابتداء من الحديث رقم 

 3721ابتداء من الحديث رقم  الجهاد بالمال ، وبالنية 

 3730ابتداء من الحديث رقم  شروط الجهاد

   من أحكام الحرب 

الكذب والتورية ومعنى قوله 
 الحرب خدعة

 3749ابتداء من الحديث رقم 

قتل أبي رافع وابن األشرف 
 هل فيه مخالفة للعهد؟ 

 3759ابتداء من الحديث رقم 

 3764ابتداء من الحديث رقم  وجوب الحفاظ على العهد

 3768ابتداء من الحديث رقم  تحريم قتل أهل الذمة 

 3772ابتداء من الحديث رقم  للقاتل توبة ؟ هل 

 3781ابتداء من الحديث رقم  دين الوفاء والصدق 

حكم قتل الصبيان والنساء  
 والشيوخ 

 3786ابتداء من الحديث رقم 

 3793ابتداء من الحديث رقم  أفضل وقت لبدء القتال 

 3796ابتداء من الحديث رقم  عن الغنائم 

 3806ابتداء من الحديث رقم  من هو الشهيد ؟ 

حكم مشاركة النساء في 
 الحرب

 3815ابتداء من الحديث رقم 

 3821ابتداء من الحديث رقم  مسألة االستعانة بالكفار

 3828ابتداء من الحديث رقم  الوالء والبراء في حق الكافر

 3837ابتداء من الحديث رقم  حكم التعامل مع المعاهد 

 3858ابتداء من الحديث رقم  الحديبية صلح 

 3870ابتداء من الحديث رقم  بعث الجواسيس 
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 كتاب الحج   •
 فضله •

ِ َوَرس وِلِه   النبي  أَنَّ  عن أَبِي هريرةفيهما  -2804 س ِئَل أَيُّ اْلعََمِل أَْفَضل  فَقَاَل إِيَماٌن ِباّلِلَّ
ورٌ  ِ قِيَل ث مَّ َماذَا قَاَل َحجٌّ َمْبر   )1(" قِيَل ث مَّ َماذَا قَاَل اْلِجَهاد  فِي َسِبيِل َّللاَّ

ْؤِمِنينَ   عن عائشة  في البخاريو -2805 ِ نََرى    رضي للا عنها  أ م ِ اْلم  أَنََّها قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ
ورٌ      )2("اْلِجَهاَد أَْفَضَل اْلعََمِل أَفَاَل ن َجاِهد  قَاَل اَل لَِكنَّ أَْفَضَل اْلِجَهاِد َحجٌّ َمْبر 

و َون َجاِهد  َمعَك ْم فَقَاَل لَِكنَّ أَحسن    "وفي لفظ للبخاري -2806 ِ أاََل َنْغز  قَالَْت ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
وٌر فَقَالَْت عائشة فاََل أََدع  اْلَحجَّ بَْعَد إِْذ َسِمْعت  َهذَا ِمنْ  رسول للا    اْلِجَهاِد َوأَْجَملَه  اْلَحجُّ َحجٌّ َمْبر 

 ")3(  

   )4("نعم الجهاد الحجسأله نساؤه عن الجهاد فقال  " وفي لفظ للبخاري -2807

 )5("جهادكن الحج في الجهاد فقال  قالت استأذنت النبي :"وفي لفظ للبخاري -2808
ور  لَْيَس لَه  َجَزاٌء إِالَّ اْلَجنَّة  قال "َالنبي  أَنَّ   عن أَبِي هريرةوفيهما   -2809  )6("اْلَحجُّ اْلَمْبر 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق  " رسول للا    قال:"  ن أبي هريرة فيهما عو -2810
  )7(ه"رجع كيوم ولدته أم

  )8("من أتى هذا البيت"  لمسلم وفي لفظ -2811

 )9(:"من حج هلل"وفي لفظ للبخاري -2812

ْساَلَم   :"أنه قال    عن النبي  في مسلم عن عمرو بن العاصو -2813 أََما َعِلْمَت أَنَّ اْْلِ
 )10("يَْهِدم  َما َكاَن قَْبلَه  َوأَنَّ اْلِهْجَرةَ تَْهِدم  َما َكاَن قَْبِلَها َوأَنَّ اْلَحجَّ يَْهِدم  َما َكاَن قَْبلَه  

قال : سمعت رسول  ، عن أبيه    ن ابن ألبي واقد الليثي ع و.    )صحيح بشواهده( -2814
 )11("وسلم يقول ْلزواجه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصرللا صلى للا عليه 

 
( ) كتاب اإليمان ، باب من قال إن اإليمان هو العمل ( )بهذا اللفظ( ، 26( برقم: )14/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
( ) 83( برقم: )62/    1( ) كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ( )بمثله.( ومسلم في "صحيحه" )1519( برقم: )133/    2)

 . كتاب اإليمان ، باب بيان كون اإليمان باهلل تَعَالَى أفضل اأْلعمال ( 
 .  ( ) كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ( )بهذا اللفظ(1520( برقم: ) 133/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 .  ()باب جزاء الصيد ونحوه ، باب حج النساء()بهذا اللفظ(1861( برقم:) 19/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
 . () كتاب الجهاد والسير ، باب جهاد النساء( )بهذا اللفظ(2876( برقم:)32 /4أخرجه البخاري في"صحيحه") – )4(
 .  ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب جهاد النساء ( )بهذا اللفظ(2875( برقم: )32/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
( ) أبواب العمرة ، باب وجوب العمرة وفضلها ( )بهذا اللفظ( ومسلم  1773( برقم: )2/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

 . ( ) كتاب الحج ، باب ِفي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( )بلفظه.(1349( برقم: )107/  4في "صحيحه" ) 
( ) أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب قول هللا تعالى فال رفث (  1819( برقم: ) 11/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(

 ( ) كتاب الحج ، باب ِفي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( )بلفظه.(1349(برقم:)107/    4ومسلم في"صحيحه")،  اللفظ(    )بهذا
 ( ) كتاب الحج ، باب ِفي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( )بهذا اللفظ( 1350(برقم:)107/    4أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )8(
 . ( ) كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ( )بهذا اللفظ( 1521برقم: ) ( 133/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )9(
( ) كتاب اإليمان ، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج  121( برقم: )78/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )10(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( 22328( برقم: )5132وأحمد في "مسنده" ) /  ،  ( )بهذا اللفظ(  1722( برقم: )71أخرجه أبو داود في "سننه" ) /  –  )11(

" . وقال األلباني  سناده حسن في المتابعات والشواهد"(:146/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بمثله.(
  ...قلت: حديث صحيح، وصحح الحافظ ابن حجر إسناده(:"  1515برقم    (:406/  5حيح سنن أبي داود ط غراس« )»صفي  

قلت: فكأن الحافظ يميل إلى تصحيح ثبوت صحبته، ولعله   ...  واسمه واقد-وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير ابن أبي واقد  
أبي واقد صحيح. وأغرب الُمَهلَُّب؛ فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذَِمّ أم "وإسناد حديث    (:58/  4لذلك قال في "الفتح" )

 

حكم بقاء المشركين في  
 جزيرة العرب

 3874ابتداء من الحديث رقم 

حكم العمليات االنتحارية 
 "االستشهادية" 

 3880ابتداء من الحديث رقم 

 3893ابتداء من الحديث رقم  غزوة تبوك
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ْلزواجه في    قال : قال رسول للا    عن أبي هريرةو  ( حسن. صحيح لغيره) -2815
ة ، ث مَّ   ""وفي لفظ عند أحمد "حجة الوداع : إنما هي هذه ، ثم ظهور الحصر  إِنََّما ِهَي َهِذِه اْلَحجَّ

ْصرِ ظ ه وَر  اْلَزْمَن   ، قال : فكن كلهن يسافرن إال زينب وسودة ، فإنهما قالتا : ال تحركنا "اْلح 
 )  .   ")1دابة بعد ما سمعنا من رسول للا 

النفقة في الحج كالنفقة في ":    رسول للا   قال قال    عن  بريدة.  )حسن لغيره( -2816
 )2("سبيل للا بسبعمائة ضعف

رضي للا عنه قال: قال رسول للا صلى للا عليه وسلم:    أبي هريرةوفي مسلم عن   -2817
 )3("كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

مر بوادي اْلزرق فقال    النبي    : أنرضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي مسلم   -2818
هابطا من الثنية   عليه السالمأي واد هذا ؟ فقالوا هذا وادي اْلزرق قال كأني أنظر إلى موسى 

وله جؤار إلى للا بالتلبية ثم أتي على ثنية هرشى فقال أي ثنية هذا ؟ قالوا ثنية هرشى قال كأني  
يه جبة من صوف خطام ناقته  على ناقة حمراء جعدة عل  عليه السالمأنظر إلى يونس بن متى  

 . "جبل قرب الجحفةهرشى "    )4("خلبة وهو يلبي قال ابن حنبل في حديثه يعني ليفا

  

 

المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق لإلصالح بين الناس في قصة واقعة الجمل! وهو إقدام منه على َرِدّ األحاديث الصحيحة 
ْت صحبة واقد بن أبي واقد أم ال؛ فال   شك أن الحديث في نفسه صحيح؛ ألن له شواهد عديدة، بغير دليل ... ".قلت: وسواٌء َصحَّ

 (. 2401خرجتها في "األحاديث الصحيحة" )
( برقم: 2037وأحمد في "مسنده" ) /  ،  ( )بهذا اللفظ(  10256( برقم: )228أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) /    –  )1(
»مسند أحمد«  . قال األرنؤوط في  ( )بلفظه.(1752( برقم: )218طيالسي في "مسنده" ) /  وال  ،( )بنحوه مختصرا.(  9896)
 " حسن صحيح"   1167برقم    (:42/  2»صحيح الترغيب والترهيب«).وقال األلباني في  "إسناده حسن"ط الرسالة(:  333/  44)
(  265/    333092والطبراني في "األوسط" )،    ( )بهذا اللفظ(23466( برقم: )5454أخرجه أحمد في "مسنده" ) /    –  )2(

( الكبير" ) ،  ( )بنحوه.(  5274برقم:  األرنؤوط في   ( )بمثله.(8741( برقم: )332/    129440والبيهقي في "سننه  قال   .
»ضعيف الترغيب والترهيب« " . وقال األلباني في  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف"ط الرسالة(:  106/  38»مسند أحمد« )

 . "، والبيهقي، وإسناد أحمد حسن ( ]ضعيف[ رواه أحمد والطبراني في "األوسط"1) - 706برقم   (:351/ 1)
 .  ( ) كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ( )بهذا اللفظ(1151( برقم: )158/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب اإليمان ، باب اإلسراء برسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى 166( برقم: )105أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /   –  )4(

 .فظ( السماوات وفرض الصلوات( )بهذا الل
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 .   شروط الحج •

 .  شرط اإلسالم •
 .  وأتموا الحج والعمرة هللقوله تعالى لاإلخالص شرط  •

 )1((من حج هلل )  في البخاريديث أبي هريرة لحو -2819

حج رسول للا على رحل رث وعليه  :"ن أنس بن مالك  عو   .    (لغيره)صحيح   -2820
   )2(" اللهم اجعله حجا ال رياء فيه وال سمعةقطيفة ال تساوي أربعة دراهم فقال 

قال : أبصرت عيناي حبي  عن بشر بن قدامة الضبابي  و   )صحيح بمجموع طرقه(  -2821
حمراء قصواء ، وتحته قطيفة  واقفا بعرفات على ناقة له    -صلى للا عليه وسلم    -رسول للا  

 . )3("بوالنية ، وهو يقول : اللهم اجعله حجا غير رياء وال هياء وال سمعة
 .  شرط التكليف •

رسول    قال  رضي للا عنهما    عن بن عباس.    )صحيح موقوف وله حكم الرفع( -2822
هاجر فعليه  وأيما أعرابي حج ثم    أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى  للا  

 )4("حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى

قال : إذا   ، عن النبي  عن ابن عباسفي لفظ و  )صحيح موقوف وله حكم الرفع( -2823
حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل ، فإذا عقل فعليه حجة أخرى ، وإذا حج اْلعرابي فهي له  

 . )5("حجة ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى

وأيما صبي حج به أهله فقد  وفي لفظ للبيهقي عنه"   )صحيح موقوف وله حكم الرفع( -2824
قضت حجته عنه ما دام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله فقد قضت عنه 

 )6("حجته ما دام عبدا فإذا عتق فعليه حجة أخرى  

  

 
 .( ) كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور ( )بهذا اللفظ( 1521( برقم: )133/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( 190/    297794والترمذي في "الشمائل" )،  ( )بهذا اللفظ(  2890( برقم: )138أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) /    –  )2(

" . وقال األلباني في إسناده ضعيف"(:138/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  340برقم: )
 .  ]صحيح لغيره[ 1122برقم (:17/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« ) 

( ) كتاب المناسك ، باب االستعاذة في الموقف من الرياء 2836( برقم: )447أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /    –  )3(
اللفظ(    (: 230/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ).  قال األلباني في  والسمعة في الحج ( )بهذا 

 .  "بهذه الطرق، والحمد هلل على توفيقه. وجملة القول أن الحديث صحيح:"... 2617برقم
تفرد برفعه محمد بن المنهال ، عن  وقال :"   ( )بهذا اللفظ(8705( برقم: )325هقي في "سننه الكبير" ) /  أخرجه البي  –  )4(

عن شعبة ، ورواه غيره ، عن شعبة موقوفا . وكذلك رواه سفيان الثوري عن األعمش موقوفا ، وهو الصواب  يزيد بن زريع ،
( ) من اسمه عبد هللا ، حصين بن جندب 537( برقم: )546/    49244والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )"،  .  

" (:279»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    الجنبي أبو ظبيان الكوفي عن ابن عباس ( )بمثله.(
»إرواء الغليل " . وقال األلباني في  رفعه، والمحفوظ أنه موقوفرواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إال أنه اختلف في  

السبيل« ) منار  أحاديث  تخريج  وللمرفوع شواهد  :"  986برقم    (:159/  4في   , , وموقوفا  مرفوعا  اإلسناد  الحديث صحيح 
 . "ومتابعات يتقوى بها. 

( ) كتاب المناسك ، باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ ( 3050( برقم: ) 586أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) /    –  )5(
ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس    أخبرني بندار، وأبو موسى قاال: ثنا  . وقال "   )بهذا اللفظ(

قال: هذه اللفظة " وإذا حج األعرابي " من الجنس الذي ":...و  هو الصحيح بال شك   -علمي    -بمثله موقوفا، قال أبو بكر: هذا  
، فإنما كان هذا  -عليه وسلم صلى هللا  -كنت أقول إنه في بعض األوقات دون جميع األوقات ، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي 

أنه ال هجرة بعد الفتح استوى   -صلى هللا عليه وسلم    -مكة ، فلما فتحها ، وخبر    -صلى هللا عليه وسلم    -الحكم قبل فتح النبي  
" . األعرابي والمهاجر في الحج ، فجاز عن األعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة ، وبطالنها بعد فتح مكة .  

سناده صحيح وإعالل المؤلف إياه بالوقف ال وجه له عندي ألن ابن المنهال "إ(:349/  4»صحيح ابن خزيمة« )قال األلباني في   
 ".968ثقة حافظ وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وهو مخرج في اإلرواء 

رواه  وقال :" ( ) كتاب الحج ، باب حج الصبي ( )بهذا اللفظ(9820( برقم: )156"سننه الكبير" ) / أخرجه البيهقي في  – )6(
عبد هللا بن محمد عن سفيان إال أنه لم يسق الحديث بتمامه وقد روينا فيما مضى حديث أبي ظبيان عن   البخاري في الصحيح عن 

 .  وغيره." بن عباس موقوفا ومرفوعا في حج الصبي
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 . شرط االستطاعة •

ٌل إِلَى النبي رضي للا عنهما    عن ابن عمر.  )حسن( -2825 فَقَاَل َيا َرس وَل    قَاَل َجاَء َرج 
اِحلَة   اد  َوالرَّ ِ َما ي وِجب  اْلَحجَّ قَاَل الزَّ    )1("َّللاَّ

اِحلَة  يَعني    :"قَالَ   النبي  أَنَّ رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )ضعيف( -2826 اد  َوالرَّ الزَّ
   )2("قَْولَه  َمْن اْستََطاَع إِلَْيِه َسِبياًل 

وهلل على الناس حج   :  في قوله تبارك وتعالى  عن النبي   عن أنسو)ضعيف( .   -2827
 )3(" الزاد والراحلة  :"قال ؟  قيل يا رسول للا ما السبيل :قال   البيت من استطاع إليه سبيال

 ، وحكم الخلوة بها  المحرم للمرأةشرط  •
ِ    :"قَالَ   عن النبي رضي للا عنهما    بن عمر  فيهما عن -2828 اَل َيِحلُّ اِلْمَرأَةٍ ت ْؤِمن  ِباّلِلَّ

ال تسافر المرأة  "    لفظ البخاريو"  َواْلَيْوِم اْْلِخِر ت َسافِر  َمِسيَرةَ ثاََلِث لََياٍل إاِلَّ َوَمعََها ذ و َمْحَرمٍ 
  )4(" أيام إال مع ذي محرمثالثة 

  )5(" اَل ت َسافِْر اْلَمْرأَة  ثاََلثًا إاِلَّ َوَمعََها ذ و َمْحَرٍم  " لهماوفي لفظ  -2829

  )6("فَْوَق ثاََلثٍ  " لمسلم وفي لفظ -2830

 )7("ثاََلثَةً إاِلَّ َوَمعََها ذ و َمْحَرمٍ "  لمسلم وفي لفظ -2831

ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر أَْن :"  قَاَل النبي    عن أَبِي هريرةوفيهما   -2832 اَل َيِحلُّ اِلْمَرأَةٍ ت ْؤِمن  ِباّلِلَّ
ْرَمةٌ      وهذا لفظ البخاري )8("ت َسافَِر َمِسيَرةَ َيْوٍم َولَْيلٍَة لَْيَس َمعََها ح 

وفي " ال يحل ْلمرأة أن تسافر ثالثا إال ومعها ذو محرم منها "وفي لفظ لمسلم عنه  -2833
ْرَمٍة ِمْنَها"  لفظ لمسلم عنه ٌل ذ و ح  وفي   "اَل َيِحلُّ اِلْمَرأَةٍ مسلمة ت َسافِر  َمِسيَرةَ لَْيلٍَة إاِلَّ َوَمعََها َرج 

 )9(".  محرم مسيرة يوم إال مع ذيال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اْلخر تسافر "لفظ لمسلم  

في   • الباري  قال  أي محرم   :"وله/ق    568  /  2  جفتح  معها حرمة  ليس  وليلة  يوم  مسيرة 
  -2الحج والعمرة    -1واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بال محرم وهو إجماع في غير

 ". ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج . والخروج من دار الشرك
المسافات  :مسألة • اختالف  بين  الجمع  مختلف  -1أوجه  والسير  واحدة  لبيان    -2المسافة  يسق  لم 

اختالف هذه األلفاظ الختالف السائلين ، واختالف -3المسافة بل لنهي المرأة عن السفر)وهو األقرب(
أة  المواطن وليس في النهي عن الثالثة تصريح باباحة اليوم والليلة ، أو البريد،فكأنه سئل عن المر

 تسافر يوما وليلة بغير محرم فقال ال وسئل عن سفرين...   

هل سيق الحديث لبيان مسافة القصر ؟ أم أنه سيق لنهي المرأة عن السفر وحدها ؟ والثاني هو   •
األرجح بدليل أن الحكم في نهي المرأة عن السفر متعلق بالزمان فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة 

 
  4وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حديث حسن" ،  ( )بهذا اللفظ(813( برقم: )166/  2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  – )1(
»ضعيف سنن الترمذي« . قال األلباتي في    ( ) أبواب المناسك ، باب ما يوجب الحج ( )بنحوه مطوال.(2896( برقم: )143  /

 .  "رواه ابن ماجه بإسناد حسن."(:20/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وقال في ضعيف جدا "(: 94)ص
. قال    ( ) أبواب المناسك ، باب ما يوجب الحج ( )بهذا اللفظ(2897( برقم: )144/    4أخرجه ابن ماجه في "سننه" )–  )2(

 . "إسناده ضعيف"(:144/ 4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )نؤوط في األر
اللفظ(1916( برقم: )441/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )   –  )3( الذهبي  ( )بهذا  ، )والدارقطني في    وصججه ووافقه 

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )مثله( . قال ابن حجر في    ( ) كتاب الحج ، (2417( برقم: )214/    3"سننه" )
 . "الحاكم، والراجح إرساله رواه الدارقطني وصححه"(:278)ص

يقصر الصالة ( )بنحوه   ( ) أبواب تقصير الصالة ، باب في كم1086( برقم: )43/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 وغيره ( )بهذا اللفظ(()كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج  1338(رقم:)102/    4مختصرا.( ،ومسلم في"صحيحه")

الصالة ( )بهذا ( ) أبواب تقصير الصالة ، باب في كم يقصر  1087( برقم: )43/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 ره ( )بنحوه.(( ) كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغي1338( برقم: )102/    4ومسلم في "صحيحه" ) ،  اللفظ(  

 بهذا اللفظ( ()كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ( )1338(برقم:)102/    4أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )6(
)بهذا ()كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (  1338(برقم:)102/    4مسلم في"صحيحه")أخرجه    –  )7(

 . اللفظ(
( )بهذا   ( ) أبواب تقصير الصالة ، باب في كم يقصر الصالة 1088( برقم: )43/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 بمثله.( ( ) كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ( )1339( برقم: )103/    4ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 ( فاظبهذه األل()كتاب الحج ، باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره()1339(برقم:)4/103مسلم في"صحيحه")  اأخرجه   –  )9(
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ي) تمشي على مهل( بخالف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثال في يوم تام لتعلق به النه
 . فافترقا  ألنه ليس مسافر حقيقة لم يقصر  -) يمشي على مهل(- مثال في يومين

 . فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا فقد نهى المرأة عنه إال مع محرم  •

َها    اَل ت َسافِرْ   " قال:  عن النبي فيهما عن أبي سعيدو -2834 اْلَمْرأَة  َيْوَمْيِن إاِلَّ َمعََها َزْوج 
َمْحَرمٍ  ذ و  مسلم  ،  "أَْو  أو  " ولفظ  منها  محرم  ذو  ومعها  الدهرإال  من  يومين  المرأة  تسافر  ال 

   )1("زوجها

ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر أَْن ت َسافَِر َسفًرا يَك  " وفي لفظ لمسلم عنه -2835 ون   اَل َيِحلُّ اِلْمَرأَةٍ ت ْؤِمن  ِباّلِلَّ
 )2("أَْو أَُخوَها أَْو ذُو َمْحَرٍم ِمْنَها أَبُوَها أَْو اْبنَُها أَْو َزْوُجَهاثاََلثَةَ أَيَّاٍم فََصاِعًدا إاِلَّ َوَمعََها 

  َيْخط ب  َيق ول  اَل َيْخل َونَّ   َسِمْعت  النبي "رضي للا عنهما     ابن عباسوفيهما عن   -2836
ٌل ِباْمَرأَةٍ إاِلَّ   َواَل ت َسافِْر اْلَمْرأَة  إاِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم وال يدخل عليها رجل إال    َوَمعََها ذ و َمْحَرمٍ َرج 

ِ  ومعها محرم ٌل فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ةً َوإِنِّي اْكتُتِْبُت فِي َغْزَوِة َكذَا فَقَاَم َرج  إِنَّ اْمَرأَتِي َخَرَجْت َحاجَّ
  )3("  جَّ َمَع اْمَرأَتِكَ َوَكذَا قَاَل اْنَطِلْق فَحُ 

 )4(" ال يخلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة وإال معها محرم  "وفي لفظ البخاري -2837
ويحتمل أن يريد محرما لها يحتمل أن يريد محرما لها  :"(113/  18شرح مسلم للنووي )في  قال   •

فإنه ال فرق بين أن يكون معها محرم  ؛  أوله وهذا االحتمال الثاني هو الجارى على قواعد الفقهاء  
القعود   فيجوز،  أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالته  ،  وأمها وأختها    لها كأبنها وأخيها

بالزو،  معها في هذه األحوال   الحديث مخصوص ايضا  إن  لو كان معها زوجها كان   فإنه،  ج  ثم 
ألجنبي باألجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام بإتفاق ا  وأما إذا خال،  كالمحرم وأولى بالجواز  

وجوده    لو كان معهما من ال يستحى منه لصغره كابن سنتين وثالث ونحو ذلك فإن  وكذا،  العلماء  
حرام بخالف مالو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو  ،  كالعدم  

   ". شرح المهذب في باب صفة األئمة في أوائل كتاب الحج  الصحيح جوازه وقد أوضحت المسألة في

ٌل عنَد اْمَرأَةٍ "للا  رسول    قَاَل قَالَ    عن جابروفي لفظ لمسلم    -2838 أاََل اَل َيِبيتَنَّ َرج 
 )5("َناِكًحا أَْو ذَا َمْحَرمٍ ثَي ٍِب إاِلَّ أَْن يَك وَن  

ال ال يخلون رجل  قال"أ    النبي  عنرضي للا عنهما    عن بن عمرو.    )صحيح( -2839
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من    إال كان ثالثهما الشيطانبامرأة  

فذلك   سيئته  وساءته  حسنته  سرته  من  الجماعة  فيلزم  الجنة  بحبوحة  أراد  من  أبعد  االثنين 
 )6(" المؤمن

ٌل    :"قَالَ النبي   أَنَّ   عن عقبة ْبِن عامر  وفيهما -2840 وَل َعلَى الن َِساِء فَقَاَل َرج  إِيَّاك ْم َوالدُّخ 
ِ أَفََرأَْيَت اْلَحْمَو قَاَل اْلَحْمو  اْلَمْوت    )7("ِمْن اْْلَْنَصاِر َيا َرس وَل َّللاَّ

 
البخاري في "صحيحه")–  )1( ، باب مسجد بيت 1197(برقم:)61/    2أخرجه  الصالة في مسجد مكة والمدينة  ()كتاب فضل 

 () كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ( 827(برقم:) 102/    4مسلم في "صحيحه")،والمقدس()بهذا اللفظ(  
 () كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره()بهذا اللفظ( 1340(برقم:)103/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")–  )2(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب حج النساء ( )بنحوه.( ، ومسلم 1862( برقم: )19/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . ( ) كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ( )بهذا اللفظ(1341( برقم: )104/  4في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 3006( برقم: ) 59/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  )بهذا اللفظ(حاجة ( 
 ليها()بهذا اللفظ( () كتاب السالم ، باب تحريم الخلوة باألجنبية والدخول ع2171( برقم:)7/    7أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )5(
( برقم: 283/    8والنسائي في "الكبرى" )،    ( )بهذا اللفظ(5586( برقم: )399/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )6(
  ( )بنحوه.(2165برقم: )(  38/    4لترمذي في "جامعه" )،  وا  ( ) كتاب عشرة النساء ، خلوة الرجل بالمرأة ( )بمثله.(9175)

»صحيح ابن حبان« ، قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(115( برقم: )45/    1وأحمد في "مسنده" )وقال :" حسن صحيح غريب" ،   
 . 1813برقم  (:215/ 6»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح على شرطهما."(: 400/ 12)
ول ( ) كتاب النكاح ، باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم والدخ5232( برقم: )37/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

اللفظ(   المغيبة ( )بهذا  ( ) كتاب السالم ، باب تحريم الخلوة باألجنبية  2172( برقم: )7/    7ومسلم في "صحيحه" ) ،  على 
 . والدخول عليها ( )بلفظه.(
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حدثه أن نفرا من   رضي للا عنهما :"  عبد هللا بن عمرو بن العاصعن  مسلم  وفي   -2841
بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهى تحته يومئذ فرآهم فكره 

» إن للا قد برأها من ذلك   وقال لم أر إال خيرا.فقال رسول للا    ذلك فذكر ذلك لرسول للا  
إال ومعه  مغيبة  على المنبر فقال » ال يدخلن رجل بعد يومى هذا على    «. ثم قام رسول للا  

      )1(« رجل أو اثنان

فخال بها جاءت امرأة من اْلنصار إلى النبي  :"قال  أنس بن مالك وفيهما عن -2842
 )2("فقال وللا إنكن ْلحب الناس إلي

أن امرأة كان فى عقلها شىء فقالت يا رسول للا إن   عن أنسوفي لفظ لمسلم "  -2843
لى إليك حاجة فقال » يا أم فالن انظرى أى السكك شئت حتى أقضى لك حاجتك «. فخال معها  

 )3("فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.
فتح  في  ابن حجر  قال     .  صحيح البخاري باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناسقال في   •

أي ال يخلو بها بحيث تحتجب اشخاصهما عنهم بل بحيث ال يسمعون كالمهما :"(333/  9)  - الباري  
وأخذ المصنف قوله في  ،  إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس  

الترجمة عند الناس من قوله في بعض طرق الحديث فخال بها في بعض الطرق أو في بعض السكك  
 ". الطرق المسلوكة التي ال تنفك عن مرور الناس غالبا وهي

  

 
 ()كتاب السالم ، باب تحريم الخلوة باألجنبية والدخول عليها()بهذا اللفظ( 2173)(برقم: 7/  7أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
( ) كتاب النكاح ، باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس  5234( برقم: )37/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل اأْلنصار رضي هللا 2509( برقم: )174/    7بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )( )
 . الَى عنهم ( )بمثله مطوال.(تَعَ 

ليه السالم من الناس وتبركهم  ( ) كتاب الفضائل ، باب قرب النبي ع 2326( برقم: )79/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
 .  به ( )بهذا اللفظ(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(18336)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(8111)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(19235)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(18782)


577    | 

 577  الصفحة
 

 حكمه بعد توفر الشروط •

أَيَُّها النَّاس  قَْد فََرَض َّللاَّ     :" فَقَالَ  رسول للا    قَاَل َخَطَبَنا    عن أَبِي هريرةفيهما   -2844
ِ فََسَكَت َحتَّى قَالََها ثاََلثًا فَقَالَ  ٌل أَك لَّ َعاٍم َيا َرس وَل َّللاَّ وا فَقَاَل َرج  جُّ     رسول للا   َعلَْيك ْم اْلَحجَّ فَح 

ونِي َما تََرْكت   ك ْم فَإِنََّما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَك ْم ِبَكثَْرةِ س َؤاِلِهْم  لَْو ق ْلت  نَعَْم لََوَجَبْت َولََما اْستََطْعت ْم ث مَّ قَاَل ذَر 
"    عن َشْيٍء فََدُعوهُ َواْخِتاَلفِِهْم َعلَى أَْنِبَيائِِهْم فَإِذَا أََمْرت ك ْم ِبَشْيٍء فَأْت وا ِمْنه  َما اْستََطْعت ْم َوإِذَا نََهْيت ك ْم  

  )1("وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري :"فاجتنبوه

 )2("فانتهوالفظ " في و .   )صحيح( -2845

لفظ  .    )صحيح( -2846 عباسوفي  ابن  عنهما    عن  للا  فهو رضي  زاد  فما  مرة  "الحج 
       )3(تطوع"

الخثعمية وفيه "رضي للا عنهما    بن عباس  وفيهما عن -2847 إِنَّ    حديث   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ
احِ  ِ أَْدَرَكْت أَبِي َشْيًخا َكِبيًرا اَل َيْستَِطيع  أَْن َيْثب َت َعلَى الرَّ ِ َعلَى ِعَباِدِه فِي اْلَحج  جُّ فَِريَضةَ َّللاَّ لَِة أَفَأَح 

ِة اْلَوَداعِ   )4("عنه  قَاَل َنعَْم َوذَِلَك فِي َحجَّ

تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة  "مرفوعا    رضي للا عنهما  ابن عباسعن  و.  )حسن( -2848
 )5("فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له

وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو    وأما تأخيره   •

 . نحوه

ِ   جابر في مسلم عن   -2849 َمَكَث ِتْسَع    رسول للا    إِنَّ    رضي للا عنهما  "  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
جَّ ث مَّ أَذََّن فِي النَّاِس فِي اْلعَاِشَرةِ أَنَّ  ْم      رسول للا   ِسِنيَن لَْم َيح  َحاجٌّ فَقَِدَم اْلَمِديَنةَ َبَشٌر َكِثيٌر ك لُّه 

 )6("فََخَرْجَنا َمعَه  َويَْعَمَل ِمثَْل َعَمِلِه  رسول هللا يَْلتَِمُس أَْن يَأْتَمَّ بِ 

به ناقته على البيداء نظرت إلى قال:"حتى إذا استوت    وفي لفظ لمسلم عن جابر -2850
يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل    مد بصرى بين يديه من راكب وماش وعن

تأويله   ذلك ورسول للا   القرآن وهو يعرف  ينزل  وماعمل به من شئ بين اظهرنا وعليه 
 )7("عملنا به

 
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن رسول 7288( برقم: )94/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحج ، باب فرض الحج 1337( برقم: )102/    4"صحيحه" )هللا صلى هللا عليه وسلم ( )بنحوه مختصرا.( ومسلم في  
 . مرة ِفي العمر ( )بهذا اللفظ(

ابن خزيمة    –  )2( ، وأحمد في )مسنده (  2508برقم )  (:1201/  2)في صحيحه  أخرجه  الرسالة(:  320/  15)(   برقم    ط 
" ، وهو في حديث صحيح، وهذا إسناد جيد."ط الرسالة(:  320/  15»مسند أحمد« )( )بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في 9523)

 . 10389برقم  (:281/ 18»مستخرج أبي عوانة ط الجامعة اإلسالمية« )
الحاكم في "مستدركه" )  –  )3( أحمد في 3173( برقم: )293/    2أخرجه  ، أخرجه  الذهبي  اللفظ( وصححه ووافقه  ( )بهذا 

(  643/    2وأحمد في "مسنده" ) .    ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(7484( برقم: ) 1552/    3"مسنده" )
»مسند  ". قال األرنؤوط في   هذا الحديث صحيح"(:8/  6»البدر المنير « )قال ابن الملقن في     ..     ( )بمثله.( .  2686برقم: ) 
 ... بن كثير، قال النسائي: ال بأس به إال في الزهري، فإنه يخطىء عليه،    ديث صحيح، سليمان"حط الرسالة(:   151/  4أحمد« )

روى له البخاري من حديثه عن حصين وعلق له عن الزهري متابعة، وروى له مسلم والباقون، وقد توبع على هذا الحديث،  
أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو   فقد روى له  -واسمه يزيد بن أمية الدؤلي-وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سنان  

ليمان بن كثير أبو داود العبدي الواسطي:   إسناده صحيح  "ت أحمد شاكر(:  186/  3»مسند أحمد« ) " قال أحمد شاكر فيثقة.
إال في الزهري، فإنه يخطئ عليه"، وأخرج له الشيخان وغيرهما، وهو لم ينفرد بهذا الحديث عن    قال النسائي: "ليس به بأس

 . (150/ 4وصححه األلباني في »إرواء الغليل « ).  " الزهري، كما سيأتي.
( ) كتاب الحج ، باب وجوب الحج وفضله ( )بمثله.( ، ومسلم 1513( برقم: )132/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

 باب الحج َعْن العاجز ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحج ، 1334( برقم: )101/  4في "صحيحه" ) 
( برقم:  340/    4البيهقي في "سننه الكبير" )، و  ( )بهذا اللفظ(2914( برقم: )693/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )5(
" . وحسنه األلباني حسن، وهذا إسناد ضعيفحديث  "ط الرسالة(:  58/  5»مسند أحمد« ))بنحوه( . قال األرنؤوط في  (  8786)

 990برقم  (:168/ 4»إرواء الغليل « )في 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(11201)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(15414)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(157791)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(2481)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(15406)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(153239)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(129496)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(15048)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(15048)


578    | 

 578  الصفحة
 

ذ وا   َرأَْيت  النبي  "  جابرفي مسلم عن   -2851 يَْرِمي َعلَى َراِحلَِتِه َيْوَم النَّْحِر َوَيق ول  ِلتَأْخ 
تِي َهِذهِ  جُّ َبْعَد َحجَّ  )1("َمَناِسَكك ْم فَإِن ِي اَل أَْدِري لَعَل ِي اَل أَح 

اَج ْبَن يُوُسفَ في البخاري عن سالم   -2852 َما    أَنَّ اْلَحجَّ َبْيِر َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  َعاَم نََزَل ِباْبِن الزُّ
ِ َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  َكْيَف تَْصَنع  فِي اْلَمْوقِِف َيْوَم َعَرفَةَ فَقَاَل َساِلٌم إِْن ك ْنَت ت ِري  د  السُّنَّةَ َسأََل َعْبَد َّللاَّ

 ِ اَلةِ َيْوَم َعَرفَةَ فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ ْر ِبالصَّ ْم َكان وا َيْجَمع وَن َبْيَن الظُّْهِر َواْلعَْصِر  فََهج ِ  ْبن  ع َمَر َصَدَق إِنَّه 

  ِ  )2("فَقَاَل َساِلٌم َوَهْل تَتَِّبع وَن فِي ذَِلَك إاِلَّ س نَّتَه  فِي السُّنَِّة فَق ْلت  ِلَساِلٍم أَفَعََل ذَِلَك َرس ول  َّللاَّ
أَبِي هريرةوفيهما   -2853 َره  قَاَل     عن عن  أَمَّ الَّتِي  ِة  اْلَحجَّ فِي  يق   د ِ الص ِ بَْكٍر  أَب و  بَعَثَِني 

ْشِرٌك      النبي  َعلَْيَها جُّ َبْعَد اْلعَاِم م  ن وَن فِي النَّاِس َيْوَم النَّْحِر اَل َيح  ِة اْلَوَداعِ فِي َرْهٍط ي َؤذ ِ قَْبَل َحجَّ
 )3("َواَل يَط وف  ِباْلَبْيِت ع ْرَيانٌ 

كانت المرأة تطوف  ":رضي للا عنهم    سعيد بن جبير عن ابن عباسوفي مسلم عن   -2854
اليوم يبدو بعضه أو    بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول 

 )  ")4خذوا زينتكم عند كل مسجد فنزلت هذه اْلية  كله..فما بدا منه فال أحله

 

  

 
( ) كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا (  1297( برقم: )79/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  )بهذا اللفظ(
 )بهذا اللفظ(   (باب الجمع بين الصالتين بعرفة.،  كتاب الحج    )  (  1662( برقم: )162/    2)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )2(
( ) كتاب الصالة ، باب ما يستر من العورة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  369( برقم: )82/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الحج ، باب ال يحج البيت مشرك وال يطوف بالبيت عريان ( )بنحوه مختصرا.( 1347( برقم: )106/    4في "صحيحه" ) 
( ) كتاب التفسير ، باب ِفي قوله تَعَالَى خذوا زينتكم عند كل مسجد  3028( برقم: )243/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
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 .  وجوب العمرة •
ِ    " وفيه:  في مسلم من حديث جابر -2855 ْعش ٍم فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ فَقَاَم س َراقَة  ْبن  َماِلِك ْبِن ج 

ِ     رسول للا  أَِلعَاِمَنا َهذَا أَْم ِْلََبٍد فََشبَّكَ  ْخَرى َوقَاَل َدَخلَْت اْلع ْمَرة  فِي اْلَحج 
أََصابِعَه  َواِحَدةً فِي اْْل 

تَْيِن اَل َبْل ِْلََبٍد أََبدٍ   )1("َمرَّ

َما َواْلَحجُّ    النبي   أَنَّ   عن أَبِي هريرةوفيهما    -2856 قَاَل اْلع ْمَرة  إِلَى اْلع ْمَرةِ َكفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنه 
ور  لَْيَس لَه  َجَزاٌء إاِلَّ اْلَجنَّة   ) فيه دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار وتنبيه      )2("اْلَمْبر 

  . (العمرة كالحج التفعل في السنة إال مرة لسوى بينهما ولم يفرقعلى ذلك ، إذ لو كانت 

لت ياأمير المؤمنين إني أسلمت فقأتيت عمر    :"قال  وعن الصبي بن معبد.    )صحيح( -2857
 )3("وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك

يا رسول للا إن أبي    :"فقالأنه أتى النبي   عن أبي رزين العقيليو.    )صحيح( -2858
 )4("حج عن أبيك واعتمرشيخ كبير ال يستطيع الحج وال العمرة وال الظعن قال  

في سؤال جبريل إياه عن    عن النبي  عنهما  رضي للا وعن بن عمر  .    )صحيح( -2859
اْلسالم فقال  اْلسالم أن تشهد أن ال إله إال للا وأن محمدا رسول للا وان تقيم الصالة وتؤتى  

وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال فإذا فعلت ذلك   وتحج وتعتمرالزكاة  
 )5("فأنا مسلم قال نعم قال صدقت

قلت يا رسول للا هل على النساء جهاد    " رضي هللا عنهاعن عائشة  و.    )صحيح(  -2860
 (وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى)   )6(" جهاد ال قتال فيه الحج والعمرة  نقال عليه

. وهو  ) -2861 تقدم في كتاب  .    (مرسل صحيحضعيف  ابن حزم كما  وفي كتاب عمرو 
 )7("وأن العمرة الحج اْلصغرالزكاة "

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4"صحيحه" )أخرجه مسلم في    –  )1(
،  ( ) أبواب العمرة ، باب وجوب العمرة وفضلها ( )بهذا اللفظ(  1773( برقم: )2/    3في "صحيحه" )  أخرجه البخاري  –  )2(

 . ( ) كتاب الحج ، باب ِفي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( )بلفظه.(1349( برقم: )107/  4ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب المناسك ، باب ذكر البيان أن العمرة فرض ( )بهذا 3069( برقم: )598/    4"صحيحه" )أخرجه ابن خزيمة في    –  )3(

والنسائي في ،    ( ) كتاب المناسك ، باب في اإلقران ( )بمثله مختصرا.(1798( برقم: )92/    2ه" )وأبو داود في "سنن،    اللفظ(
" إسناده صحيح.   "(:208/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(3685: ) ( برقم40/    4"الكبرى" )

إسناده صحيح. ورواه ابن حبان في "صحيحه". :"  1578برقم    (:55/  6سنن أبي داود ط غراس« )  »صحيح. وقال األلباني في  
 . "وصححه الدارقطني

(  580/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  549( برقم: ) 195/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )4(
/   1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  3991( برقم: ) 304/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  3040برقم: )
( )بمثله.( ، 1/  2620( برقم: )526/  1والنسائي في "المجتبى" )ووافقه الذهبي، وصححه  ( )بمثله.( 1774( برقم: )481

وقال   ( )بمثله.(930( برقم: )258/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1810برقم: )(  97/    2وأبو داود في "سننه" )
إسناده صحيح على شرط مسلم، غير صحابيه أبي رزين "(:304/  9»صحيح ابن حبان« ):"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في  

برقم   (:75/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  دب المفرد.العقيلي، فروى له األربعة والبخاري في األ
 ."إسناده صحيح، وقد صححه اإلمام أحمد والترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم، ووافقه الذهبي :" 1588

( ) كتاب المناسك ، باب ذكر البيان أن العمرة فرض ( )بهذا 3065( برقم: )597/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
( برقم: 341/    3والدارقطني في "سننه" )،    ( )بمثله مطوال.(173( برقم: )397/    1وابن حبان في "صحيحه" )،    اللفظ(

/ 1»صحيح ابن حبان« )". وقال األرنؤوط في إسناد ثابت صحيح ، أخرجه مسلم بهذا اإلسنادوقال :" ( )بمثله مطوال.(2708)
»صحيح ابن . وقال األرنؤوط في  1101برقم  (:5/ 2هيب« )»صحيح الترغيب والتر" . وقال األلباني إسناده صحيح "(:399

/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح على شرط مسلم"(:304/ 9حبان« )
 .  797برقم  (:405

( ) كتاب المناسك ، باب الدليل على أن جهاد النساء الحج  3074( برقم: ) 602/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6(
( 6108/    11وأحمد في "مسنده" )،    ( )بمثله.(2901برقم: )(  146/    4وابن ماجه في "سننه" )،    والعمرة ( )بهذا اللفظ(

رواه أحمد وابن ماجه "(: 277»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص.  قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(25962برقم: ) 
إسناده صحيح، "ط الرسالة(:   198/  42»مسند أحمد« )في    .".  وقال األرنؤوطوأصله في الصحيح،    واللفظ له، وإسناده صحيح  
 . 981برقم   (:151/ 4»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في رجاله ثقات رجال الشيخين.

 . 4332حديث رقم  سبق خريجه – )7(
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 580  الصفحة
 

)ليس من خلق للا أحد إال وعليه  رضي للا عنهما    عن بن عمرو.    موقوف()صحيح   -2862
   )1(حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيال 

" العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه    وعن ابن عباس  )صحيح موقوف( -2863
    )2(سبيال"

عنهما: " إنها  وقال ابن عباس رضي للا    باب وجوب العمرة وفضلها  قال البخاري -2864
 )3(" [196لقرينتها في كتاب للا }وأتموا الحج والعمرة هلل{ ]البقرة: 

رضي   وزيد ابن ثابت  ،  وابن مسعود وجابر  ،  وابن عباس  ،   ويوجوب العمرة قال عمر وابنه عبدهللا •
وهوقول الشافعي،واختيار البخاري في   ،  ذكره ابن حزم في المحلى، والبيهقي في سننه  هللا عنهم  
 .  1  88-11/87 الدائمة ،ورجحته اللجنة7/9ابن عثيمين   وهو مارجحه الشيخ ، صحيحه

 .  : أنها سنةالقول الثاني  •
 . وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة  وهو رواية عن أحمدعن شيخ اإلسالم أن العمرة سنة و •

    )4("العمرة واجبة هي قال ال وأن تعتمر فهو أفضل"لحديث جابر.  )ضعيف(  -2865

 )5(وفيه " الحج فريضة والعمرة تطوع" عن ابن مسعود .  )ضعيف( -2866

  

 
ُوُجوُب اْلعُْمَرِة َوفَْضلَُها َوقَاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُهَمالَْيَس أََحٌد معلقا تعليقا مجزوما به :"البخاري في "صحيحه"  ذكره    –  )1(

ةٌ َوُعْمَرةٌ ، َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنُهَما : إِنََّها لَقَِرينَتَُها ِفي ِكتَاِب هللاِ  وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِلِ إِالَّ َوَعلَْيِه َحجَّ (  2/   3)" { .   } َوأَتِم 
( العمرة وفضلها (1773برقم:  باب وجوب   ، العمرة  أبواب   ( و  (   ، ))بنحوه(  في "صحيحه"  برقم:  597/    4ابن خزيمة   )

والبيهقي في وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ(1738( برقم: )471/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  3066)
علقه " (:47/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(8852( برقم: )351/    4"سننه الكبير" )

وصله ابن خزيمة، والدارقطني )ص "(:512/  1لبخاري« )»مختصر صحيح اإلمام ا" . قال األلباني في  البخاري ووصله الحاكم 
( عنه بلفظ: "ليس من خلق هللا أحٌد إاَلّ عليه حجة وعمرة واجبتان )من استطاع 351/  4(، والبيهقي )471/  1(، والحاكم )282

قه الذهبي، وهو كما إلى ذلك سبيالً( فمن زاد بعدهما شيئاً فهو خير وتطوع". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وواف 
قال: "الحج والعمرة فريضتان". وروي  أنه  عنه  أيضاً  بإسناد صحيح  البيهقي  الحافظ في "الفتح". وروى  قاال. وسكت عليه 

 ".(.3520و  200مرفوعاً عن ابن عباس وغيره، وال يصح كما هو مبين في "األحاديث الضعيفة" )
والبيهقي في "سننه وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(1738قم: )( بر471/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

. . قال ابن  ( )بلفظه.(2/  2720( برقم: )347/  3والدارقطني في "سننه" )، ( )بلفظه.( 8852( برقم: )351/  4الكبير" ) 
 ". الحجكوجوب واجبة وقال ابن حزم: ورد من طرق صحاح عنه أنها  "...(:347/ 1»خالصة البدر المنير« )الملقن في 

  . قال األلباني في ( ) أبواب العمرة ، باب وجوب العمرة وفضلها ( )بهذا اللفظ(  2/    3البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )3(
 . »وصله الشافعي، والبيهقي بسند صحيح عنه.« (:512/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )

( برقم: 258/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  3068( برقم: )598/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )4(
.  . قال ابن حجر   ( )بنحوه.(15074( برقم: )3132/    6وأحمد في "مسنده" )وقال :" حسن صحيح" ،( )بهذا اللفظ(  931)

قفه ، وأخرجه ابن عدي من وجه رواه أحمد والترمذي، والراجح و  "(:277»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صفي  
في  آخرضعيف الترمذي  وقال عن تصحيح   .".( قرطبة«  ط  الحبير  أجل "(:431/  2»التلخيص  من  كثير  نظر  وفي تصحيحه 

الحجاج، فإن األكثر على تضعيفه واالتفاق على أنه مدلس، وقال النووي: ينبغي أن ال يغتر بكالم الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق 
إسناده ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلس "ط الرسالة(:  290/  22»مسند أحمد« ).". وقال األرنؤوط في  عيفهالحفاظ على تض

الحجاج بن " ...(:20/  8»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )" . وقال األلباني في  وقد، عنعن.
 . "أرطأة مدلس، وقد عنعنه.

/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )(  . قال ابن حجر في13648برقم )  (:223/  3)  فه أخرجه ابن شيبه في مصن –  )5(
»التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح " ،وقال في  تطوع لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ والعمرة  فريضة  الحج  حديث  " (:47

البيهقي  من و  من حديث طلحة. وإسناده ضعيف.    ورواه ابن ماجه  "...(: 1522/  4الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير« )
 حديث ابن َعبّاس، وال يصح من ذلك شيء.
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)خالل سنة واحدة ، أو قبل الحج ، أو بعده ، أو للمتمتع بعد ةتكرار العمرحكم   •
   . العمرة(أداء 

يوم ساق البدن   رضي للا عنهما: أنه حج مع النبي    جابر بن عبد هللاعن  فيهما    -2867
معه ، وقد أهلوا بالحج مفردا ، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم ، بطواف البيت وبين الصفا والمروة  

، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج ، واجعلوا التي قدمتم بها   ثم أقيموا حالال، وقصروا ،  
ما أمرتكم ، فلوال أني سقت    متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة ، وقد سمينا الحج . فقال: افعلوا

 )1(" الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ، ولكن ال يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا .
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا  " رضي للا عنهما    فيهما ابن عمرو -2868

 )2(" ثم ليهل بالحج وليحلل والمروة وليقصر 

فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان "قال:    مسلم عن جابر   وفي -2869
 )3("يوم التروية أهللنا بالحج 

ا"قال:        في البخاري عن أنس -2870   التَّْرِوَيةِ   َيْوم    َكانَ   َحتَّى  فََحلُّوا،  النَّاسَ   أََمرَ   قَِدْمَنا  لَمَّ
ِ ِب  أََهلُّوا  )4("اْلَحج 

طفنا بالبيت وبالصفا والمروة  "  قال:  رضي للا عنهما  وفي البخاري عن ابن عباس -2871
من قلد الهدي فإنه ال يحل له حتى يبلغ الهدي محله  . ثم   :"وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال  
 )5("أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج

 :ويؤكذ ذلك ، أداء عمرة بعد عمرة التمتع على عدم مشروعية  لفاألدلة السابقة تد •
 . نة أو عمل صحابيسمن كتاب أو على ذلك دليل  أنه اليوجد -1 •

دخلت العمرة  ":      رسول هللا  بالعمرة فهو داخل في الحج كما قالالمتمتع من حين يحرم  ألن  و  -2 •
ولهذا يجوز له أن يصوم األيام الثالثة من حين يحرم بالعمرة فدل على    "في الحج إلى يوم القيامة 
 فكيف يتطوع بعمرة؟  أنه في تلك الحال في الحج

 :يشرع تكرار العمرة مطلقا على الراجح ألدلة منها ال   وكذلك •
 باستثناء عمرة عائشة رضي هللا عنها لسبب الدليل من الكتاب أو السنة أو فعل صحابي  عدم    -1 •

 . كما سيأتي معروف

   ولعدم فعل ذلك من أحد من الصحابة . -2 •

،    منعا الفسخ من أجل تكثير الزوار فيأتي بالعمرة في سفرة مستقلة   الخليفتين الراشدينوألن    -3 •
، فقولهم بتكرار  الراشدين بفتوى الخليفتين بتكرار العمرة هم ممن يمنع الفسخ أخذا وأكثر القائلين 

    في سفرة واحدة أو بعد أداء الحج مناقض لقولهم بمنع الفسخ.العمرة 

رضي   الصحابة  متفرقين ، وهذا هو فهمالتكون إال في سفرين    العمرة والحج  المتابعة بين  وألن  -4 •
 هللا عنهم .

ت على اشتراط أن ، والسنة دل وألن قوله تابعوا بينهما ) مشروط ببقية الشروط ) الميقات .... -5 •
 في سفرة مستقلة فهو كالشرط. ـ سوى عمرة التمتع ـ تكون كل عمرة 

 
،  ( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بهذا اللفظ(1568( برقم: )143/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )1(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 1216( برقم: )37/    4مسلم في "صحيحه" ) و
 . ) بمثله( (
، ( ) كتاب الحج ، باب من ساق البدن معه ( )بهذا اللفظ(  1691( برقم: )167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة  1227( برقم: )49/    4ومسلم في "صحيحه" )
 . أيام ِفي الحج وسبعة إذا رجع ( )بمثله.(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1213( برقم: )36/    4"صحيحه" )  أخرجه مسلم في–  )3(
 .  اللفظ( والتمتع والقران ( )بهذا

إلهالل عند ( ) كتاب الحج ، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل ا1551( برقم: )139/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 .  الركوب ( )بهذا اللفظ(

البخاري في "صحيحه" )–  )5( أهله 1572( برقم: )144/    2أخرجه  لم يكن  تعالى ذلك لمن  ، باب قول هللا  الحج  ( ) كتاب 
 .  حاضري المسجد الحرام ( )بهذا اللفظ(
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" السلف يكرهون تكرار العمرة ، فيحمل حديث تابعوا بين الحج   3/326بريزية  القال ابن باز في ا •
والعمرة" على الشيء الذي بعد راحة واستجمام ، وال أذى وإذا كان مشقة وزحمة فالظاهر ترك 

 ".أذن لها  العمرة ؛ ألن الصحابة لم يكرروا وعائشة كررت لما راجعت النبي 

فالعمرة   "( :483/    4)  -  9-1سلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة  ي  قال الشيخ األلباني رحمه هللا ف •
بين يدي الحج ألنها حاضت كما   بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من اإلتيان بعمرة الحج

أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي هللا عنها   علمت من قصة عائشة هذه ، فمثلها من النساء إذا 
إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج ، فما يفعله اليوم جماهير  ، ثم حال بينها و بين  

على العمرة بعد الحج ، مما ال نراه مشروعا ألن أحدا من الصحابة الذين حجوا   تهمفاهالحجاج من ت
بل بالحيض منهن ! و لذلك    لم يفعلها . بل إنني أري أن هذا من تشبه الرجال بالنساء ،    معه

 .  "للحقيقة . على تسمية هذه العمرة بـ ) عمرة الحائض ( بياناجريت 

( كم الوقت الذي  247/   22) -مجموع فتاوى ورسائل العثيمين في  -رحمه هللا–سئل ابن عثيمين   •
يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة األخرى؟فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض العلماء أن العمرة ال  

تكون عمرة في كل سنة، ويرى آخرون أنه ال بأس من تكرارها، لكن قدروا تتكرر في السنة وإنما  
أنه إذا حمم رأسه أي إذا نبت    - رحمه هللا  -روي ذلك عن اإلمام أحمد  ذلك بنبات الشعر لو حلق، وقد

واسود فحينها يعتمر؛ ألن الواجب في العمرة الحلق أو التقصير وال يكون ذلك بدون شعر، وقد ذكر  
في إحدى فتاويه أنه يكره اإلكثار من العمرة والمواالة بينها باتفاق السلف   -رحمه هللا  -  شيخ اإلسالم

فإذا كان بين العمرة والعمرة شهٌر أو نحوه فهذا ال بأس به وال يخرج عن المشروعية إن شاء هللا،  
أصل  وأما ما يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر العمرة كل يوم فبدعة ومنكر ليس لها  

فتح مكة وبقي فيها تسعة عشر يوما ولم يخرج يوماً  من عمل السلف، ومن المعلوم أن رسول هللا  
من األيام إلى الحل ليأتي بعمرة، وكذلك في عمرة القضاء أقام ثالثة أيام في مكة ولم يأت بعمرة كل 

ر الهدي هدي  أنهم كانوا يفعلون ذلك، وخي  -رضي هللا عنهم  -يوم، ولم يعرف عن السلف الصالح
ال نرى أن هذا من السنة    "   (250/    22)  -مجموع فتاوى ورسائل العثيمين    "  وقال في    محمد  

بل هو من البدعة أن اإلنسان إذا أنهى العمرة التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي 
ابه في مكة عام وأصح  وأصحابه، فقد مكث النبي    بعمرة أخرى فإن هذا ليس من هدي النبي  

الفتح تسعة عشر يوما لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة، وكذلك في عمرة القضاء أتى  
بالعمرة التي أتى بها حين قدم ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم، وعلى هذا فال يسن لإلنسان إذا 

 . "لنفسه وال لغيرهأنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة ال 

تابعوا بين الحج و  "قال:  عن النبي      عن ابن مسعود.و   صحيح لغيره(حسن.  ) -2872
العمرة فإنهما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة  

 )1("المبرورة ثواب دون الجنة

ابن عباسو -2873 تقضي حجة معي  رضي للا عنهما"  فيهما عن    " عمرة في رمضان 
 )2("" تعدل حجة   ولفظ مسلم

  

 
( برقم:  6/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ( .(  2512( برقم: )222/    4مة في "صحيحه" )أخرجه ابن خزي–  )1(
( 164/  2والترمذي في "جامعه" ) ،( )بمثله.( 2/  2630( برقم: )528/  1والنسائي في "المجتبى" )، ( )بلفظه.( 3693)

. قال األرنؤوط   ( )بلفظه.(3743( برقم: )854/    2وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح غريب" ،    ( )بمثله.(810برقم: )
، وبقية رجاله -وهو ابن أبي النجود-صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم  "ط الرسالة(:   185/  6»مسند أحمد« )في  

 " حسن صحيح" .1105برقم  (:7/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . قال األلباني في حيح. ثقات رجال الص
، ( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب حج النساء ( )بهذا اللفظ(  1863( برقم: ) 19/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 . ( ) كتاب الحج ، باب فضل العمرة ِفي رمضان ( )بنحوه.(1256( برقم: ) 61/  4ومسلم في "صحيحه" )
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 .  أحكام النيابةباب في   •
   النبي  َكاَن اْلفَْضل  بن عباس َرِديفَ :" أَنَّه  قَالَ :رضي هللا عنهما  بن عباس  فيهما عن -2874
  فََجعََل تَْستَْفِتيِه  َخْثعََم  ِمْن  اْمَرأَةٌ  فََجعَلَ فََجاَءْته   إِلَْيِه  َوتَْنظ ر   إِلَْيَها  َيْنظ ر   للا   اْلفَْضل     رسول 

ِ َعلَى ِعَباِدِه فِي الْ  ِ إِنَّ فَِريَضةَ َّللاَّ ِ اْْلَخِر قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ ق  اْلفَْضِل إِلَى الش ِ ِ  َيْصِرف  َوْجهَ  َحج 
ِة  أَْدَرَكْت أَبِي َشْيًخا َكِبيًرا اَل َيْستَِطيع  أَْن َي  جُّ عنه  قَاَل َنعَْم َوذَِلَك فِي َحجَّ اِحلَِة أَفَأَح  ْثب َت َعلَى الرَّ

      )1(" اْلَوَداعِ 

فقال يا رسول للا إن أبي شيخ  أنه أتى النبي  عن أبي رزين العقيليو.    )صحيح( -2875
 )2("كبير ال يستطيع الحج وال العمرة وال الظعن قال  حج عن أبيك واعتمر

إِلَى    رضي للا عنهما:"  عن ابن عباسفي البخاري  و -2876 َجاَءْت  َهْيَنةَ  ِمْن ج  اْمَرأَةً  أَنَّ 
ي عنها أََرأَيْ   النبي ج ِ جُّ عنها قَاَل نَعَْم ح  جَّ َحتَّى َماتَْت أَفَأَح  جَّ فَلَْم تَح  ي َنذََرْت أَْن تَح  ِت  فَقَالَْت إِنَّ أ م ِ

َ فَاّلِلَّ  أََحقُّ ِباْلَوفَاءِ  ِك َدْيٌن أَك ْنِت قَاِضَيةً اْقض وا َّللاَّ  )3("لَْو َكاَن َعلَى أ م ِ

  بينا أنا جالس عند"قال:  أن النبي   عن أبيه  بريدةمسلم  عن عبدهللا بن    وفي -2877
إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب      رسول للا 

أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول للا إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال 
 )4("صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال حجي عنها

يكون النائب قد حج عن نفسه ، لكن يقيد  ) وعموم هذه األحاديث يدل على عدم اشتراط أن   •
 .  (اآلتي: بحديث شبرمة

َمةَ قَاَل َمْن     عن ابن عباس أَنَّ النبي. و   )صحيح( -2878 اًل َيق ول  لَبَّْيَك عن ش ْبر  َسِمَع َرج 
جَّ عن   َمة  قَاَل أٌَخ ِلي أَْو قَِريٌب ِلي قَاَل َحَجْجَت عن َنْفِسَك قَاَل اَل قَاَل ح  جَّ عن  ش ْبر  َنْفِسَك ث مَّ ح 

َمةَ  هذه "وفي لفظ للدارقطني  "  فأجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة  "وعند بن ماجة   "  ش ْبر 
 )5("عنك وحج عن شبرمة

المال    من حج عن غيره بمقابل وهو لم بحج عن نفسه أن يرد  أن  -  1ك مسائل منها:وينبني على ذل •
اليرمي عن المنيب حتى يرمي    الوكيل في الرمي  دليل على أنفيه  ) و  -2  ألنه صار عن غير المنيب(

 ( . وهللا تعالى أعلملعدم االستفصال  على جواز حج النافلة عن الغير مطلقا  وفيه دليل)-3(  عن نفسه" 
ألن الرمي بعض أعمال الحج ورمي    ؛  ذلك العام  حاجافي الرمي  كون النائب  في  يشترط  مسألة :   •

 . غير الحاج عبث فإذا لم يصح رميه عن نفسه لم يصح عن غيره 

 
( ) كتاب الحج ، باب وجوب الحج وفضله ( )بهذا اللفظ( ، 1513( برقم: )132/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . ( ) كتاب الحج ، باب الحج َعْن العاجز ( )بمثله.(1334( برقم: )101/  4ومسلم في "صحيحه" )
 . 5882حديث رقم  تقدم تخريجه – )2(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب الحج والنذور عن الميت والرجل 1852( برقم: )18/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . ن المرأة ( )بهذا اللفظ(يحج ع
  الميت ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعنْ 1149( برقم: ) 156/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
وابن خزيمة في "صحيحه" ،  ( ) باب المناسك ، ( )بنحوه.(  548( برقم: )194/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )5(
والضياء المقدسي ،  ( )بنحوه.(  3988( برقم: )299/    9وابن حبان في "صحيحه" )  ،    ( )بمثله.(3039( برقم: )579/    4)

( )بمثله.( 1811( برقم: )97/   2( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )261( برقم: )247/    10في "األحاديث المختارة" )
( ) 8766( برقم: )336/    4لبيهقي في "سننه الكبير" )وا،    ( )بنحوه.(2903( برقم: )147/    4وابن ماجه في "سننه" ) ،  

( ) كتاب 2643( برقم: )314/    3دارقطني في "سننه"  ) وال،  هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه  وقال :"  )بنحوه.( 
رواه أبو داود "(: 280رام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلوغ الم)بنحوه( . قال ابن حجر في  الحج ، باب الحج عن الغير (  

"  وسنده صحيح"(:327/ 12»فتح الباري البن حجر« ).". وقال في وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه
مرفوع  سناده صحيح، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وصحح ال"إ(:218/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). وقال األرنؤوط في  

ابن حبان والبيهقي، وقال البيهقي: وليس في هذا الباب أصح منه وقد روي موقوفاً والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من  
 . 3128برقم   (:599/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في طريق ثقة، وهي هاهنا كذلك 
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فَك نَّا ن لَب ِي عن الن َِساِء َونَْرِمي    قَاَل ك نَّا إِذَا َحَجْجَنا َمَع النبيعن جابر . و   )ضعيف( -2879
ْبَياِن   ْبَياِن     النبي  َحَجْجَنا َمعَ وفي لفظ عنه:" "  عن الص ِ ْبَيان  فَلَبَّْيَنا عن الص ِ َوَمعنا الن َِساء  َوالص ِ
 )1("َوَرَمْيَنا عنه مْ 

  

 
وقد أجمع أهل العلم على أن وقال :"حديث غريب ... ( )بهذا اللفظ(927( برقم: )255/  2أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )1(

وابن ماجه في "سننه"  " ، [ تلبي عن نفسها ، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية . 2/256رأة ال يلبي عنها غيرها ، بل هي ]الم
ي  وابن أبي شيبة ف ،  ( )بمعناه.(9817( برقم: )156/  5( )بمعناه.( والبيهقي في "سننه الكبير" )3038( برقم: )233/  4)

»التلخيص . قال ابن حجر في     ( ) كتاب المناسك ، في الصبي يرمى عنه ( )بمعناه.(14027( برقم: )307/    8"مصنفه" )
في إسنادهما أشعث بن سوار وهو ضعيف، ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر قال: »كنا " (:514/  2حبير ط قرطبة« )ال

فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان« . قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي    -صلى هللا عليه وسلم    -إذا حججنا مع رسول هللا  
»سنن ابن ماجه ".قال األرنؤوط في  بي عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلك، وهللا أعلم.شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة ال يل

د ابن مسلم بن تدرس-، وأبو الزبير  -وهو ابن سوار-إسناده ضعيف لضعف أشعث  "(:233/  4ت األرنؤوط« ) مدلس   -وهو محمَّ
 .  160برقم  (:107»ضعيف سنن الترمذي« )ص" . وضعفه األلباني في وقد عنعن.
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 أركان الحج  •
 .الركن األول : اإلحرام   •

 . اإلحرام من الميقات المعتبر •

 . الموا قيتباب  •

 .  الميقات المكاني أوال :  •

عباسفيهما   -2880 ابن  عنهما  عن  للا  النبي "رضي  لَْيفَِة   إِنَّ  ذَااْلح  اْلَمِديَنِة  ِْلَْهِل  َوقََّت 
ْحفَةَ َوِْلَْهِل َنْجٍد قَْرَن اْلَمَناِزِل َوِْلَْهِل اْليََمِن َيلَْملَمَ  ه نَّ لَه نَّ َوِلَمْن أَتَى َعلَْيِهنَّ    (1)   َوِْلَْهِل الشَّأِْم اْلج 

َغْيِرِهنَّ   َواْلع ْمَرةَ ِمْن  اْلَحجَّ  أََراَد  ْن  ذَِلَك    ِممَّ د وَن  َكاَن  َ َوَمْن  أَْنَشأ َحْيُث  ِمْن    فَِمْن  َمكَّةَ  أَْهل   َحتَّى 
  )2(" َمكَّةَ 
 )3("إِنَّ أَْهَل َمكَّةَ ي ِهلُّوَن ِمْنَهاَحتَّى   فَِمْن أَْهِلهِ فََمْن َكاَن د وَنه نَّ "وفي لفظ لهما -2881
 )4("فَه نَّ لَه نَّ َوِلَمْن أَتَى َعلَْيِهنَّ ِمْن َغْيِر أَْهِلِهنَّ "وفي لفظ  لهما  -2882
      )5("فََمْن َكاَن ُدونَُهنَّ فَُمَهل هُ ِمْن أَْهِلِه َوَكذَاَك َحتَّى أَْهُل َمكَّةَ يُِهل وَن ِمْنَهاوفي لفظ للبخاري" -2883
ا ف ِتَح َهذَاِن اْلِمْصَراِن أَتَْوا   :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عمروفي البخاري   -2884 لَمَّ

ْؤِمِنيَن إِنَّ  َحدَّ ِْلَْهِل َنْجٍد قَْرًنا َوه َو َجْوٌر عن َطِريِقَنا َوإِنَّا إِْن أََرْدَنا      النبي  ع َمَر فَقَال وا َيا أَِميَر اْلم 
 )6("فََحدَّ لَُهْم ذَاَت ِعْرقٍ  فَاْنُظُروا َحْذَوَها ِمْن َطِريِقُكمْ قَْرًنا َشقَّ َعلَْيَنا قَاَل 

ِ    جابر في مسلم عن   -2885 َعْبِد َّللاَّ فَقَالَ   رضي للا عنهماْبَن  َهل ِ  اْلم  َسِمْعت     :"ي ْسأَل  عن 
َهلُّ أَْهِل اْلَمِديَنِة ِمْن ِذي    أَْحَسب ه  َرفََع إِلَى النبي َهلُّ    اْلُحلَْيفَِة َوالطَِّريُق اآْلَخُراْلُجْحفَةُ فَقَاَل م  َوم 

َهلُّ أَْهِل اْليََمِن ِمْن َيلَْملَمَ  َهلُّ أَْهِل َنْجٍد ِمْن قَْرٍن َوم   )7("أَْهِل اْلِعَراِق ِمْن ذَاِت ِعْرٍق َوم 
 ؟  أن ألهل المدينة خياران ىيدل علهل قوله "والطريق اآلخر" مسألة : •

وهو غير سديد ألن المذهب أن من جاوز   .إذا جاؤا من طريق الحجفة فهي مهلهم ا ه:قال ابن الملك   •
لتأخير  ا وقيل    ،    وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر وأحرم منه أجزأه ولو كان أحرم وقته كان أحب

المجاوزة إلى الميقات   التأخير أنسب وفي المسألة خالف الشافعي إذ ال يجوز عنده  مكروه وقيل 
أهل الطريق اآلخر الذي ال يمر سالكا بذي    اآلخر ولذا تكلف ابن حجر في حله حيث قال أي ومهل

 .الحليفة وال يجاوزها يمنة ويسرة هو الحجفة

  

 

 –/الجحفة  1ر8ك) ثالثة أميال هاشمية  5كم عن مكة وهي تبعد عن المدينة بحوالي  450ذو الحليفة :وهي أبيار علي    -(1)
كم ، يلملموهي   75،السيل/يبعد عن مكة  ومن أحرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير  كم عن مكة وهي قرب رابغ   183

 .كم عن مكة)العقيق(  94كم عن مكة ، ذات عرق  وهي الضريبة ، وهي تبعد  92السعدية تبعد 
( ) كتاب الحج ، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ( )بهذا اللفظ(  1524( برقم: )134/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 . ( ) كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ( )بمثله.( 1181( برقم: ) 5/  4، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الحج ، باب مهل من كان دون المواقيت ( )بهذا اللفظ(  1529( برقم: )134/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 .  ( ) كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ( )بمثله.(1181( برقم: ) 5/  4، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الحج ، باب مهل أهل الشأم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 1526( برقم: )134/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . ( ) كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ( )بمثله.(1181( برقم: ) 5/  4في "صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الحج ، باب مهل أهل الشأم ( )بهذا اللفظ(1526( برقم: ) 134/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
 . ( ) كتاب الحج ، باب ذات عرق ألهل العراق ( )بهذا اللفظ(1531( برقم: ) 135/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
 . ( ) كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ( )بهذا اللفظ(1183( برقم: )7/  4رجه مسلم في "صحيحه" )أخ– )7(
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  رسول للا  َوقَّتَ   :"  قَالَتْ رضي للا عنها    . وفي لفظ للنسائي عن عائشة   )صحيح( -2886
   ِْحفَةَ َوِْلَْهِل اْلِعَراِق ذَاَت ِعْرٍق َوِْلَْهل لَْيفَِة َوِْلَْهِل الشَّاِم َوِمْصَر اْلج   َنْجٍد  ِْلَْهِل اْلَمِديَنِة ذَا اْلح 

 )1("  قَْرًنا َوِْلَْهِل اْليََمِن َيلَْملَمَ 

يحدث عن رسول للا صلى للا عليه  رضي للا عنهما     ابن عمرعن  .    )صحيح( -2887
ه وقت ْلهل المدينة ذا الحليفة ، وْلهل الشام الجحفة ، وْلهل نجد قرنا ، وْلهل العراق  وسلم أن 

 .)2("ذات عرق ، وْلهل اليمن يلملم 

 )3("َوقََّت ِْلَْهِل اْلَمْشِرِق اْلعَِقيَق   عن ابن عباس أَنَّ النبي. و  )ضعيف( -2888
ك) ثالثة أميال  5وهي تبعد عن المدينة بحوالي    (  كم عن مكة450  )ذو الحليفة :وهي أبيار علي •

 .  1ر8هاشمية 

وهي قرب رابغ  ومن أحرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير    (كم عن مكة183  –)  الجحفة •
   . (كم 75يبعد عن مكة )،السيل/

 .  (كم عن مكة  92تبعد   )وهي السعدية يلملم •

 . كم عن مكة 94وهي تبعد )ذات عرق  وهي الضريبة ،   •

كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع    :"االستذكارفي  قال ابن عبد البر   •
 .  "والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق. من ميقاته 

االجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن فى معناهم قال الشافعي ولو  "سبق  النوويوقال   •
أبعد من ذات عرق بقليل فاستحبه الشافعي ألثر فيه وألنه قيل    أهلوا من العقيق كان أفضل والعقيق

 . "أن ذات عرق كانت أوال في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة وهللا أعلم

 وذات عرق قرية خربة قديمة من عالماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق   •

 . ك ، فهي تأتي بعد ذي الحليفة   10أما  ) العقيق( الوادي المبارك حوالي  •

أي فميقاته من حيث أنشأ اإلحرام إذ السفر من مكانه  "فَِمْن َحْيُث أَْنَشأَ قوله" في الفتح ابن حجرقال  •
 . إلى مكة وهذا متفق عليه

فحذف  "أالنووي  قال • الهلها  والمراد  االقطار  لهذه  المواقيت  هذه  إليه ي  المضاف  وأقام  المضاف 
) فمن كان دونهن فمن أهله ( هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات  قوله"    "مقامه

ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز   "حرامإفميقاته مسكنه إلى الميقات وال يجوز له مجاوزة مسكنه بغير  
ميع نواحى مكة بحيث ال يخرج ويجوز ان يحرم من ج  "حتى أهل مكة يهلون منها  مسكنه الميقات

عن نفس المدينة وسورها وفي االفضل قوالن أصحهما من باب داره والثانى من المسجد الحرام  
 .  "تحت الميزاب

 
( ) كتاب مناسك الحج ، باب ميقات أهل مصر ( )بهذا اللفظ(  1/    2652( برقم: )532/    1ائي في "المجتبى" )أخرجه النس–  )1(

( 9008( برقم: )28/  5والبيهقي في "سننه الكبير" )، ( )بمثله مختصرا.( 1739( برقم: )77/  2"سننه" ) ، وأبو داود في
وأفلح "(: 85/  6»البدر المنير « ).قال ابن الملقن في    ( )بمثله.(2501( برقم: )254/    3والدارقطني في "سننه" )،  )بنحوه.(  

 يضر تفرده( . هذا نقل ابن عدي وغيره، عن )أحمد( بن حنبل أنه أنكر عليه )روايته( هذا الحديث وانفراده به، )لكنه( ثقة )فال
وقال الذهبي في »ميزانه« : هو   ...فقد احتج به الشيخان في »صحيحيهما« ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي:  

حديث صحيح غريب.قلت: وروي هذا الحديث من )طرق( أخرى غير )طريق( عائشة.)إحداها( : من طريق جابر، رواه مسلم 
وجملة القول أنه قد ثبت ذكر ميقات   وقال :"...  999برقم    (:176/  4»إرواء الغليل « )  ؟. وصححه األلباني فيوابن ماجه.

عنهما , ولكنه تلقاه عن غيره من الصحابة , وكلهم عدول , رضى هللا عنهم , وقد انضم   العراق فى حديث ابن عمر رضى هللا
 .  "لم يقينا.إليه حديث جابر وحديث عائشة فهو صحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وس

. قال  ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بهذا اللفظ(5593( برقم: )1192/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )2(
حديث صحيح، دون ذكر ميقات أهل العراق فشاذ، وهذا إسناد رجاله ثقات "ط الرسالة(:  351/  9»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 ، فمن رجال مسلم.-وهو الجزري المكي  -يساربن صدقة غير رجال الشيخين 

( 832( برقم: )182/    2والترمذي في "جامعه" )،  اللفظ(  ( )بهذا  1740( برقم: )77/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
»التلخيص . قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(  3266)  ( برقم:762/    2وأحمد في "مسنده" )وقال :"حديث حسن" ،    )بمثله.(

اود والترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس "رواه أبود(: 502/  2الحبير ط العلمية« )
  . من ترجمتهعنه قال الترمذي حسن قال النووي ليس كما قال ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين.قلت في نقل االتفاق نظر يعرف ذلك  

»سنن أبي داود ت   في".  قال األرنؤوط  ال يعلم له سماع من جده يعني محمد بن علي.  :وله علة أخرى قال مسلم في الكنى
 (:180/  4»إرواء الغليل « )" . وقال األلباني في  إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي  "(: 161/  3األرنؤوط« )

 ." منكر"   1002برقم 
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قلت: لوكان المقصود سكنه الخاص لم يقل حتى أهل مكه ، فدل على أن المقصود بأهله هو بلده  •
وقت ألهل اليمن إلخ ، فمهله من أهله أي من بلده  الذي يسكن فيه)يعني موطنه(، ويدل عليه قوله  

المصباح المنير    و ) أَْهُل (  ال في  ق  ،  ، بدليل قوله ) فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها(
 .البلد من استوطنه

 .  أقسام أهل مكةمسألة :  •
مستوطن بها سواء كان في األصل مكيا أو    -1في أهل مكة وهم ثالثة أقسام  "شرح العمدةقال في   •

 " ومسافر  -3. ومقيم بها سواء غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم - 2. لم يكن 

تقسيم ال    وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن"مجموع الفتاوىوقال في   •
 . دليل عليه من جهة الشرع 

ثم يعود لبلده هل له حكم أهل مكة في هدي التمتع ؟   مسألة المستوطن بمكة مؤقتا ) سنة أو اثنتان •
ورجح ابن عثيمين بأنه ليس في حكم   ،االحتياط  ال ، ولكن قوى قول من جعله كأهل مكة ابن باز

 أهل مكة . 

(وكل من انقطع إلى مكة من أهل اآلفاق وسكنها ثم  98/    4) -االستذكار ألبو عمر النمري قال في   •
أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي وال صيام وهو بمنزلة أهل  اعتمر في أشهر الحج ثم  
 .مكة إذا كان من ساكنيها

قوله :"فمن حيث أنشأ" فيه دليل أن من خرج بعد عمرة التمتع إلى المدينة أو جدة أو :    مسألة •

من أي  ينقطع بذلك ، يدل على عدم إيجاب اإلحرام    الطائف أو إلى أهله على القول بأن تمتعه ال 
فلو أحرم من    .ألنه أنشا نية الحج في مكة قبل سفره    ؛  ميقات تجاوزه إذا رجع إلكمال نسك التمتع

الميقات الذي تجاوزه يكون قد أحرم من ميقات غير مبقاته ، فهو مثل أن نقول أن ميقات النجدي  
يل وفي نيته حج  هو السيل لكن لو ذهب للمدينة فحكمه حكم المدينة وليس له تجاوزه ليحرم من الس

بجدة يريد الحج أو العمرة لك أن تبقى في جدة ماشئت    أو عمره فكذلك هنا ، وكما نقول للنجدي المار
هو  والمسافر من مكة بعد أداء العمرة  فكذلك  لكن إذا أردت اإلحرام يجب عليك أن تحرم من السيل ،  

فال مانع لكن إذا أراد اإلحرام بريد الحج فيجب أن يكون من مكة فإذا ذهب إلى غيرها لحاجة ما  
 .أعلم تعالى من مكة وهللا  اإلحرام  فيحب أن يكون

السادسة : أجمع العلماء    (397/    2)  -تفسير الجامع ألحكام القرآن أبو عبدهللا القرطبي  قال في   •
على أن رجال من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على اإلقامة بها ثم أنشأ 

لحج من عامه فحج أنه متمتع ، عليه ما على المتمتع. وأجمعوا في المكي يجيء من وراء الميقات  ا
محرما بعمرة ، ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه ال دم عليه ، وكذلك إذا 

ثم   سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله
 قدمها في أشهر الحج معتمرا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع. 

لمجاوزة  مسألة:   • دم  دمان  فعليه  الحرم  للعمرة من  واحرم  إحرام  بدون  الميقات  تجاوز  من 
الميقات ودم لعدم الجمع بين الحل والحرم ، فإذا حج فإنه يكون قارنا وليس متمتعا ألنه لم  

  .يؤد العمرة
  



588    | 

 588  الصفحة
 

 ؟   من أين يحرم المكي بالعمرةمسألة:  •
ْحَمِن ْبُن أَبِي بَْكرٍ   فيهما عن  -2889 أََمَره  أَْن ي ْرِدَف    أَنَّ النبي   رضي للا عنهما    َعْبُد الرَّ

 )1("عائشة فَي ْعِمَرَها ِمْن التَّْنِعيمِ 

  إلى  يخرج  بل  مكة،  من  بالعمرة  يهل  ال  أنه  على  العلم  أهل  فجماهيرأما إهالل المكي بالعمرة،   •
 . اإلجماع عليه واحد غير وحكى وأصحابهم، األربعة األئمة قول وهو  منه، ويحرم الحل،

  في  الحرم  مكة  ألهل  الوقت :  الحنفي  الفقه  في  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  صاحب  قال •
 . منه انتهى. ذلك  على لإلجماع العمرة في والحل الحج،

 نعلم   ال  الحل،  فمن  العمرة  أراد  وإن:  المكي  ميقات  على  الكالم  في  المغني  في  قدامة  ابن  وقال •
ً  هذا في  .منه انتهى. خالفا

 يخرج  أن  عليه  فيجب  المعتمر  وأما:  مكة  أهل  ميقات  على  الكالم  في  الباري  فتح  في  حجر  ابن  وقال •
 .العمرة أبواب في بيانه سيأتي كما الحل، أدنى إلى

ً  مكة جعل أحداً  أعلم ال: الطبري المحب قال •  . منه الغرض  محل انتهى. للعمرة ميقانا
 إحرامهم  يرى  أنه  البخاري  صنيع  وظاهر  للعمرة،  مكة  من  يخرجون  ال  مكة  أهل  إن:  القيم  ابن  وقال •

 عباس   ابن  حديث  بسنده  ساق  ثم  والعمرة،  للحج  مكة  أهل  مهل  باب:  قال  حيث  بالعمرة،  مكة  من
 في  فقوله"  مكة  من  مكة  أهل  حتى: "قوله  هي  للترجمة  المطلق  منه  عنده  الشاهد  ومحل  المذكور،
 واضح  دليل  مكة،  من  يهلون  مكة  أهل  حتى  لذلك،  وإيراده  والعمرة،  للحج  مكة  أهل  مهل  باب  الترجمة

ً  والحج للعمرة مكة من يهلون مكة  أهل أن  يرى أنه على  . كالمه من واضح هو كما معا
  حتى   فيه  الذي .  عليه  المتفق   عباس  ابن   حديث  عموم   هو   القول  هذا   دليل  أن   فاعلم  ذلك،   علمت  وإذا •

  إال   منه   العمرة  تخصيص  يمكن   فال   والعمرة،  الحج  في  بلفظه  عام  والحديث  مكة،   من   يهلون  مكة  أهل
 كما  العلم  أهل  جماهير  وهم  الحل،  إلى  يخرج  أن  بد   ال  بأنه:  القائلون  وأما  إليه،  الرجوع  يجب  بدليل
 :بدليلين فاستدلوا قدمنا،

  يخرج   أن  بكر  أبي   بن الرحمن  عبد  أمر   النبي  أن:  من   وغيرهما   الصحيحين،  في   ثبت  ما:  أحدهما •
 بالعمرة  مكة   من   اإلهالل  كان  فلو:  قالوا.  الحل  أدنى   وهو  التنعيم  إلى  مكة  من   عمرتها  في  بعائشة
 ً  مكة  أهل  في  والكالم  آفاقية  عائشة  بأن:  هذا   عن  المخالفون  وأجاب  مكة،  من   باإلهالل  ألمرها  سائغا

بأن الحديث   الصحيح، دل على أن من مر ميقات لغيره    هذا  عن  اآلخرون  وأجاب  اآلفاقيين،   في  ال
ن من غير أهلهن(، فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم هو هكان ميقاتاً له)هن لهن ولمن أتى علي

 ميقات عائشة في عمرتها. ألنها صارت معهم عند ميقاتهم.
  أو   قران  أو  حج  من  نسك  كل  أن  على  دل  النسك،  أفراد  تتبع  أعني  التام  االستقراء  هو:  الثاني  الدليل •

  زائراً   النسك  صاحب  يكون  حتى  والحرم،  الحل  بين   الجمع  من   فيه   بد  ال  النزاع   صورة  غير  عمرة،
 القران   أو  بالحج  فالمحرم.  َضاِمرٍ   ُكلِّ   َوَعلَى  ِرَجاالً   يَأْتُوكَ :  تعالى  قال  كما  خارج   من  البيت  على  ادماق

  وعمرتهم،   لحجهم  الحل  من  يأتون  واآلفاقيون  الحل،  في  وهي:  عرفات  إلى  يخرج  أن  بد  ال  مكة  من
  باالستقراء  فيعلم  والحرم،  الحل  بين  الجمع  من  فيها   بد  ال  النزاع،  صورة  غير  النسك  صور  فجميع
ً  الجمع من فيها بد ال النزاع صورة أن التام   .والحرم الحل بين أيضا

أن   هذا  على والدليل ،  وغيره اآلفاقي بين  فرق  ال  قلنا .   آفاقية عائشة  إن :  ـ  قيل وقد  ـ قائل قال فإذا •
الصحابة الذين حلوا من عمرتهم من أين أحرموا بالحج ؟ من مكة ، ولم يقل لهم الرسول عليه 

التنعيم   إلى  أنتم لستم من أهل مكة فاخرجوا    هي   العمرة  ؟  العمرة  معنى   ما  ثم  ،الصالة والسالم 
  أن   تريد  كنت  فإذا  ،  المزور  بيت  غير   من  الزائر  يكون   أن  بد  فال  الزيارة  هي  كانت  وإذا  ،  الزيارة
 . الحرم خارج من تأتي أن  بد فال الحرم محلها والعمرة تعتمر

  سوف  ألنهم  هذا  نقول:    قلنا  مكة؟  من  بالحج  يحرمون  مكة  أهل  إن  تقولون  كيف  إذاً :    قائل  قال  فإذا  •
  عندي  والصواب.    التعليل  هذا   ينتقد   فال.    عرفة  ؟  الحل  أين   ،  والسعي  للطواف  الحل  من  يقدمون

 
( ) أبواب العمرة ، باب عمرة التنعيم ( )بمثله.( ، ومسلم في  1784( برقم: )4/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ( )بهذا  1212( برقم: )34/    4"صحيحه" )
 .اللفظ( 
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  حقيقته مكة من أحرم  إذا حقيقته  ألن ؛  مكة من  بالعمرة يُحرم أن مكة في  ألحد يجوز ال أنه المتعين
 . بعمرة يأت ولم فقط وقصر وسعى طاف أنه

  ولكنه   مكة  أهل   غير  من  كان   من   مكة   أهل  على  يقاس  هل(    مكة   أهل: )    قوله  الحديث  هذا   فوائد  ومن •
  حلوا   الذين  الصحابة  فإن  ،  النص   به  جاء  ،  الواقع  في  فيه  قياس  ال  هذا  بل  ،   نعم:    الجواب  ؟   مكة  في
 .   مكة في األبطح من ؟  أين من أحرم كلهم الوداع حجة في عمرتهم من

 . مكانه من يحرم فإنه المواقيت، هذه  دون  كان من أن  الحديث هذا من ونأخذ •
  المنازل   قرن  إلى  ارجعوا:  يُحرموا  أن  أرادوا  إذا  لهم  نقول  ال  نجد،  أهل  طريق  في  الشرائع  أهل:  فمثالً  •

 وال   الجحفة  إلى  يذهبوا  أن  حاجة  ال  كذلك،  جدة  وأهل  مكانكم،  من  احرموا:  نقول   وإنما  منه،  فأحرموا
 .الحليفة ذي إلى

  بلده؛   من :  يقل  ولم  ،   «أنشأ   حيث  من : »وسلّم  عليه  هللا  صلّى  قال  حيث  النبوي  التعبير  هذا  إلى  وانظر •
  منه،   الحج  أو  العمرة  نية   فينشئ   بلده  غير   آخر  مكان   في  ولكنه  المواقيت،  دون  يكون   قد   بلده   ألن

 .أنشأت حيث من أحرم: فنقول
  السنة،  هذه في الحج ينوي وهو الحج أيام في مكة إلى رجع ثم لغرض، مكة خارج كان إذا والمكي •

اهـ. من كالم الشيخ رحمه    العمرة  لقصد  يرجع  ولم  بلده،  إلى  رجع  ألنه  بعمرة   يدخل  أن  يلزمه  فال
 هللا.

  بهذه  اإلنسان  مر  إذا:    قائل  قال  "  فإذا13/  12- 11قال ابن عثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل: •
  بذي   مر  جدة  أهل  من  رجل:    مثاله  ؟  يعتمر  أو  عامه   يحج  أن  على  عازم  وهو  أهله  يريد  المواقيت
:   فالجواب  ؟  يلزمه  ال  أو  يُحرم  أن  يلزمه  هل  ،  رمضان  في  يعتمر  أن  يريد  وهو  شعبان  في  الحليفة

  رمضان  بعد  كان  لو  وكذلك  ،  رمضان  في  يعتمر  أن  ناوٍ   لكنه  أهله  إلى  ذهب  الرجل  ألن   ؛  يلزمه  ال
  الحج   وقت  جاء  وإذا  أهله  يريد  ألنه  ؛  يُحرم  أن  يلزمه  ال  العام  هذا  يحج  أن  يريد  وهو  أهله  إلى  ذهب
 . به أحرم
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 مسألة التمتع ألهل مكة •
  التمتع،   لهم  ليس  مكة  أهل  إن:  يقولون  العلم  أهل  من  جماعة  أن  واعلمقال الشنقيطي رحمه هللا :" •

 في  منهم  والعمرة  خالف  بال  يحجوا  أن  لهم  وإنما  لهم،  ليست  والقران  التمتع  في  فالعمرة  القران،  وال
 تمتع  ال  قال  وممن  مكة،  ألهل  والقران  التمتع  عمرة  يرون  ال  من  جل  عند  جائزة  قران  وال  تمتع،  غير
  وابن  عباس،  وابن  عمر  ابن  عن   الحنفية  بعض  ونقله  وأصحابه،  حنيفة  أبو:  مكة   ألهل  قران  وال

 . صحيحه في  ذكره كما هللا رحمه البخاري رأي وهو الزبير،
  في   اإلشارة  مرجع   العلماء  في  اختالف   هو  ال؟  أو  قران  أو  تمتع  لهم  هل  مكة  أهل  في  الخالف  ومنشأ •

  وقران   تمتع  مكة  ألهل:  قالوا  فالذين"  اْلَحَرامِ   اْلَمْسِجدِ   َحاِضِري  أَْهلُهُ   يَُكنْ   لَمْ   ِلَمنْ   ذَِلكَ : "تعالى  قوله
  المسجد  حاضري  أهله  كان  من  أن  ومفهومه  والصوم،  الهدي  إلى  راجعة  اإلشارة:  قالوا  كغيرهم،
  اإلشارة:  قالوا  قران،  وال  تمتع  مكة  ألهل  ليس:  قالوا  والذين  صوم،  وال  عليه  هدي   فال  تمتع  إذا  الحرام
 أما"  اْلَحَرامِ   اْلَمْسِجدِ   َحاِضِري  أَْهلُهُ   يَُكنْ   لَمْ   ِلَمنْ   ذَِلكَ "  التمتع  ذلك  أي "  تََمتَّعَ   فََمنْ "  قوله  إلى  راجعة
 الصحابة،   عرف  في  التمتع  اسم  في  داخل  والقران  له  تمتع  فال  الحرام،  المسجد  حاضري  أهله  كان  من
    .إيضاحه تقدم كما

 إلى  اإلشارة  وأن  والصوم،  الهدي،  وهو  مذكور  أقرب  إلى  ترجع  اإلشارة  بأن:  المخالفون  وأجاب •
 .  معروف عربي أسلوب البعيد إشارة القريب

  أهل  أن:  المسألة  هذه  في   للصواب  عندي  العلم  أهل  أقوال  أقرب:  له  وغفر  عنه  هللا  عفا  مقيده  قال •
" اْلَحجّ   إِلَى  بِاْلعُْمَرةِ   تََمتَّعَ   فََمنْ : "تعالى  قوله  ألن  هدي،  عليهم  وليس  ويقرنوا  يتمتعوا،  أن  لهم  مكة
 بمخصص  إال   العموم،  هذا  تخصيص  يجوز  وال  وغيرهم  مكة،  أهل  من   الناس  جميع   في   بلفظه  عام
  يجب  ال"  اْلَحَرامِ   اْلَمْسِجدِ   َحاِضِري  أَْهلُهُ   يَُكنْ   لَمْ   ِلَمنْ   ذَِلكَ : "بقوله  وتخصيصه  إليه،  الرجوع  يجب

 المكي   وأن  أوضحناه،  كما  التمتع  إلى  ال  والصوم،  الهدي  إلى  اإلشارة  رجوع  الحتمال  إليه،  الرجوع
  عائشة     النَّبي  إرسال  من   قدمناه  ما  هو  هذا  على  والدليل  منه،  فأحرم  الحل  إلى  خرج  العمرة  أراد  إذا

:  قال من وقول صحته،  على متفق نص وهو التنعيم، من بعمرتها لتحرم أخيها  مع عنها، هللا رضي
ً   العمرة  لتلك  أخيها  مع  أرسلها  النَّبي  إن   ال     النَّبي  ألن  ألبتة،  حجة  به  تقوم  ال  لخاطرها،  تطييبا

  في   الناس  جميع  الستواء  الناس  لعامة  المشروع  الوجه  على  إال   وعبادة  نسك   وهي   بعمرة،  يأمرها
  ال عليها،  النسك ذلك بأداء    النَّبي أمر التي والحالة قطعاً، نسك المذكورة فعمرتها التكليف، أحكام
 عمرة  وقصة  بالخصوص،  إليه  الرجوع  يجب  دليل  قام  فيما  إال  الناس  لجميع  مشروعة  أنها  شك

 . تعالى هللا عند والعلم التخصيص  على دليل فيها يثبت لم المذكورة عائشة

 هل يجب اإلحرام على كل داخل للحرم؟ مسألة :  •
 . يجب اإلحرام إال على مريد الحج أو العمرة الالقول األول :  •

هن   :"   أنه قال في الموقيت  رضي للا عنهما عن النبي    ابن عباس  فيهما عن -2890
، ومن كان دون ذلك فمن حيث    ممن أراد الحج والعمرةلهن ، ولمن أتى عليهن من غيرهن ،  

 )1("أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة .  

رسول    ودخل ابن عمر وإنما أمر،    باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام  قال البخاري -2891
 )2(والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم لمن أراد الحجباْلهالل   للا 

دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر    رسول للا  أن"  أنس بن مالكعن     هماوفي -2892
")3( 

 
( ) كتاب الحج ، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ( )بهذا اللفظ(  1524( برقم: )134/    2"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )1(

 .  ( ) كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ( )بمثله.(1181( برقم: ) 5/  4، ومسلم في "صحيحه" )
.    رم ومكة بغير إحرام ( )بهذا اللفظ(( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب دخول الح17/    3البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )2(

وصله مالك في "الموطأ"   "(:534/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )قال األلباني عن أثر ابن عمر رضي هللا عنهما  في  
 . "بسند صحيح عنه.

مكة بغير إحرام ( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب دخول الحرم و1846( برقم: )17/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( ) كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ( )بمثله.(1357(برقم: )111/  4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")
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دخل يوم فتح مكة     النبي  أن  "رضي للا عنهمابن عبد للا    جابر  وفي مسلم عن  -2893
 )1("وعليه عمامة سوداء بغير إحرام

 : يجب اإلحرام على كل داخل للحرم القول الثاني  •

ال يدخل      رسول للا   قال"عنهما    رضي للا   ابن عباسحديث  .    )صحيح موقوف( -2894
     )2("ال من غير أهلها إال بإحرام وأحد مكة من أهلها 

 )3(" قال ال يجاوز أحد الوقت إال محرم النبي عن خصيف بن سعيد بن جبير أن -2895

  ال يجاوز أحد ذات عرق حتى   :"قالرضي للا عنهما  عن عطاء عن بن عباس    و  -2896
 )4("حرم ي 

ال يدخل مكة أحد بغير  :"قال  رضي للا عنهما    عن طلحة عن بن عباس. و   )ضعيف( -2897
 )5("إحرام إال الحطابون والعمالون وأصحاب منافعها 

  

 
 ( ) كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ( )بهذا اللفظ( 1358( برقم: ) 111/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
( ) كتاب الحج ، باب دخول مكة بغير إرادة حج وال عمرة (  9948( برقم: )177/  5سننه الكبير" )أخرجه البيهقي في "  – )2(

من وجهين    رواه ابن عدي مرفوعا، و  إسناده جيد"(:528/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ) . قال ابن حجر في   )بهذا اللفظ(
 .  " ضعيفين

 . ( ) بهذا اللفظ(437( برقم ) 702/ 8أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ) – )3(
( ) كتاب المناسك ، من قال ال يجاوز أحد الوقت إال محرم 15703( برقم: )703/    8أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )  –  )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
كتاب المناسك ، في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام    ( )13691( برقم: )227/    8أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )  –  )5(

   . "فيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف"(:528/ 2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في  ( )بهذا اللفظ(
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 الميقات الزماني ثانيا :  •
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال تعالى  باب قول هللا  قال البخاري  -2898

قال  يسألونك عن اْلهلة قل هي مواقيت للناس والحج  رفث وال فسوق وال جدال في الحج
وقال ابن عباس من السنة أن ال    ،   ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 

 )1("  يحرم من خراسان أو كرمانيحرم بالحج إال في أشهر الحج . وكره عثمان أن 

في أشهر الحج      رسول للا  خرجنا مع"قالت:  ا  رضي للا عنه ن عائشةوفيهما ع -2899
 )2("وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف

كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج   ":قالرضي للا عنهما    بن عباسعن    وفيهما -2900
الدبر وعفا اْلثرحلت   من الفجور في اْلرض وكانوا يسمون المحرم صفرا ويقولون إذا برا 

أن يجعلوها عمرة    وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي   العمرة لمن اعتمر قال فقدم  
 )3("قالوا يا رسول للا أي الحل قال الحل كله

وأشهر الحج    "  قال:  رضي للا عنهما  عكرمة عن ابن عباسعن  وفي البخاري   -2901
التي ذكر هللا تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه األشهر فعليه دم أو صوم  

 )4("والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء

: سئل عن  رضي للا عنهما  أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد للا  .    )صحيح(  -2902
المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إال ليلة واحدة ثم تحيض قال لتخرج ثم لتهل  

 )5("بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ثم لتصل

  

 
. قال   ) كتاب الحج ، باب قول هللا تعال الحج أشهر معلومات ( )بهذا اللفظ(    (  141/    2البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )1(

وصله الطبري، والدارقطني   عن أثر ابن عمر رضي هللا عنهما  :"  (: 462/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )األلباني في  
" وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه " ، وقال عن أثر ابن عباس رضي هللا عنهما  :"  بسند صحيح عنه.

د بِن منصور وعبد الرزاق وغيرهما من طرق عنه يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ، وصله سعي:" ،  وقال عن أثر عثمان  
 " . وكل ما روي مرفوعاً في فضل اإلحرام قبل الميقات، فال يصح

 ()كتاب الحج ، باب قول هللا تعال الحج أشهر معلومات()بهذا اللفظ( 1560(برقم:)141/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
 5( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بمثله.( ، )1564( برقم: )142/    2البخاري في "صحيحه" )أخرجه  –  )3(
( برقم: 56/    4ومسلم في "صحيحه" )  ،    ( ) كتاب مناقب األنصار ، باب أيام الجاهلية ( )بهذا اللفظ( 3832)  ( برقم:41  /
 .  ( ) كتاب الحج ، باب جواز العمرة ِفي أشهر الحج ( )بمثله.(1240)
( ) كتاب الحج ، باب قول هللا تعالى ذلك لمن لم يكن أهله 1572( برقم: )144/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  د الحرام ( )بهذا اللفظ(حاضري المسج
(  باب نذر العمرة في شهر مسمى -كتاب النذور  -( )20145برقم ) (:144/ 10»السنن الكبرى « )أخرجه البيهقي في     – )5(

 . "صحيح"(:1115/ 3»ما صح من آثار الصحابة في الفقه« )) بهذا اللفظ( قال زكريا غالم قادر  في 
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 .  ، والغسل بعد اإلحرام لإلحرام سنة االغتسال •
لَْيفَِة فََولََدْت أسماء ِبْنت  ع َمْيٍس  "  جابرفي مسلم عن   -2903 فََخَرْجَنا َمعَه  َحتَّى أَتَْيَنا ذَا اْلح 

َد ْبَن أَبِي َبْكٍر فَأَْرَسلَْت إِلَى   َحمَّ  فََصلَّى ،  ِبثَْوٍب َوأَْحِرِمي    اْغتَِسِلي َواْستَثِْفِريَكْيَف أَْصَنع  قَاَل    م 
للا  فَأََهلَّ     رسول  اْلَبْيَداِء  َعلَى  َناقَت ه   ِبِه  اْستََوْت  إِذَا  َحتَّى  اْلقَْصَواَء  َرِكَب  ث مَّ  اْلَمْسِجِد  فِي 
 )1(" ِبالتَّْوِحيدِ 

 )2("  واغتسل إلهالله تجرد  النبي رأى أنه"بن ثابت زيد عن. )حسن( -2904

إذا أراد أن يحرم      رسول للا   قالت : كان  رضي للا عنها  عائشةعن  .    )ضعيف( -2905
 )3("غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير

ِ ْبَن اْلعَبَّاِس َواْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ عن  فيهما   -2906 ِ ْبِن ُحنَْيٍن أَنَّ َعْبَد َّللاَّ رضي للا    َعْبِد َّللاَّ
ْحِرم  َرأَْسه  اْختَلَفَا ِباْْلَْبوَ عنهم  ِ بن عباس َيْغِسل  اْلم   َوقَاَل اْلِمْسَوُر اَل يَْغِسُل اْلُمْحِرمُ اِء فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ
ِ ْبن  اْلعَبَّاِس إِلَى أَِبي أيوب اْلنصاري فََوَجْدت ه  َيْغتَِسل  َبْيَن اْلقَْرَنْيِن َوه َو  َرأَْسهُ   فَأَْرَسلَنِي َعْبد  َّللاَّ

َنْيٍن أَْرَسلَنِي إِلَْيَك عَ  ِ ْبن  ح  ِ ْبن  اْلعَبَّاِس  ي ْستَر  ِبثَْوٍب فََسلَّْمت  َعلَْيِه فَقَاَل َمْن َهذَا فَق ْلت  أََنا َعْبد  َّللاَّ ْبد  َّللاَّ
ْحِرٌم فََوَضَع أَب و أيوب َيَده  َعلَ     رسول للا   أَْسأَل َك َكْيَف َكانَ  ى الثَّْوِب فََطأَْطأَه  َيْغِسل  َرأَْسه  َوه َو م 

َك َرأَْسه  ِبَيَديْ  ِه فَأَْقبََل  َحتَّى َبَدا ِلي َرأْس ه  ث مَّ قَاَل ِْلنساٍن َيص بُّ َعلَْيِه اْصب ْب فََصبَّ َعلَى َرأِْسِه ث مَّ َحرَّ
 )4("َيْفعَل   بِِهَما َوأَْدبََر َوقَاَل َهَكذَا َرأَْيت ه  

 .   رسول هللا فة إهاللسنة اإلحرام ، ووجوه اإلحرام وص •

ينقل عنه   • الهدي"لم  القيم في  الظهر)  قال بن  قلت  أنه صلى لإلحرام ركعتين غير فرض 
.  كان إهالله بعد صالة العصروليس الظهر ، وربما  قد أهل بعد فر يضة الفجر    األرجح أنه  :

 ( .وهللا تعالى أعلم

 ؟  رسول هللا   متى أهل •
 )5("أهل في دبر الصالة  رسول للا  أن ":رضي للا عنهما  ابن عباس   .عن )ضعيف( -2907

يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم     النبي   سمعت "  رضي للا عنهما    عن ابن عمر  وفيهما -2908
والنعمة لك والملك ال شريك لك ال يزيد على هؤالء   الحمد  لبيك إن  لبيك ال شريك لك  لبيك 

  )6("...الكلمات

يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة      النبي  كان  "  :"    وفي لفظ لمسلم -2909
 )7("قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤالء الكلمات

ْحَرام ، َويَُكونَاِن قال النووي :"ف • ْحَرام َويَُصلِّيِهَما قَْبل اإْلِ ْكعَتَْيِن ِعْند إَِراَدة اإْلِ اِْستِْحبَاب َصاَلة الرَّ يِه 
أَ   : اْلبَْصِرّي  اْلَحَسن  َعْن  َوَغْيره  اْلقَاِضي  َحَكاهُ  َما  إِالَّ  َكافَّة  اْلعُلََماء  َوَمْذَهب  َمْذَهبنَا  َهذَا   ، نَّهُ  نَافِلَة 

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(
( برقم:  181/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2595( برقم: )274/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
حسنه الترمذي  "(:514/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )ل ابن حجر في  وقال :"حديث حسن غريب" ، قا  ( )بمثله.(830)

 . 149برقم  (:178/ 1»إرواء الغليل « )" . وحسنه األلباني في  وضعفه العقيلي
والطبراني ، ،  ( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بهذا اللفظ(  25128( برقم: )5921/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

برقم   (:11/  2»كشف األستار عن زوائد البزار« )، والبزار في    ( )بمثله مختصرا.(1150( برقم: )34/    2في "األوسط" )
رواه البزار والطبراني في األوسط باختصار، وإسناد "(:217/  3ائد ومنبع الفوائد« ) »مجمع الزو. قال الهيثمي في     1085

 " . إسناده ضعيف"ط الرسالة(: 38/ 41»مسند أحمد« ).".  قال األرنؤوط في  البزار حسن.
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب االغتسال للمحرم ( )بهذا اللفظ(  1840( برقم: )16/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ( )بمثله.(1205( برقم: )23/  4ومسلم في "صحيحه" )، 

( برقم:  172/  2والترمذي في "جامعه" )، ( )بهذا اللفظ( 1/  2753( برقم: )550/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )– )5(
في إسناده خصيف، وهو " (:456/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )وقال "حسن غريب"  . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(819)

 . 9برقم   (:95رمذي« )ص»ضعيف سنن الت" . وضعفه األلباني في مختلف فيه.
ومسلم في ،  ( ) كتاب اللباس ، باب التلبيد ( )بهذا اللفظ(  5915( برقم: )162/    7أخرجه البخاري في "صحيحه"  )–  )6(

 . ( ) كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ( )بمثله مطوال.(1184( برقم: )8/  4"صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ( )بهذا اللفظ(1184قم: )( بر8/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )7(
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ْكعَتَْيِن َكانَتَا َصاَلة الص ْبح "  ، قلت  اِْستََحبَّ َكْونهَما بَْعد َصاَلة فَْرض ، قَاَل : أِلَنَّهُ ُرِوَي أَنَّ َهاتَْيِن الرَّ
 :وقول الحسن أصح لحديث انس االتي

ِ    َعْن أَنٍَس في البخاري  و -2910 َوَنْحن  َمعَه  ِباْلَمِديَنِة    َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  قَاَل َصلَّى َرس ول  َّللاَّ
لَْيفَِة َرْكعَتَْيِن   ث مَّ َرِكَب َحتَّى اْستََوْت ِبِه َعلَى    ثُمَّ بَاَت بَِها َحتَّى أَْصبَحَ الظُّْهَر أَْربَعًا َواْلعَْصَر ِبِذي اْلح 

ٍ َوع ْمَرةٍ َوأَ  َ َوَسبََّح َوَكبََّر ث مَّ أََهلَّ ِبَحج  ا قَِدْمَنا أََمَر النَّاَس فََحلُّوا  اْلَبْيَداِء َحِمَد َّللاَّ َهلَّ النَّاس  ِبِهَما فَلَمَّ
النَِّبيُّ   َوَنَحَر  قَاَل   ِ ِباْلَحج  وا 

أََهلُّ التَّْرِوَيِة  َيْوم   َكاَن  ِ    َحتَّى  َرس ول  َّللاَّ َوذََبَح  قَِياًما  ِبَيِدِه    َبَدَناٍت 
ٍل َعْن أَنٍَس ِباْلَمِديَنِة َكْبَشْيِن أَْملََحْيِن  قَاَل أَب   ْم َهذَا َعْن أَيُّوَب َعْن َرج  ه  ِ قَاَل بَْعض   )1(و َعْبد َّللاَّ

بالمدينة أربعا وبذي الحليفة    صلى النبي ":قالأنس بن مالكوفي البخاري عن   -2911
  )2("ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل

الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة صلى النبي  "  عنه  وفي لفظ للبخاري -2912
ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما عال على البيداء لبى بهما  

 فيه دليل على أن رخص السفر تكون بعد الخروج من المدينة مباشرة( ). )3("جميعا
إذا صلى بالغداة بذي للا عنهما    رضي  كان ابن عمرقال    عن نافعوفي البخاري   -2913

فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم    ثم ركب  الحليفة أمر براحلته فرحلت
وزعم أن رسول    يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل  ثم
 )4("أيوب في الغسل تابعه إسمعيل عن .فعل ذلك  للا 

رضي للا عنهما إذا أراد الخروج إلى    قال كان ابن عمر  عن نافع ووفي البخاري   -2914
ادهن   له رائحة طيبة   بدهنمكة  استوتبه    ليس  وإذا  ثم يركب  فيصلي  الحليفة  يأتي مسجد  ثم 

 )5(" يفعلراحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول للا 

أنه كان إذا أدخل رجله في       النبيعن  "رضي للا عنهما     بن عمروفيهما عن   -2915
   )6("الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة 

لَْيفَِة َرِكَب َراِحلَتَه     رضي للا عنهما  "  عن بن عباسوفي البخاري   -2916 فَأَْصَبَح ِبِذي اْلح 
 )7(" َحتَّى اْستََوى َعلَى اْلَبْيَداِء أََهلَّ ه َو َوأَْصَحاب ه  

  

 
( ) كتاب الحج ، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل اإلهالل عند 1551( برقم: )139/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  الركوب ( )بهذا اللفظ(
 () كتاب الحج ، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ( )بهذا اللفظ( 1546(برقم:)138/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب نحر البدن قائمة ( )بهذا اللفظ(1714( برقم: ) 171/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب اإلهالل مستقبل القبلة ( )بهذا اللفظ(1553) ( برقم: 139/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
 . ( ) كتاب الحج ، باب اإلهالل مستقبل القبلة ( )بهذا اللفظ( 1554( برقم: ) 139/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الركاب والغرز للدابة ( )بهذا اللفظ(  2865( برقم: ) 31/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 . ( ) كتاب الحج ، باب اإلهالل من حيث تنبعث الراحلة ( )بمثله.(1187( برقم: ) 9/  4ومسلم في "صحيحه" )، 

 .  ()كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب()بهذا اللفظ(1545(برقم:)137/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")– )7(
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قلت لعبد للا بن عباس يا بن العباس عجبت    :"قالعن سعيد بن جبيرو .    )ضعيف(  -2917
حين أوجب فقال إني ْلعلم الناس بذلك     رسول للا   في إهالل    النبي   الختالف أصحاب
حاجا فلما   رسول للا    حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج  رسول للا    إنها إنما كانت من

لحج حين فرغ من ركعتيه فسمع  صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل با
ه عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن  و ذلك منه أقوام فحفظ

حين      رسول للا    الناس كانوا يأتون أرساال فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل
يداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فلما عال على شرف الب   رسول للا    استقلت به ناقته ثم مضى

فقالوا إنما أهل حين عال على شرف البيداء وأيم هلل لقد أوجب في مصاله وأهل حين استقلت به 
 )1("ناقته وأهل حين عال على شرف البيداء 

 رسول هللا   بماذا أهل •
ِة      رسول للا   َخَرْجَنا َمعَ   :"أَنََّها قَالَتْ   رضي للا عنها  عن عائشةفيهما   -2918 َعاَم َحجَّ

ِ َوأََهلَّ  ٍ َوع ْمَرةٍ َوِمنَّا َمْن أََهلَّ ِباْلَحج     رسول للا    اْلَوَداعِ فَِمنَّا َمْن أََهلَّ بِع ْمَرةٍ َوِمنَّا َمْن أََهلَّ ِبَحج 
ٍ أَْو جَ  ا َمْن أََهلَّ ِبَحج  ا َمْن أََهلَّ بِع ْمَرةٍ فََحلَّ َوأَمَّ ِ فَأَمَّ فَلَْم َيِحلُّوا َحتَّى َكاَن  ِباْلَحج  َمَع اْلَحجَّ َواْلع ْمَرةَ 

   (فإنه لم يحل ) مقيد بمن ساق الهدي )2("َيْوم  النَّْحرِ 

ا قَِدْمت  َمكَّةَ قَاَل َرس ول  للِا    "   عنها  وفي لفظ لمسلم -2919 ِْلَْصَحاِبِه : اْجعَل وَها ع ْمَرةً    فَلَمَّ
َوأَبِي بَْكٍر ، َوُعَمَر ،  قَالَْت : فََكاَن اْلَهْدُي َمَع النَّبِّيِ  ، فَأََحلَّ النَّاس  إاِلَّ َمْن َكاَن َمعَه  اْلَهْدي  ،  

 )3("َوذَِوي اْليََساَرِة 

ا َرُسوُل هللِا    وفي لفظ لمسلم " -2920 فََكاَن َمعَهُ اْلَهْدُي ، َوَمَع ِرَجاٍل ِمْن أَْصَحابِِه لَُهْم    فَأَمَّ
ةٌ   )4(" قُوَّ

أنس   وفيهما -2921 النبي   :"قَالَ   عن  َبْكٌر      َسِمْعت   قَاَل  َجِميعًا  َواْلع ْمَرةِ   ِ ِباْلَحج  ي لَب ِي 
فَقَاَل أنس َما  ِبقَْوِل ابن عمر  ْثت ه   فََحدَّ فَلَِقيت  أنسا  َوْحَده    ِ ِباْلَحج  لَبَّى  فَقَاَل  ِبذَِلَك ابن عمر    فََحدَّْثت  

اَيق ول  لَبَّْيَك ع     رسول للا  تَع دُّوَنَنا إاِلَّ ِصْبَياًنا َسِمْعت    )5("ْمَرةً َوَحجًّ

آٍت ِمْن َرب ِي َوه َو    َحدَّثَِني النبي   :"قَالَ   في البخاري عن عمر  -2922 اللَّْيلَةَ  أَتَاِني  قَاَل 
ةٌ  َباَرِك َوق ْل ع ْمَرةٌ َوَحجَّ  ، )6("ِباْلعَِقيِق أَْن َصل ِ فِي َهذَا اْلَواِدي اْلم 

ةٍ " للبخاري وفي لفظ -2923    )7(" ع ْمَرةٌ فِي َحجَّ

   .فهي تأتي بعد ذي الحليفة  ، ك من المدينة 10حوالي ( الوادي المبارك")العقيق" •

ْوله :) فَقَاَل َصّلِ فِي َهذَا اْلَواِدي اْلُمبَاَرك (يَْعنِي َواِدي اْلعَِقيق ، َوُهَو بِقُْرِب  قال في الفتح:"ق •
بَْير ْبن بَكَّاٍر فِي" أَْخبَار اْلَمِدينَة" أَنَّ تُبَّ  ا  اْلبَِقيع بَْينه َوبَْيَن اْلَمِدينَة أَْربَعَة أَْميَال . َرَوى الز  عًا لَمَّ

 
/   2وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،    )بمثله.(  ( 1663( برقم: )451/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )1(

»سنن أبي . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(2394( برقم: )578/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  1770( برقم: )84
للتحسين، ابن إسحاق صرح بالتحديث، وخصيف بن عبد الرحمن حسن لغيره، وهذا سند محتمل  "(: 184/  3داود ت األرنؤوط« )

 (:150/  2األم« )  - »ضعيف أبي داود  ". وقال األلباني في  حديثه يعتبر به في المتابعات والشواهد.  -دان كان في حفظه شيء    -
 .  "إسناده ضعيف " 312برقم 

،    ج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بمثله.(( ) كتاب الح1562( برقم: )142/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 1211( برقم: )29/    4مسلم في "صحيحه" ) و

 .  ( )بهذا اللفظ(
اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج ( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه  1211( برقم: )30/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج 1211( برقم: )31/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
 () كتاب الحج ، باب ِفي اإلفراد والقران بالحج والعمرة( )بهذا اللفظ( 1232( برقم:)52/  4أخرجه مسلم في"صحيحه" )– )5(
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما ذكر النبي وحض 7343( برقم: )106/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

 . على اتفاق أهل العلم ( )بهذا اللفظ(
 . ()كتاب الحرث والمزارعة ، باب حدثنا قتيبة()بهذا اللفظ(2337( برقم: ) 107/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
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اْلَمِدي ِمْن  العقيق  َرَجَع  .ووادي  اْلعَِقيق  َي  فَُسّمِ  ، اأْلَْرض  َعِقيق  فَقَاَل:َهذَا  َمَكان  فِي  اِْنَحَدَر  نَة 
 ". متصل بذي الحليفة

:اعتمر أربع عمر  رسول هللا    على أن  وقد اتفق وعائشة وابن عمر وابن عباسقال ابن القيم" •
وكلهم قالوا وعمرة مع حجته وهم سوى ابن عباس  ،  وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب  

فإنه   ؛  :هذاوهذاوهذاوال تناقض بين أقوالهمقالوا:إنه أفرد الحج وهم سوى أنس قالوا : تمتع فقالوا  
باع قارنا  وكان  النسكين  بين  وقرن  الحج  أعمال  وأفرد  قرآن  تمتع  النسكين  تمتع  بين  تبار جمعه 

 ترفهه بترك أحد السفرين .      بومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين ومتمتعا 
والصواب: أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ اإلحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا  قال:" •

دلت عليه النصوص المستفيضة  فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا وساق الهدي كما  
 . "التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث

 وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا  "429/ص3فتح الباري جوقال في   •

وأما رواية من روى متمتعا فمعناه أمر به ألنه صرح بقوله ولوال أن معي الهدي الحللت فصح أنه   •
 . لم يتحلل 

وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله ألنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى   •
الوادي وقيل له قل عمرة في حجة انتهى وهذا الجمع هو المعتمد وقد سبق إليه قديما بن المنذر  

على ) ويدل عليه حديث ابن عمر عندما أدخل العمرة  وبينه بن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا  
 . الحج(

ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره ومحصله أن كل من روى عنه اإلفراد حمل على ما   •
أهل به في أول الحال وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه وكل من روى عنه القران  

 : ر منهايترجح رواية من روى القرآن بأمووإذا لزم الترجيح ف أراد ما استقر عليه أمره  

وبأن من روى اإلفراد والتمتع اختلف عليه    - 2أن معه زيادة علم على من روى اإلفراد وغيره      -1 •
في ذلك فأشهر من روي عنه اإلفراد عائشة وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم وبن عمر  

أنه جمع بين حج  بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كما سيأتي في أبواب الهدي وثبت       وقد ثبت عنه أنه 
فعل ذلك وسيأتي أيضا وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضا      وعمرة ثم حدث أن النبي 

وبأنه لم يقع في شيء من الروايات    -3وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه  
النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت وال تمتعت بل صح عنه أنه قال قرنت وصح عنه أنه قال لوال أن  

وأيضا فإن من روي عنه القران ال يحتمل حديثه التأويل إال بتعسف بخالف    - 4معي الهدي ألحللت  
لتعارض ويؤيده أن من جاء عنه اإلفراد جاء  من روى اإلفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي ا

اإلقتصار على سفر واحد   فإنه محمول على  التمتع  تقدم ومن روى عنه  كما  القران  عنه صورة 
للنسكين ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران ألنهم اتفقوا على أنه لم 

وأيضا فإن رواية القران   -5القران    يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج وهذه إحدى صور
جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد بخالف روايتي اإلفراد والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك  
 . "عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارنا ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من اإلفراد ومن التمتع

 عائشة وجابر، أنهم خرجوا مع رسول هللا  مسألة : الجمع بين ألفاظ األحاديث المختلفة عند     •
اليعرفون إال الحج ، مع أنهم قد بينوا في الفاظ أخرى أن منهم من أهل بحج ، ومنهم من أهل بعمرة  

فيحمل األول على أنها ذكرت ما "423/ص3فتح الباري ج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، قال في  
   رجوا ال يعرفون إال الحج ثم بين لهم النبيكانوا يعهدونه من ترك اإلعتمار في أشهر الحج فخ

وجوه اإلحرام وجوز لهم اإلعتمار في أشهر الحج وسيأتي في باب اإلعتمار بعد الحج من طريق  
 ...   هشام بن عروة عن أبيه عنها فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل

حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن    وأما عائشة نفسها فسيأتي في أبواب العمرة وفي 
عروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت وكنت ممن أهل بعمرة وسبق في كتاب الحيض من  
طريق بن شهاب نحوه عن عروة زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري ولم أسق هديا فادعى إسماعيل 

ألسود والقاسم وعروة عنها أنها أهلت  القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية ا
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بالحج مفردا وتعقب بأن قول عروة عنها أنها أهلت بعمرة صريح وأما قول األسود وغيره عنها ال  
نرى إال الحج فليس صريحا في إهاللها بحج مفرد فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو 

 . الصحابيأعلم الناس بحديثها وقد وافقه جابر بن عبد هللا 

 .  مسجد الشجرة •
أري وهو في معرسه من ذي   النبي  أن":رضي للا عنهما    بن عمرفيهما عن   -2924

أناخ بنا سالم بالمناخ الذي    فقال موسى وقد  "الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة
الوادي بينه  الذي ببطن    وهو أسفل من المسجدكان عبدللا ينيخ به يتحرى معرس رسول للا 

 )1("وبين الطريق وسط من ذلك

كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي  "أن ابن عمر  وفي لفظ لمسلم -2925
 )")2بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول للا 

 " .قال الخليل واألصمعى التعريس النزول آخر الليل .قال القاضي المعرس موضع النزول •

البخاري"عو -2926 عنهما:   عمرابن  ن  في  يخرج من   أن رسول للا    رضي للا  كان 
خرج إلى مكة يصلي في   كان إذا   طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول للا 

 )3("يصبحرجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى   الشجرة وإذا مسجد
)طريق الشجرة(أي التي كانت عند مسجد ذي الحليفة.)طريق المعرس(وهو أقرب إلى المدينة من   •

 . الشجرة( بذي الحليفة طريق الشجرة.)مسجد

ابن عمر -2927 البخاري عن  عنهما    وفي  بذي    :أن رسول للا  رضي للا  ينزل  كان 
الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان  
إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أوعمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن  
واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي 

جارة وال على اْلكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد للا عنده في بطنه كثب  بح
ثم يصلي فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد للا   كان رسول للا  

صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي يصلي فيه  وأن عبد للا حدثه أن النبي  
يقول ثم عن يمينك    حاء وقد كان عبد للا يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي  بشرف الرو 

حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه  
وبين المسجد اْلكبر رمية بحجر أو نحو ذلك  وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند 

انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين    منتصف الروحاء وذلك العرق 
المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد للا يصلي في ذلك المسجد كان 
يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه . وكان عبد للا بروح من الروحاء فال 

مكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح  يصلي الظهر حتى يأتي ذلك ال
كان    بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح  وأن عبد للا حدثه أن النبي  

ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل  
د انكسر أعالها فانثنى في جوفها وهي قائمة  حتى يفضي من أكمة دوين بريد الوريثة بميلين وق

صلى في طرف تلعة    على ساق وفي ساقها كثب كثيرة  وأن عبد للا بن عمر حدثه أن النبي 
من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثالثة على القبور ضم من 

ت كان عبد للا يروح من العرج  حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلما

 
( ) كتاب الحج ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم العقيق واد  1535( برقم: )136/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الحج ، باب التعريس بذي الحليفة والصالة  1346( برقم: )106/    4مسلم في "صحيحه" )، و  مبارك ( )بهذا اللفظ(
 . (بنحوه بها إذا صدر من الحج أو العمرة ( )

( ) كتاب الحج ، باب التعريس بذي الحليفة والصالة بها إذا صدر  1257( برقم: )106/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 . من الحج أو العمرة ( )بهذا اللفظ(

)م(( ) كتاب الحج ، باب خروج النبي صلى هللا عليه وسلم على    1533( برقم: )135/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
 .  شجرة ( )بهذا اللفظ(طريق ال
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  بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد  وأن عبد للا حدثه أن النبي  
نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشي ذلك المسيل الصق بكراع هرشي  

رحات إلى  بينه وبين الطريق قريب من غلوة . وكان عبد للا يصلي إلى سرحة هي أقرب الس
كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر  الطريق وهي أطولهن  وأن عبد للا حدثه أن النبي  

الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق  
وبين الطريق إال رمية بحجروأن عبد للا    وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول للا  

كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى    أن النبي    حدثه
ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة    رسول للا  

استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو   غليظة وأن عبد للا حدثه أن النبي 
أسفل منه على    لمسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف اْلكمة ومصلى النبي  الكعبة فجعل ا

اْلكمة السوداء تدع من اْلكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل  
 )1("الذي بينك وبين الكعبة

فمسجد الشجرة المذكور في الرواية األولى هو الذي بني في موضع السمرة التي نزل تحتها   •
وبها سمي مسجد الشجرة ، وهو الموضع الذي بني عليه مسجد الميقات الذي    رسول هللا  

 . أعيد بناءه في عهد الملك فهد رحمه هللا ، أما موضع المعرس فغير معلوم العين اليوم  
 .  أنواع النسك  •

في حجة الوداع بالعمرة   رسول للا  :تمتع"رضي للا عنهما  فيهما عن ابن عمر -2928
الحليفة وبدأ الهدي من ذي  الحج وأهدى فساق معه  ثم أهل    رسول للا    إلى  بالعمرة  فأهل 

بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي    رسول للا    بالحج فتمتع الناس مع
  يحل لشيء  من كان منكم أهدى فإنه ال  :"مكة قال للناس  رسول للا    فلما قدم   ومنهم من لم يهد

 حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر
  )2("رجع إلى أهله هديا فليصم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا ثم ليهل بالحج فمن لم يجد وليحلل

 . وبلده" أهله في إال األيام السبعة يجوزصوم ال أنه في كالنص القرطبي"وهذاقال   •
في حجة الوادع      رسول للا   : خرجنا مع"  قالت  رضي للا عنها  عائشة   وفيهما عن -2929

من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم ال يحل حتى    :"     رسول للا   فأهللنا بعمرة ثم قال
من ساق الهدي وقد لبى بالعمرة فيجب عليه أن يدخل أن  والمعنى:    )      )3("يحل منهما جميعا

ومن الصور أيضا:    (عليها الحج فيصبح قارنا ،وهي صورة من صور إدخال الحج على العمرة
 ماحدث لعائشة رضي هللا عنها:  

َرِضَي للا  َعْنَها : َخَرْجَنا َمَع َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم    َعْن َعائَِشةَ في البخاري   -2930
ِ فَْلي ِهلَّ ، َوَمْن أَحَ  ِة ، فَقَاَل لََنا : َمْن أََحبَّ ِمْنك ْم أَْن ي ِهلَّ ِباْلَحج  َوافِيَن ِلِهاَلِل ِذي اْلِحجَّ بَّ أَْن ي ِهلَّ  م 

َرةٍ ، فَلَْواَل أَن ِي أَْهَدْيت  َْلَْهلَْلت  ِبع ْمَرةٍ . قَالَْت : فَِمنَّا َمْن أََهلَّ ِبع ْمَرةٍ ، َوِمنَّا َمْن  بِع ْمَرةٍ فَْلي ِهلَّ ِبع مْ 
ْن أََهلَّ بِع ْمَرةٍ ، فَأََظلَّنِي َيْوم  َعَرفَةَ َوأََنا َحائٌِض ، فََشَكْوت  إِلَى النَّ  ٍ ، َوك ْنت  ِممَّ ِ َصلَّ أََهلَّ ِبَحج  ى  ِبي 

ا َكاَن    اْرفُِضي ُعْمَرتَِك ، َواْنقُِضي َرأَْسِك ، َواْمتَِشِطي َوأَِهلِّي بِاْلَحجِّ للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَاَل :   ، فَلَمَّ
ْحَمِن إِلَى التَّْنِعيِم ، فَأَْهلَْلت  بِع ْمَرةٍ َمَكاَن ع ْمَرِتي   .)4("لَْيلَة  اْلَحْصَبِة أَْرَسَل َمِعي َعْبَد الرَّ

 
بَاُب اْلَمَساِجِد الَّتِي  ( )  492حتى الحديث رقم  483من الحديث رقم )  ( 105 -104/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 . ( اللفظ  ا)بهذ( َعلَى ُطُرِق اْلَمِدينَِة َواْلَمَواِضعِ الَّتِي َصلَّى فِيَها النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 
مسلم ، و  ( ) كتاب الحج ، باب من ساق البدن معه ( )بهذا اللفظ(1691( برقم: )167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام ِفي  1227( برقم: )49/  4في "صحيحه" )
 .  ) مثله( الحج وسبعة إذا رجع (

في"صحيحه")–  )3( البخاري  اللفظ(1556(برقم:)140/    2أخرجه  والنفساء()بهذا  الحائض  تهل  كيف  باب   ، الحج  ، ()كتاب 
()كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران( 1211(برقم:)27/    4مسلم في"صحيحه")و

 . )بمثله.(
 . ()أبواب العمرة ، باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها()بهذا اللفظ(1783(برقم:)4/  3في"صحيحه")أخرجه البخاري   – )4(
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فَا َواْلَمْرَوةِ  "  وفي لفظ للبخاري -2931 فَقَِدْمت  َمكَّةَ َوأََنا َحائٌِض ، َولَْم أَط ْف ِباْلَبْيِت َواَل َبْيَن الصَّ
ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل:    اْنقُِضي َرأَْسِك ، َواْمتَِشِطي ، َوأَِهلِّي بِاْلَحجِّ ، فََشَكْوت  ذَِلَك إِلَى النَّبِي 

ا قََضْيَنا اْلَحجَّ ، أَْرَسلَنِي النَّبِيُّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع عَ   ، ْحَمِن  َوَدِعي اْلع ْمَرةَ. فَفَعَْلت  ، فَلَمَّ ْبِد الرَّ
  )1("ْبِن أَبِي بَْكٍر إِلَى التَّْنِعيِم فَاْعتََمْرت  ، فَقَاَل: َهِذِه َمَكاَن ع ْمَرِتِك.

ع -2932 للبخاري  لفظ  َرأِْسي فأمرني    :"  نهاوفي  أَْنق َض  أَْن  َوَسلََّم  َعلَْيِه  للا   َصلَّى  النَِّبيُّ 
ي ، فََبعََث َمِعي َعْبَد   َك اْلع ْمَرةَ ، فَفَعَْلت  ذَِلَك ، َحتَّى قََضْيت  َحج ِ ٍ َوأَْتر  ِهلَّ ِبَحج 

ْحَمِن  َوأَْمتَِشَط ، َوأ  الرَّ
يِق ،   د ِ     .)2(" ِمَر َمَكاَن ُعْمَرتِي ِمَن التَّْنِعيمِ َوأََمَرنِي أَْن أَْعتَ ْبَن أَبِي بَْكٍر الص ِ

لفظ -2933 عنها  وفي  البخاري  َدِعي  "في  فَقَاَل:  َوَسلََّم  َعلَْيِه  للا   َصلَّى   ِ النَِّبي  إِلَى  فََشَكْوت  
لَْيلَة  اْلَحْصَبِة ، أَْرَسَل  ". فَفَعَْلت  َحتَّى إِذَا َكاَن َوأَِهلِّي بَِحّجٍ ع ْمَرتَِك ، َواْنق ِضي َرأَْسِك َواْمتَِشِطي ، 

ْحَمِن ْبَن أَبِي َبْكٍر ، فََخَرْجت  إِلَى التَّْنِعيِم ، فَأَْهلَْلت  بِع ْمَرةٍ َمَكاَن ع ْمَرِتي   قَاَل  َمِعي أَِخي َعْبَد الرَّ
  )3("ِهَشاٌم : َولَْم يَك ْن فِي َشْيٍء ِمْن ذَِلَك َهْدٌي َواَل َصْوٌم َواَل َصَدقَةٌ .

قلت يا رسول للا ما شأن الناس حلوا ولم تحلل  "رضي للا عنها    هما عن حفصةوفي -2934
" ولم    ولفظ مسلم"  إني لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل حتى أحل من الحج  :" أنت ؟ قال  

 )4(تحل من عمرتك"

َجاِهٍد، قَاَل: َدَخْلت  أََنا  رضي للا عنهم    َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َوَعائَِشةَ فيهما عن   -2935 َعْن م 
ْجَرةِ َعاِئَشةَ، َوإِذَا َناٌس ي   َبْيِر اْلَمْسِجَد، فَإِذَا َعْبد  للِا ْبن  ع َمَر، َجاِلٌس إِلَى ح  َصلُّوَن  َوع ْرَوة  ْبن  الزُّ

َعةٌ ث مَّ قَاَل لَه : َكِم اْعتََمَر َرس ول   فِي اْلَمْسِجِد َصالَةَ الضُّحى قَاَل: فََسأَْلَناه  َعْن َصالَتِِهْم؛ فَقَاَل: ِبدْ 
دَّ َعلَْيِه قَاَل: َوَسِمْعَنا اْسِتَناَن َعاِئَشةَ أ م ِ اْلم    للِا   ْؤِمِنيَن  قَاَل: أَْرَبَع إِْحَداه نَّ فِي َرَجٍب فََكِرْهَنا أَْن نَر 

ْؤمِ  اْه، َيا أ مَّ اْلم  ْجَرةِ، فَقَاَل ع ْرَوة : َيا أ مَّ ْحمِن قَالَْت: َما فِي اْلح  ِنيَن أاَلَ تَْسَمِعيَن َما َيق ول  أَب و َعْبِد الرَّ
: إِنَّ َرس وَل للِا   َراٍت إِْحَداه نَّ فِي َرَجٍب، قَالَْت: يَْرَحم  للا  أََبا َيق ول  قَاَل: َيق ول  ، اْعتََمَر أَْرَبَع ع م 

ْحمِن، َما اْعتََمَر ع ْمَرةً إاِلَّ وَ   )5("ه َو َشاِهد ه ، َوَما اْعتََمَر فِي َرَجٍب قَطُّ َعْبِد الرَّ

ِ    رضي للا عنها   َعْن َعائَِشةَ .    )صحيح(  -2936 اْعتََمَر ع ْمَرتَْيِن ع ْمَرةً فِى    أَنَّ َرس وَل َّللاَّ
اٍل.   )6("ِذى اْلقَْعَدةِ َوع ْمَرةً فِى َشوَّ

أَْربََع ُعَمٍر ، ُكل ُهنَّ فِي ِذي اْلقَْعَدِة ،  اْعتََمَر َرُسوُل هللِا  قال :" وفيهما عن أنس   -2937
تِِه: ُعْمَرةً ِمَن اْلُحَدْيبِيَِة فِي ِذي اْلقَْعَدِة ، َوُعْمَرةً ِمَن اْلعَامِ  اْلُمْقبِِل فِي ِذي   إِالَّ الَّتِي َكانَْت َمَع َحجَّ

تِِه .اْلقَْعَدِة ، َوُعْمَرةً ِمَن اْلِجْعَرانَِة ، َحْيُث قََسَم َغنَائِ   )7(" َم ُحنَْيٍن فِي ِذي اْلقَْعَدِة َوُعْمَرةً َمَع َحجَّ

:اعتمر أربع عمر  رسول هللا    على أن  وقد اتفق وعائشة وابن عمر وابن عباسقال ابن القيم" •

 .  "وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب 

 
 ( ) كتاب الحج ، باب كيف تهل الحائض والنفساء ( )بهذا اللفظ( 1556( برقم: )140/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )1(
 () كتاب الحيض ، باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ( )بهذا اللفظ( 319(برقم:)71/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب الحيض ، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ( 317( برقم: ) 70/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب فتل القالئد للبدن والبقر ( )بهذا اللفظ( ،  1697( برقم: )169/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

( ) كتاب الحج ، باب بيان أن القارن ال يتحلل إال ِفي وقت تحلل الحاج المفرد ( 1229( برقم: )50/    4ومسلم في "صحيحه" )
 . )بمثله.(

( ) أبواب العمرة ، باب كم اعتمر النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا 1775( برقم: )2/    3"صحيحه" )  أخرجه البخاري في–  )5(
( ) كتاب الحج ، باب بيان عدد عمر النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وزمانهن 1255( برقم: )61/    4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( )بمثله.(
( برقم:  346/    4والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1991( برقم: )152/    2ننه" )أخرجه أبو داود في "س–  )6(
" رجاله ثقات، وقد اختُلف في وصله وإرساله" (:348/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(8831)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقواه :"  1738برقم    (:232/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال األلباني في  
 . "الحافظ.

، ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ( )بهذا اللفظ(  4148( برقم: )122/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) )  –  )7(
( ) كتاب الحج ، باب بيان عدد عمر النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وزمانهن ( 1253( برقم: )60/    4ومسلم في "صحيحه" )

 . )بمثله.(
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 االشتراط   في  باب   •
عنها  عن عائشةفيهما   -2938 ِبْنِت      رسول للا   َدَخلَ   :"قَالَتْ   رضي للا  َباَعةَ  َعلَى ض 

ي وَ  ج ِ ِ اَل أَِجد نِي إاِلَّ َوِجعَةً فَقَاَل لََها ح  َبْيِر فَقَاَل لََها لَعَلَِّك أََرْدِت اْلَحجَّ قَالَْت َوَّللاَّ اْشتَِرِطي َوق وِلي  الزُّ
مَّ َمِحل ِي َحْيث  َحَبْستَِني   )1(" اللَّه 

لمسلم -2939 لفظ  النبي  "وفي  فَقَاَل  َشاِكَيةٌ  َوأََنا  اْلَحجَّ  أ ِريد   إِن ِي   ِ َّللاَّ َرس وَل  ي      َيا  ج ِ ح 
  )2("َواْشتَِرِطي أَنَّ َمِحل ِي َحْيث  َحَبْستَِني 

 )3("إِن ِي اْمَرأَةٌ ثَِقيلَةٌ َوإِن ِي أ ِريد  اْلَحجَّ  " وفي لفظ لمسلم -2940

  محلي حيث تحبسنيحجي واشترطي أن  قال لضباعة    النبي"أن وفي لفظ لمسلم -2941
 )4("وفي رواية إسحاق أمر ضباعة

ِ    "  رضي للا عنهما    وفي لفظ  عن ابن عباس.    (لغيره  )صحيح -2942 فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ
اْلَحجَّ  أ ِريد   فقالت  إِن ِي  قال نعم .  ِمْن    أفأشترط؟  َوَمِحل ِي  لَبَّْيَك  مَّ  اللَّه  لَبَّْيَك  ق وِلي  قَاَل  أَق ول   فََكْيَف 

  )5("فَإِنَّ لَِك َعلَى َرب ِِك َما اْستَْثَنْيتِ  َحْيُث تَْحبُِسنِياْْلَْرِض 

"في  و   .    )صحيح(  -2943 حيث  لفظ  اْلرض  من  محلي  لبيك   ، لبيك  اللهم  لبيك  قولي 
 .)6("تحبسني

أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج ، فقال لها رسول للا  عنه:"وفي لفظ  .    )صحيح( -2944
 )7("صلى للا عليه وسلم : اشترطي عند إحرامك : محلي حيث حبستني ، فإن ذلك لك . 

رضي للا    الزبير بن عبد المطلبعن عكرمة عن ضباعة بنت  و.  )صحيح لغيره( -2945
 فان حبست أو مرضتأحرمي وقولي ان محلي حيث تحبسني    :  رسول للا   قالت قال  عنها

       )8("  فقد أحللت من ذلك شرطك على ربك عز وجل 

 
ومسلم ،  ( ) كتاب النكاح ، باب األكفاء في الدين ( )بهذا اللفظ(  5089( برقم: )7/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ( )بمثله.(1207( برقم: )26/  4في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض  1207)( برقم:  26/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . ونحوه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض  1208( برقم: )26/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . ونحوه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض  1208)( برقم:  26/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . ونحوه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب مناسك الحج ، باب كيف يقول إذا اشترط ( )بهذا 1/   2765( برقم: )552/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )5(

»صحيح الجامع " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح.  "(:188/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(
وهذا إسناد حسن ,   وقال :"...  1010برقم    (:186/  4»إرواء الغليل « )، وفي    4425برقم    (:815/  2الصغير وزيادته« )

سفيان بن حسين  وله طريق أخرى يرويه     رجاله ثقات رجال الصحيح غير هالل وهو صدوق تغير بآخره كما في " التقريب ".
أخرجه أحمد   عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس: " أن ضباعة بنت الزبير.... " الحديث نحوه وفي آخره: " فإن ذلك لك ".

 . "قلت: وإسناده صحيح , رجاله رجال الصحيح. ( .5/222( والبيهقي )1/352)
/  44  وقال:"حسن صحيح" ، وأحمد في مسنده .  .(ظ بهذا اللف( ) 941( برقم: )266/  2أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )6(

إسناده صحيح، رجاله    "ط الرسالة(:  578/  44»مسند أحمد« )( ) بمثله ،  قل األرنؤوط في  27030برقم )  ط الرسالة(:  578
 . "ثقات رجال الصحيح غير هالل بن خبَّاب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.

( ) مسند بني هاشم رضي هللا عنهم ، مسند عبد هللا بن العباس بن  3365( برقم: )779/  2أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )7(
اللفظ( النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا  ط   330/  5»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  عبد المطلب رضي هللا عنهما عن 

" . وقال روى له أصحاب السنن، وهو ثقة.  إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سفيان بن حسين، فقد"الرسالة(: 
 .  "إسناده صحيح , رجاله رجال الصحيح."(:187/ 4»إرواء الغليل « )األلباني في 

 348/  45»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(28001( برقم: )6656/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )8(
 .  "خالف فيه يحيى بُن أبي كثير الرواةَ عن عكرمة، فقال: عن عكرمة، عن ُضباعة.حديث صحيح، وهذا إسناد "ط الرسالة(: 
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:كان ينكر االشتراط في الحج ويقول  رضي للا عنهما    عن ابن عمرو .    )صحيح( -2946
فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت فليطف به وبين الصفا  إنه لم يشترط  حسبكم سنة نبيكم 

 )1("والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قابل 

رضي للا عنهما يقول : أليس حسبكم سنة رسول للا    كان ابن عمروفي البخاري   -2947
من    صلى للا عليه وسلم ؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل

 )2("كل شيء ، حتى يحج عاما قابال ، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا 

 باب اإلحصار   •
 دليل من قال الحصر إال بالعدو   •

عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت    عن أيوب السختياني.    )صحيح( -2948
إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد للا بن عباس وعبد  
للا بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت  

 )3("بعمرة 

من حبس دون البيت بمرض    :"انه قال    رضي للا عنهما    عن بن عمرو.    )صحيح( -2949
 )4("فإنه ال يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة

 دليل من قال الحصر يكون بالعدو وغيره   •

حيث سمى  المتقدم بألفاظه    رضي للا عنها  حديث ضباعة بنت الزبير)صحيح( .   -2950
 )5(ا المرض حبس

 فقد سمى الحيض حبسا.)6((أحابستنا) ضي للا عنها ر حديث صفية وفيهما  -2951
من كسر أو   "قال:    رسول للا   ن وعن عكرمة عن الحجاج بن عمروأ.   )صحيح( -2952

فقاال   ذلك  وأبا هريرة عن  بن عباس  سألت  قال عكرمة  قابل  من  الحج  وعليه  فقد حل  عرج 
 )7("صدق

بالعدو وبغيره كما تقدمت    بين اإلحصارفرق    وبهذا الحديث احتج من قال ال:"فتح الباريقال في   •
إليه   باإلحصار،  اإلشارة  تحلل  من  أن  على  به  قضاء   واستدل  عليه  وهو   وجب  منه  تحلل  ما 
 .  "وقال الجمهوراليجب وبه قال الحنفية وعن أحمد روايتان ،  ظاهرالحديث

  

 
( ) كتاب مناسك الحج ، باب ما يفعل من حبس عن الحج 2/    2769( برقم: )553/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(

وقال :"حسن صحيح" . قال ابن   (بنحوه( )942( برقم: )268/    2الترمذي في "جامعه" )، و  ولم يكن اشترط ( )بهذا اللفظ(
االشتراط في الحج« كما رواه النسائي ثم البيهقي ينكر  وثبت عن ابن عمر »أنه كان  "...(:415/ 6»البدر المنير « )الملقن في  

" وصححه األلباني في االشتراط كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه.ينكر  وقال: عندي أنه لو بلغه حديث ضباعة لصار إليه ولم  
 .  1136يؤقم  (:348/ 4»إرواء الغليل « )

 المحصر وجزاء الصيد ، باب اإلحصار في الحج()بهذا اللفظ( () أبواب  1810(برقم:) 9/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
(  10206( برقم: )219/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بمثله.(  1326( برقم: )527/    3أخرجه مالك في "الموطأ" ) –  )3(

هل البصرة. قال الزرقاني وفي سنده جهالة الرجل من أ" (:393/  3»جامع األصول« ). قال عبدالقادر األرنؤوط في  )بهذا اللفظ(  
في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: ]يعني: ابن عبد البر[ هو أبو قالبة عبد هللا بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه 

 . "حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قالبة.. وذكر الحديث. أقول: فعلى هذا تزول الجهالة ويكون السند صحيحاً.
( برقم:  527/    3ومالك في "الموطأ" )،    ( )بهذا اللفظ(10204( برقم: )219/    5في "سننه الكبير" )  أخرجه البيهقي–  )4(
 . وقال :"صحيح موقوفا" 1136برقم  (:348/ 4»إرواء الغليل « ). وصححه األلباني في  ( )بلفظه.(1327)
 في باب االشتراط  تقدم تخريجه قريبا – )5(
 () كتاب الحج ، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت( )بهذا اللفظ( 1757(برقم:)179/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")– )6(
وأبو داود في "سننه" وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بهذا اللفظ(1731( برقم: ) 470/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )7(
" . وقال إسناده صحيح."(:254/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ؤوط في  . قال األرن  ( )بلفظه.(1862( برقم: )111/    2)

 . "إسناده صحيح، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي:" 1726برقم (:117/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)األلباني في 
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 من قال بوجوب القضاء  على المحصردليل  •
ْعتَِمًرا فََحاَل ك فَّار     النبي   أَنَّ رضي للا عنهما     عن ابن عمرفي البخاري   -2953 َخَرَج م 

َدْيِبَيِة َوقَاَضاه ْم َعلَى أَْن َيْعتَِمرَ  ْقِبَل    ق َرْيٍش َبْيَنه  َوَبْيَن اْلَبْيِت فََنَحَر َهْدَيه  َوَحلََق َرأَْسه  ِباْلح  اْلعَاَم اْلم 
ْقبِِل فََدَخلََها َكَما  َواَل َيْحِمَل ِساَلًحا َعلَْيِهْم إاِلَّ س   ي وفًا َواَل ي ِقيَم ِبَها إاِلَّ َما أََحبُّوا فَاْعتََمَر ِمْن اْلعَاِم اْلم 

َج فََخَرجَ  وه  أَْن َيْخر  ا أَقَاَم بَِها ثاََلثًا أََمر  ْم فَلَمَّ  )1("َكاَن َصالََحه 

رسول للا    قَْد أ ْحِصرَ   "رضي للا عنهما    عن ِعْكِرَمةَ قَاَل ابن عباس  البخاري  وفي   -2954
  2("فََحلََق َرأَْسه  َوَجاَمَع ِنَساَءه  َوَنَحَر َهْدَيه  َحتَّى اْعتََمَر َعاًما قَاِباًل( 

إن    رسول للا    أليس حسبكم سنة  ":رضي للا عنهما    بن عمروفي البخاري عن   -2955
حتى يحج عاما قابال    الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حبس أحدكم عن  

   )3("فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا

اج   وفيهما عن   -2956 َما أََراَد اْلَحجَّ ، َعاَم نََزَل اْلَحجَّ َعْن َنافِعٍ: أَنَّ اْبَن ع َمَر َرِضَي للا  َعْنه 
ْم قِتَاٌل ،   َبْيِر ، فَِقيَل لَه : إِنَّ النَّاَس َكاِئٌن َبْيَنه  ، فَقَاَل: } لَقَْد َكاَن لَك ْم   َوإِنَّا نََخاُف أَْن يَُصد وكَ ِباْبِن الزُّ

َحَسَنةٌ {  فِي َرس ولِ  ، إِن ِي أ ْشِهد ك ْم أَن ِي قَْد أَْوَجْبت       إِذًا أَْصنَُع َكَما َصنََع َرُسوُل هللاِ  للِا أ ْسَوةٌ 
، أ ْشِهد ك ْم   َما َشأُْن اْلَحّجِ َواْلعُْمَرِة إِالَّ َواِحدٌ ع ْمَرةً ، ث مَّ َخَرَج ، َحتَّى إِذَا َكاَن بَِظاِهِر اْلَبْيَداِء ، قَاَل:  

ا َمَع ُعْمَرتِيأَن ِي   ، َوأَْهَدى َهْدًيا اْشتََراه  ِبق َدْيٍد ، َولَْم يَِزْد َعلَى ذَِلَك ، فَلَْم َيْنَحْر ،    قَْد أَْوَجْبُت َحجًّ
ْر ، َحتَّى َكاَن َيْوم  النَّحْ  َم ِمْنه  ، َولَْم َيْحِلْق َولَْم ي قَص ِ ِر ، فََنَحَر َوَحلََق ، َوَرأَى  َولَْم َيِحلَّ ِمْن َشْيٍء َحر 

َما: َكذَِلَك   ِل. َوقَاَل اْبن  ع َمَر َرِضَي للا  َعْنه  ِ َواْلع ْمَرةِ بَِطَوافِِه اْْلَوَّ فَعََل  أَْن قَْد قََضى َطَواَف اْلَحج 

    )4("َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم .

  

 
 . ( ) كتاب الصلح ، باب الصلح مع المشركين ( )بهذا اللفظ(2701( برقم: ) 185/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
( ) أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب المحصر وجزاء الصيد ( 1809( برقم: )9/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
 ()أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب اإلحصار في الحج ()بهذا اللفظ( 1810(برقم:) 9  /  3أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(
مسلم في و،    ( ) كتاب الحج ، باب طواف القارن ( )بهذا اللفظ(1640( برقم: )157/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . (بمثلهباإلحصار وجواز القران ( )( ) كتاب الحج ، باب بيان جواز التحلل 1230( برقم: )51/  4"صحيحه" ) 
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 باب الفوات    •
م وهو بالمزدلفة فقلت : أتيتك  ، قال : أتيت      عروة بن مضرسعن  .    )صحيح( -2957

من جبلي طيئ ، وقد أكللت راحلتي ولم أدع جبال إال وقفت عليه ، فقال : من شهد الصالة معنا 
 ،  )1(ووقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه .  

صلى للا عليه وسلم    -قال : أتيت النبي    عن عبد الرحمن بن يعمرو.    )صحيح( -2958
بعرفة ، وأتاه ناس من أهل نجد ، وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا ، فنادى : الحج عرفة ، من    -

جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، أيام منى ثالثة ، فمن تعجل في يومين ، فال 
 )2("وأردف رجال فنادى .وزاد يحيى" إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه " ،  

 دليل من قال بوجوب القضاء على من فاته الحج  •

من أدرك عرفات فوقف بها  ":مرفوعارضي للا عنهما   ابن عباس    عن.    )ضعيف( -2959
والمزدلفة فقد تم حجه ، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل .  

")3(    

و   )ضعيف( -2960  .": ولفظه  ابن عمر رضي للا عنهما  فقد عن  بليل  بعرفات  من وقف 
 )4(" أدرك الحج ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل 

من أدرك ليلة النحر من الحاج "أنه قال:رضي للا عنهما     ابن عمر  عنو .    )صحيح( -2961
فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد فاته الحج ، فليأت البيت فليطف به سبعا ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ، ثم ليحلق أو  

ا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق  يقصر إن شاء ، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق ، فإذ
، وليهد في حجه    فليحج إن استطاع، أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل  

 
وابن خزيمة في "صحيحه" ،  ( ) باب المناسك ، ( )بهذا اللفظ(  514( برقم: ) 180/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )1(
( )بنحوه.( ، والحاكم في 3850( برقم: ) 161/    9( )بمثله مطوال.( وابن حبان في "صحيحه" )2821( برقم: )438/    4)

( )بنحوه.( ، وأبو  1/    3039( برقم: )600/    1( )بنحوه.( ، والنسائي في "المجتبى" )1706( برقم: )463/    1"مستدركه" )
( )بمثله 891( برقم: )227/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  1950( برقم: ) 141/    2داود في "سننه" )

( ) أول مسند الكوفيين رضي هللا عنهم ،  18590( برقم: ) 4160/    8وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح" ،  مطوال.(
رواه  :"(:254/  3جمع الزوائد ومنبع الفوائد« )»م. قال الهيثمي في    حديث عروة بن مضرس الطائي رضي هللا عنه ( )بنحوه.(

بنحوه،   الكبير  في  والطبراني  الصحيح....أحمد  رجال  أحمد  فيورجال  حجر  ابن  وقال   ."( العلمية«  ط  الحبير  / 2»التلخيص 
ن »بلوغ المرام م" ، وقال في  وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. "...(:552

»صحيح ابن خزيمة«  .". قال األعظمي في  رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة  "(:294أدلة األحكام ت الفحل« )ص
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال " ط الرسالة(:  142/  26»مسند أحمد« )" .  وقال األرنؤوط في   إسناده صحيح"(: 256/  4)

.  1064برقم    (:256/  4»إرواء الغليل « ).".  وصححه األلباني في  سننسوى أصحاب ال  له   الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج
 . "»وقال الحاكم: " صحيح اإلسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قاال.  وقال :"...

( 203/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2822( برقم: ) 439/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
،   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(1709( برقم: )463/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،    ( )بمثله مختصرا.(3892برقم: )

(  1949( برقم: )141/    2وأبو داود في "سننه" )،  وه.(  ( )بنح6/    3044( برقم: )600/    1والنسائي في "المجتبى" )
( 3015( برقم: )218/    4( )بمثله.( ، وابن ماجه في "سننه" )889( برقم: )226/    2والترمذي في "جامعه" )،  )بنحوه.(  

هذا  "(:230/  6»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.(19075( برقم: )4275/    8)بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" )
»صحيح ابن حبان« " ، وقال في  إسناده صحيح "ط الرسالة(:  64/  31»مسند أحمد« ).".  قال األرنؤوط في  الحديث صحيح

.".  وصححه األلباني في   إسناده صحيح على شرط السيخين غير صحابية، فقد أخرج حديثه هذا أصحاب السنن"  (:203/  9)
 . 1066برقم  (:258/ 4»إرواء الغليل « )، و في  3172برقم  (:606/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )

. قال ابن حجر  ( ) كتاب الحج ، الوقوف بعرفات ( )بهذا اللفظ(2519( برقم: ) 263/  3أخرجه الدارقطني في "سننه" ) – )3(
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث  ."  وضعفه األلباني في  اْبُن أَبِي لَْيلَى َسيُِّئ اْلِحْفظِ "(:553/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )في  

 . 1134برقم  (:345/ 4منار السبيل« )
رحمة وقال: "  ( ) كتاب الحج ، الوقوف بعرفات ( )بهذا اللفظ(2518( برقم: )263/    3أخرجه الدارقطني في "سننه" )–  )4(

وفي الباب عن ابن  "...(: 553/  2الحبير ط قرطبة« )»التلخيص  " وقال ابن حجر في  بن مصعب ضعيف ، ولم يأت به غيره .  
عمر أخرجه الدارقطني بسند ضعيف أيضا، وقد رواه الشافعي عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر 

  . (257/ 4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وضعفه األلباني في نحوه مطوال، وهذا إسناد صحيح.
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) ظاهره    )1("، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثالثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .  
 ( :وجوب الهدي في المقضي مطلقا بدليل األثر التالي

خرج حاجا حتى إذا كان    " ،أنه  أيوب األنصاري  وفي الموطأ عن أبي  .    )صحيح(  -2962
بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ثم أنه قدم على عمر بن الخطاب  يوم النحر فذكر ذلك له  
فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج وأهد ما 

   )2(" استيسر من الهدي 
قال " سألت عمر عن رجل فاته    بن يزيد   عن األسودأخرج البيهقي  و .    )صحيح( -2963

الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل . ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه قال :  
 )3(" يهل بعمرة وعليه الحج من قابل 

لمشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن  قال الشنقيطي:"ا   •
، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيام    الخطاب  

 كترك اإلحرام من الميقات ، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية األذى كاللبس. 

 .محصردليل من قال اليجب قضاء الفائت وال  •

أيها الناس قد فرض للا    فقال: رسول للا    خطبنا"قال:  عن أبي هريرةهما  في -2964
 رسول للا    يا رسول للا فسكت حتى قالها ثالثا فقال  ؟  عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام

 4("   لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم( 

فقال : يا     رسول للا   قال خطبنا  رضي للا عنهما    عن بن عباسو.    )صحيح(  -2965
أيها الناس كتب عليكم الحج قال فقام اْلقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول للا فقال لو 
فهو   فمن زاد  الحج مرة  بها  تعملوا  ان  تستطيعوا  ولم  بها  تعملوا  لم  ولو وجبت  لوجبت  قلتها 

 )5("تطوع 

  " :  رضي للا عنهما    "عن بن عباس  في البخاري معلقا بصيغة الجزمو)صحيح( .   -2966
  )6("إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فإما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل وال يرجع 

  

 
( ) كتاب الحج ، باب الترتيب في هدي التمتع وكل دم وجب 9900( برقم: )170/  5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )1(

التلخيص قال ابن حجر في  وكذا  :"إسناده صحيح"    8/280المجموع شرح المهذب    فيقال النووي    بترك نسك ( )بهذا اللفظ(
 . (553/ 2الحبير ط قرطبة« )

(  9929( برقم: )174/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بمثله.(  1428( برقم: )562/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )   –  )2(
". وقال ابن حجر في رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح " (:48/  2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في    )بهذا اللفظ(

خرجه مالك بإسناد صحيح إال أنه اختلف فيه على سليمان بن يسار هل هو "أ(:46/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )
 .  1132برقم  (:344/ 4»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في عن أبي أيوب أو عن هبار بن األسود

 الحج ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل من فاته9931( برقم: ) 175/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
 . "البيهقي بإسناد صحيح رواه"(:291/ 8»المجموع شرح المهذب« ). قال النووي في 

( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن رسول 7288( برقم: )94/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب الحج ، باب فرض 1337( برقم: )102/    4ي "صحيحه" )ومسلم ف   ،  هللا صلى هللا عليه وسلم ( )بنحوه مختصرا.(

 . الحج مرة ِفي العمر ( )بهذا اللفظ(
 . 4628حديث رقم   سبق تخريجه   – )5(
( ) أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب من قال ليس على  9/    3في "صحيحه" )  معلقا تعليقا مجزوما به    البخاري  ذكره  –  )6(

»وصله إسحاق بن راهويه في   (: 523/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« ). قال األلباني في    المحصر بدل ( )بهذا اللفظ(
 .  "تفسيره" عن روح بهذا اإلسناد، وهو صحيح.«
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 التلبية وصيغتها      •

فأهل ...ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء"وفي مسلم جابر -2967
 الحديث  )1("بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك

تَْلِبَيةَ   رضي للا عنهما    بن عمر  وفيهما عن  -2968 لَبَّْيَك اَل      النبي  أَنَّ  لَبَّْيَك  مَّ  لَبَّْيَك اللَّه 
ْلَك اَل َشِريَك لَكَ  اَلِء اْلَكِلَماتِ  َشِريَك لََك لَبَّْيَك إِنَّ اْلَحْمَد َوالن ِْعَمةَ لََك َواْلم   )2("اَل يَزيد َعلَى َهؤ 

قال كان المشركون يقولون لبيك ال    "رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي مسلم   -2969
: ويلكم قد قد فيقولون إال شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون    رسول للا  شريك لك قال فيقول

 )3("هذا وهم يطوفون بالبيت 

أتاني جبريل فقال   :"قال عن النبي  خالد بن السائب عن أبيهوعن .  )صحيح(  -2970
 )4(" مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 

سئل أي الحج أفضل ؟ قال   النبي  :أنعن أبي بكر الصديقو.  )حسن لغيره(  -2971
 )5("العج والثج

 يجوز الذكر بغير التلبية من منى إلى عرفات  •

ُد ْبُن أَبِي بَْكٍر الثَّقَِفي  قَاَل َسأَْلُت أنس ْبَن َماِلكٍ   وفيهما عن -2972 َوَنْحن  َغاِدَياِن ِمْن    ُمَحمَّ
لَب ِي اَل ي ْنَكر  َعلَْيِه    ِمًنى إِلَى َعَرفَاٍت عن التَّْلِبَيِة َكْيَف ك ْنت ْم تَْصَنع وَن َمَع النبي قَاَل َكاَن ي لَب ِي اْلم 

َكب ِ   )6("ر  فَاَل ي ْنَكر  َعلَْيهِ َوي َكب ِر  اْلم 

فِي َغَداةِ َعَرفَةَ فَِمنَّا   النبي  ك نَّا َمعَ   :"قَالَ  رضي للا عنهما  بن عمروفي مسلم عن  -2973
ا َنْحن  فَن َكب ِر    َهل ِل  فَأَمَّ َكب ِر  َوِمنَّا اْلم   )7("اْلم 

  خيبر أوقال لما توجه النبي    لما غزا  :"قال  عن أبي موسى األشعريفيهما   -2974
  للا فقال أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير للا أكبر للا أكبر ال إله إال      النبي

 )8("أربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا   رسول للا 

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218رقم: )( ب38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب اللباس ، باب التلبيد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  5915( برقم: )162/    7أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )2(

  . ووقتها ( )بمثله مطوال.(( ) كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها 1184( برقم: )8/  4"صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ( )بهذا اللفظ(1185( برقم: )8/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
وابن خزيمة في ،  ( ) باب المناسك ، ( )بنحوه مختصرا.(  477( برقم: )168/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )4(

 ( )بنحوه مختصرا.(3802( برقم: )111/    9( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )2625( برقم: ) 294/    4"صحيحه" )
 2752( برقم: )550/    1والنسائي في "المجتبى" ) ،  ( )بنحوه مختصرا.(  1658( برقم: ) 450/    1والحاكم في "مستدركه" )،  
( برقم: 180/    2والترمذي في "جامعه" )،  )بنحوه.(    (1814( برقم: ) 99/    2وأبو داود في "سننه" )  ،  ( )بنحوه.(  1  /
.    ( )بمثله مختصرا.(16823( برقم: )3622/    7وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بنحوه مختصرا.(  829)

في    الملقن  ابن  )قال   » المنير  صحيح"(: 152/  6»البدر  الحديث  في  هذا  األعظمي  قال   .  "( خزيمة«  ابن  / 4»صحيح 
"  . وصححه األلباني في إسناده صحيح"ط الرسالة(:  102/  27»مسند أحمد« )" .قال األرنؤوط في  سناده صحيحإ"(:173

 . 62برقم (:73/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(2631( برقم: )298/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )5(
 ( )بنحوه.(1661( برقم: )450/    1والحاكم في "مستدركه" )وقال :" إسناده صحيح"،    ( )بنحوه.(65( برقم: )153/    1)

(  160/    4وابن ماجه في "سننه" )  ،  ( )بنحوه.(  827( برقم: )178  /  2والترمذي في "جامعه" )وصححه ووافقه الذهبي،  
»سنن ابن "  قال األرنؤوط في  إسناده ضعيف "(:175/  4»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في  ( )بلفظه.(2924برقم: )

الترغيب "  . وقال األلباني في  حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع "(:161/  4ماجه ت األرنؤوط« ) »صحيح 
 "حسن"  1101برقم    (:248/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"حسن لغيره".وقال في  1138برقم    (:24/  2والترهيب« )

( ) كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ( )بهذا 970( برقم: )20/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
( ) كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير ِفي الذهاب من منى إلى عرفات 1285( برقم: ) 72/    4" )ومسلم في "صحيحه،    اللفظ(

 . ِفي يوم عرفة ( )بنحوه.(
( ) كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير ِفي الذهاب من منى إلى عرفات  1284( برقم: )72/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(

 .  ِفي يوم عرفة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا عال عقبة ( )بهذا اللفظ( ، 6384( برقم: )82/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب استحباب خفض الصوت 2704( برقم: )73/    8ومسلم في "صحيحه" ) ( ) كتاب 
 . بالذكر ( )بنحوه.( 
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 متى تقطع التلبية في الحج والعمرة  ؟  •

يَْرفَع  اْلَحِديَث أَنَّه  َكاَن ي ْمِسك   رضي للا عنهما     عن ابن عباس.    )صحيح موقوف( -2975
 )1("اْلع ْمَرةِ إِذَا اْستَلََم اْلَحَجرَ عن التَّْلِبَيِة فِي 

: " إذا دخل  قال ابن عمرالتلبية؟ فقال:  المعتمر  يقطع  متى  سئل عطاء  .    )صحيح( -2976
: " حتى يمسح الحجر " قلت: يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال: قول  وقال ابن عباسالحرم " ,  
 )2(" ابن عباس

  إِذَا َدَخَل أَْدنَى اْلَحَرِم أَْمَسَك عن التَّْلبِيَةِ   :" رضي للا عنهما    ابن عمر  وفي البخاري -2977
ث  أَنَّ َنبِيَّ َّللاَِّ  ْبَح َوَيْغتَِسل  َوي َحد ِ  )3("َكاَن َيْفعَل  ذَِلكَ  ث مَّ َيِبيت  ِبِذي ِطًوى ث مَّ ي َصل ِي ِبِه الصُّ

فإذا   الحرم أمسك عن التلبية إذا دخل أدنى  كان بن عمر    وفي لفظ "   .    )صحيح(  -2978
    رسول هللا  ويحدث أنانتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل  

ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم للا وللا أكبر ثم يرمل    كان يفعله
أطواف مشيا ثم    ةثالثة أطواف يمشي ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربع

يأتي المقام فيصلي ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب اْلعظم  
فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثالثا يكبر ثم يقول ال إله إال للا وحده ال شريك له له الملك وله 

 )4("الحمد وهو على كل شيء قدير 

صخر وقال لقد رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش  عن ابن وهب عن أبي  و .    )صحيح( -2979
  فلما دخل العرش قطع التلبية     رسول للا  قطعت التلبية قال صدقت يا ابن جريج خرجت مع

 )5("فال تزال تلبيتي حتى أموت

قال أبو  ، أما العرش فبضم العين والراء وهي بيوت مكة كما فسره في الرواية  "النووي  قال •
ويقال لها أيضا عروش   :قال  ،  ألنها عيدان تنصب وتظلل؛  سميت بيوت مكة عرشا    :عبيد

وفي  ،  ومن قال عرش فواحدها عريش كقليب وقلب    ،    بالراء وواحدها عرش كفلس وفلوس
 . اذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبيةحديث آخر أن عمر رضى هللا عنه كان 

نافع :ان عبد للا بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى    عن  .    )صحيح( -2980
الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفه فإذا غدا 

 )6("ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم
قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما يبتدئ الطواف لعمرته لخبر   ابن خزيمة:"قال   •

" ...  كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر   بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس أن  
ند دخول عروش قد كان يقطع التلبية ع  فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين كان فيه ما دل على ان النبي

مكة وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء ألن بن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيها  
عالما فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة فإن كان  

فراغه من السعي بين الصفا معتمرا لم يعد إلى التلبية وإن كان مفردا أو قارنا عاد إلى التلبية عند  
قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي     والمروة ألن فعل بن عمر كالدال على أنه رأى النبي

 
وابن خزيمة في "صحيحه"    ،    ( ) باب المناسك ، ( )بهذا اللفظ( 496( برقم: )173/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )1(
وقال :"حسن صحيح" .   ( )بلفظه.(919( برقم: )250/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بلفظه.(  2697( برقم: )358/    4)

/   397)عندنا برقم    316، ضعيف أبي داود  1099االرواء    -ضعيف  ": (107»ضعيف سنن الترمذي« )صقال األلباني في  
 .  "( ، والصحيح موقوف على ابن عباس1817

( ) كتاب الحج ، باب ال يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح  9504( برقم: ) 104/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )2(
 .  "وسنده صحيح."...(:297/  4الغليل « )»إرواء . قال األلباني في  الطواف ( )بهذا اللفظ(

 ( ) كتاب الحج ، باب االغتسال عند دخول مكة ( )بهذا اللفظ( 1573( برقم: )144/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
ال . ق  ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بهذا اللفظ(4718( برقم: )1056/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )4(

 ". إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:  247/ 8»مسند أحمد« )األرنؤوط في 
( ) كتاب المناسك ، باب قطع التلبية في الحج عند دخول 2696( برقم: ) 358/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(

 . «3694» (:243/ 9الجامعة اإلسالمية« )ط   -»مستخرج أبي عوانة ، وأبو عوانة في  الحرم ( )بهذا اللفظ(
. صححه األلباني ( ) كتاب الحج ، قطع التلبية ( )بهذا اللفظ(  357/    1217( برقم: )489/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )6(

 .  1099برقم  (: 298/ 4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )في 
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كان بن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم   قال  عطاء بن أبي رباح  ،ثم أسند عنبين الصفا والمروة
 )1(" ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة

يقطع  القاسم بن محمد قال رأيت عبد للا بن عمر    عن ابن خزيمة  وأخرج  .    )صحيح( -2981
قال    وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة  التلبية إذا دخل الحرم ويعاود إذا طاف بالبيت

أنه لم يقطع التلبية  أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على  أبو بكر وأخبار النبي 
 )2("  حرم قطعا لم يعاودعند دخوله ال

 .  بينهافيما التلبية في المشاعر و •

لبى حين أفاض من جمع    بن مسعود  بن يزيد أن عبد للا   عن عبد الرحمن  وفي مسلم -2982
سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ؟  فقال عبد للا أنسي الناس أم ضلوا    ؟!فقيل أعرابي هذا

 )3("يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك

من جمع      النبي  كنت رديف  :"قال  رضي للا عنهما    فضل بن عباسوفيهما عن ال -2983
 )4("إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة

  

 
( ) كتاب المناسك ، باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم  2697( برقم: )358/    4ابن خزيمة في "صحيحه" )  ذكره–  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المناسك ، باب قطع التلبية في الحج عند دخول 2698( برقم: )360/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(

إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد "(: 207/  4»صحيح ابن خزيمة« ). قال األلباني في    الحرم ( )بهذا اللفظ(
ي الذي ترجمه ابن أبي حاتم فقال: " روى عن أبي داود الطيالسي روى عنه أبو الزيلعمهدي بن مهدي العطار وأظنه محمد بن 

زرعة " وأبو زرعة ال يروي إال عن ثقة كما هو معروف ويكفي في توثيقه أنه من شيوخ ابن خزيمة في هذا الصحيح وبعيد جدا 
 . "أن يكون مثله غير صحيح وهللا أعلم

( ) كتاب الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع ِفي  1283( برقم: ) 71/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 . رمي جمرة العقبة يوم النحر ( )بهذا اللفظ(

( ( ) كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي  1685( برقم: )166/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 1282( برقم: )71/    4)بنحوه مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . يشرع ِفي رمي جمرة العقبة يوم النحر ( )بهذا اللفظ(
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 المكي؟  الحرمجميع  مضاعفة أجر الصالة هل تشمل  •

 بمسجد الكعبة: من أدلة من قال أنه خاص  •
أبي هريرة -2984 النبي  فيهما عن  أَْلِف    :"قَالَ   أَنَّ  ِمْن  َخْيٌر  َهذَا  َمْسِجِدي  فِي  َصاَلةٌ 

 )1("َصاَلةٍ فِيَما ِسَواه  إاِلَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ 

َصاَلةٌ فِي َمْسِجِدي َهذَا أَْفَضل  ِمْن أَْلِف  رسول للا    قَالَ   عن معاوية.    )صحيح( -2985
اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصاَلةٌ فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضل  ِمْن ِمائَِة َصاَلةٍ َصاَلةٍ فِيَما ِسَواه  ِمْن اْلَمَساِجِد إاِلَّ  

 )2("يعني مسجد المدينة   ،" فِي َهذَا

صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه اال  "جابر   وعن.    )صحيح( -2986
فعلى اْلول  "  فيما سواهالمسجد الحرام وصالة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة  

 )3("معناه فيما سواه اال مسجد المدينة وعلى الثاني معناه من مائة صالة في مسجد المدينة

أَنَّه  قَاَل إِنَّ اْمَرأَةً اْشتََكْت َشْكَوى فَقَالَْت   :"رضي للا عنهما    عن ابن عباسفي مسلم    -2987
َزْت ت ِريد   َجنَّ فََْل َصل َِينَّ فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس فَبََرأَْت ث مَّ تََجهَّ وَج فََجاَءْت ميمونة    إِْن َشفَانِي َّللاَّ  َْلَْخر  ر  اْلخ 

النبي ذَِلكَ     َزْوَج  فَأَْخبََرتَْها  َعلَْيَها  َمْسِجدِ ت َسل ِم   فِي  َوَصل ِي  َصنَْعِت  َما  فَك ِلي  اْجِلِسي  فَقَالَْت     
س ولِ  ِسَواه  ِمْن     رسول للا   فَإِن ِي َسِمْعت     الرَّ فِيَما  أَْلِف َصاَلةٍ  أَْفَضل  ِمْن  فِيِه  َيق ول  َصاَلةٌ 

 )4("َمْسِجَد اْلَكْعبَةِ اْلَمَساِجِد إاِلَّ 

ث  عن لَْيلَِة أ ْسِرَي ِبالنبي  َماِلكٍ أنس ْبَن  وفيهما عن   -2988 َجاَءه    ِمْن َمْسِجِد اْلَكْعبَةِ     ي َحد ِ
ث مَّ َعَرَج ِبِه إِلَى   - ثم ذكر الحديث  -    َوُهَو نَائٌِم فِي َمْسِجِد اْلَحَرامِ ثاََلثَة  َنفٍَر قَْبَل أَْن ي وَحى إِلَْيِه  

    )5("السََّماءِ 

بَْينَا أَنَا      قَاَل النبي    :"   عن َماِلِك ْبِن َصْعَصعَةَ    أنس ْبُن َماِلكٍ   وفيهما عن  -2989
اْلبَْيتِ  ِلَئ    عنَد  م  ذََهٍب  ِمْن  ِبَطْسٍت  فَأ ِتيت   لَْيِن  ج  الرَّ َبْيَن  اًل  َرج  يَعني  َوذََكَر  َواْلَيْقَظاِن  النَّاِئِم  َبْيَن 

 )6("ِحْكَمةً 

 : الحرممن أدلة من قال يشمل جميع  •
 

ب فضل الصالة ( ) كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ، با1190( برقم: )60/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب الحج ، باب فضل الصالة 1394( برقم: )124/    4ومسلم في "صحيحه" )،  في مسجد مكة والمدينة ( )بهذا اللفظ(  

 . بمسجدي مكة والمدينة ( )بنحوه.(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  1620( برقم: )499/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )2(
»مسند . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(16367( برقم: )3500/  7( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )297( برقم: )331/  9)

رط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حبيب المعلم، فقد أخرج له إسناده صحيح على ش"ط الرسالة(:   42/  26أحمد« )
الترغيب والترهيب« ) " . وصححه األلباني فيالبخاري متابعة، واحتج به مسلم. . وقال في   1172برقم    (:44/  2»صحيح 

(  1367لطيالسى )( والبيهقى وا1027( وابن حبان )1/245أخرجه الطحاوى فى " المشكل " )"(:146/  4»إرواء الغليل « )
 .  "( .قلت: وإسنادهم ـ إال الطيالسى ـ صحيح على شرط الشيخين.4/5وأحمد )

)3(  –( "سننه"  في  ماجه  ابن  )412/    2أخرجه  برقم:  اللفظ(  1406(  )بهذا   )  ، ( "مسنده"  في  برقم:  3103/    6وأحمد   )
ابن حجر في    ( )بمثله.(14920) قال  العلمية« ).  الحبير ط  فيه على "(:439/  4»التلخيص  اختلف  أنه  إال  إسناده صحيح، 

قال بن عبد . لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه ، ورجال إسناده ثقات "(:67/ 3»فتح الباري البن حجر« )" . وقال في عطاء.
ة ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواي.  وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث  ،  جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما    :البر

" . وصححه إسناده صحيح"ط الرسالة(: 46/ 23»مسند أحمد« ).". وقال األرنؤوط في معروف بالرواية عن جابر وبن الزبير
أخرجه ابن ماجه "(:146/  4»إرواء الغليل « ). وقال في  1173برقم    (:44/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في  

عبيد هللا بن عمرو الرقى عن عبد الكريم عن عطاء عنه.قلت: وهذا سند صحيح ( من طريق  397,    3/343( وأحمد )1406)
على شرط الشيخين , وصححه المنذرى والبوصيرى , وقول األول منهما: " رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين ".قلت: 

 ".فهذا وهم منه فإن عندهما بإسناد واحد كما رأيت.
 ()كتاب الحج ، باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة()بهذا اللفظ( 1396(برقم:)512/  4أخرجه مسلم في"صحيحه") – )4(
( ) كتاب المناقب ، باب كان النبي صلى هللا عليه وسلم تنام 3570( برقم: ) 191/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب اإليمان ، باب اإلسراء برسول هللا 162)( برقم:  102/    1مسلم في "صحيحه" )، و  عينه وال ينام قلبه ( )بهذا اللفظ(
 . ) بنحوه(  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى السماوات وفرض الصلوات (

مسلم  ، و  ( ) كتاب بدء الخلق ، باب ذكر المالئكة ( )بهذا اللفظ(3207( برقم: )109/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
( ) كتاب اإليمان ، باب اإلسراء برسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى السماوات وفرض 164)( برقم: 103/  1في "صحيحه" )

 . .(بمثلهالصلوات ( )
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ث     قَاَل َكاَن أَب و ذَر ٍ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفيهما   -2990 فُِرَج :"قَالَ     النبي  أَنَّ   :"ي َحد ِ
فَنََزَل ِجْبِريل  فَفََرَج َصْدِري ث مَّ َغَسلَه  بَِماِء َزْمَزَم ث مَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن    َوأَنَا بَِمكَّةَ   عن َسْقِف بَْيتِي

ْمتَِلٍئ ِحْكَمةً َوإِيَماًنا فَأَْفَرَغه  فِي َصْدِري ث مَّ أَْطَبقَه  ث مَّ أََخذَ ِبَيِدي فَعََرَج بِي إِلَى السَّ  ْنَيا ذََهٍب م  َماِء الدُّ
 . المتقدم  وهذا يفسر حديث أنسالحديث ،    )1("

مخرمةو .   )حسن( -2991 بن  المسور  وهو      النبي  كان  "عن   , الحرم  في  يصلي 
 )2("مضطرب في الحل 

 .التمتع يطلق على القارن والمتمتع بالعمرة إلى الحج •

ْفَرًدا    :"قَالَتْ   رضي للا عنها  عن أُّمِ اْلُمْؤِمنِيَن عائشةفي مسلم   -2992 ِ م  ِمنَّا َمْن أََهلَّ ِباْلَحج 
 )3("َوِمنَّا َمْن قََرَن َوِمنَّا َمْن تََمتََّع  

َولَْم َيْنِزْل فِيِه اْلق ْرآن      رسول هللا  تََمتَّعنا َمعَ   :"قَالَ   عن عمران ْبِن حصينوفيهما -2993
ٌل بَِرأِْيِه َما َشاءَ      )4("قَاَل َرج 

  رسول للا    ن"أوفي لفظ لمسلم " َوتََمتَّعنا َمعَهُ     تََمتََّع نَبِي  َّللاَِّ   "وفي لفظ لمسلم  -2994
 )5("جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه 

    للقارن أو المفرد إذا لم يسوقا الهدي: أدلة وجوب الفسخ •

 . بدأ بالتخيير ثم الندب ثم الوجوب    •
ْفَرًدا    :"قَالَتْ   رضي للا عنها  عن أُّمِ اْلُمْؤِمنِيَن عائشةفي مسلم   -2995 ِ م  ِمنَّا َمْن أََهلَّ ِباْلَحج 

 )6("َوِمنَّا َمْن قََرَن َوِمنَّا َمْن تََمتََّع  

في أشهر الحج وليالي      رسول للا   : خرجنا مع"ضي هللا عنها  عن عائشةوفيهما   -2996
من لم يكن منكم معه هدي    :" الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال  

 )7("فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فال 
عام حجة الوداع      رسول للا  خرجنا مع "قالت:رضي للا عنها    ن عائشة ع   هماوفي -2997

من أحرم بعمرة ولم     رسول للا  فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال
يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدي فال يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجة قالت 

    رسول للا   عائشة فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إال بعمرة فأمرني
أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ققالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي  

عبدالرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي      رسول للا  بعث معي

 
( ) كتاب الصالة ، باب : كيف فرضت الصالة في اإلسراء ( )بهذا  349( برقم: )78/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب اإلسراء برسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى 163( برقم: ) 102/    1اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  السماوات وفرض الصلوات ( )بمثله مطوال.(

ط    220/  31»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(19212( برقم: )4311/    8أخرجه أحمد في "مسنده" ) –  )2(
إسناده حسن، محمد بن إسحاق، وإن كان مدلساً وقد عنعن إال أنه قدصرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث، "الرسالة(: 

 رجاله ثقات رجال الشيخين. وبقية ...فانتفت شبهة تدليسه، ثم إنه قد توبع 
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211( برقم: )32/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
هللا صلى هللا عليه ( ) كتاب الحج ، باب التمتع على عهد رسول  1571( برقم: )144/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  ( ) كتاب الحج ، باب جواز التمتع ( )بنحوه.(1226( برقم: )48/  4مسلم في "صحيحه" )، و وسلم ( )بهذا اللفظ(
 .  (بتلك األلفاظ( ) كتاب الحج ، باب جواز التمتع ( )1226( برقم: )48/  4مسلم في "صحيحه" ) اأخرجه– )5(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211( برقم: )32/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب قول هللا تعال الحج أشهر معلومات ( )بهذا 1560( برقم: )141/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 1211( برقم: )30/  4مسلم في "صحيحه") و،  اللفظ(
 .  والقران ( )بنحوه.(
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دليل على أنها بقيت محرمة ولم تحل من عمرتها  فيه  )     )1("ا ولم أحلل منهالتي أدركني الحج  
 ( ترفضها ، بل أدخلت عليها الحج .ولم 

إلى قومي باليمن فجئت    بعثني النبي   "قال    أبي موسى األشعري  وفيهما عن -2998
قال : هل معك من هدي    وهو منيخ بالبطحاء فقال : بم أهللت ؟ فقلت : أهللت كإهالل النبي

؟ قلت : ال , فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة , ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي  
 . )2(" -أو غسلت رأسي  -فمشطتني  

ْبَح َرابِعٍَة    قَِدَم النبي  " رضي للا عنهم   وابن عباسجابر  وفيهما عن   -2999 َوأَْصَحاب ه  ص 
ِهل ِيَن ِب  ِة م  ا قَِدْمَنا أََمَرَنا فََجعَْلَناَها ع ْمَرةً َوأَْن َنِحلَّ إِلَى ِنَساِئَنا  ِمْن ِذي اْلِحجَّ ْم َشْيٌء فَلَمَّ ِ اَل َيْخِلط ه  اْلَحج 

ه  َيْقط ر  َمِنيًّا   وح  أََحد َنا إِلَى ِمنًى َوذََكر  فَقَاَم   ذَِلَك النبي فبلغ  فَفََشْت فِي ذَِلَك اْلقَالَة  فَقَاَل جابر فََير 
ْم َولَ  ِ ِمْنه  ِ َْلََنا أَبَرُّ َوأَْتقَى ّلِِلَّ ْو أَن ِي اْستَْقَبْلت  ِمْن  َخِطيًبا فَقَاَل َبلَغَِني أَنَّ أَْقَواًما َيق ول وَن َكذَا َوَكذَا َوَّللاَّ

ْعش ٍم فَقَاَل    أَْمِري َما اْستَْدبَْرت  َما أَْهَدْيت  َولَْواَل أَنَّ َمِعي اْلَهْدَي ْلَْحلَْلت  فَقَامَ  س َراقَة  ْبن  َماِلِك ْبِن ج 
  ِ قَاَل َوَجاَء َعِليُّ ْبن  أَبِي طالب فَقَاَل أََحد ه َما َيق ول     فَقَاَل اَل بَْل ِلأْلَبَدِ   ِهَي لَنَا أَْو ِلأْلَبَدِ َيا َرس وَل َّللاَّ

ةِ َوقَاَل َوقَاَل اْْلَخر  لَبَّ     رسول للا   لَبَّْيَك بَِما أََهلَّ ِبهِ  أَْن      فَأََمَر النبي    رسول للا  ْيَك ِبَحجَّ
   )3("ي ِقيَم َعلَى إِْحَراِمِه َوأَْشَرَكه  فِي اْلَهْديِ 

  رسول للا  فقدم علي بن أبي طالب   بسعايته فقال له"وفي لفظ فيهما عن جابر  -3000
   "    رسول للا   . قال بما أهل به   " بم أهللت يا علي      فأهد وامكث حراما كما أنت    :"قال"  

 )4(". قال وأهدى له علي هديا

هذه عمرة استمتعنا    للا  رسول    قالرضي للا عنهما  :"  بن عباسوفي مسلم عن   -3001
 .    )5("بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة

الحج:   • أنها دخلت في  لما كان عليه أهل    -أومعنى  العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج خالفا  أن 
العمرة في الحج تعني القران لفعل ابن جواز القران بإدخال العمرة على الحج دخلت    -الجاهلية ب

"    ألن سبب قوله    ؛  وهو األقرب ،    جواز الفسخ لمن لم يسق الهدي  -جرضي هللا عنهما .    عمر
رضي هللا    في مسلم من حديث جابرلما جاء      ألصحابه بالفسخ  دخلت العمرة في الحج هو أمره  

المتقدم   بْ عنه  َماِلِك  ْبُن  ُسَراقَةُ  فَقَاَم  فََشبََّك  وفيه:"  أِلَبٍَد  أَْم  َهذَا  أَِلعَاِمنَا   ِ َرُسوَل َّللاَّ يَا  فَقَاَل  ُجْعُشٍم  ِن 

تَْيِن اَل بَْل أِلَبٍَد أَبٍَد") رسول هللا  قال .    أََصابِعَهُ َواِحَدةً فِي اأْلُْخَرى َوقَاَل َدَخلَْت اْلعُْمَرةُ فِي اْلَحّجِ َمرَّ
يوم القيامة  يعني اليحتاج لسفر ثاني بل سفر واحد  بن باز :"دخلت العمرة في الحج إلى  

باب العمرة فى أشهر الحج وروينا فى حديث جابر بن عبد هللا    قال البيهقي في سننه :   -   يكفي" .
قال :» دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة   -صلى هللا عليه وسلم -وابن عباس وغيرهما أن النبى  
لحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة فى أشهر «. قيل : معناه دخلت فى وقت ا

 . "الحج

 
 ( ) كتاب الحيض ، باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ( )بمثله.(319( برقم: )71/    1)أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )1(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 1211( برقم: )27/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) ،  

 . ا اللفظ(والقران ( )بهذ
( ) كتاب الحج ، باب من أهل في زمن النبي صلى هللا عليه 1559( برقم: )140/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الحج ، باب ِفي نسخ التحلل من اإلحرام واألمر 1221( برقم: )44/  4ومسلم في "صحيحه" )،  وسلم ( )بهذا اللفظ(
 . بالتمام ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب الشركة ، باب االشتراك في الهدي والبدن ( )بهذا  2505( برقم: )141/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 1216( برقم: ) 36/    4ومسلم في "صحيحه" ) ،    اللفظ(

 .  والقران ( )بنحوه.(
( ) كتاب المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد  4352( برقم: )164/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه  1216( برقم: )36/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )،  لفظ(إلى اليمن ( )بهذا ال 
 .  تمتع والقران ( )بهذا اللفظ(يجوز إفراد الحج وال

 . ( ) كتاب الحج ، باب جواز العمرة ِفي أشهر الحج ( )بهذا اللفظ(1241( برقم: )57/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
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ألكم هذه خاصة يا رسول للا قال ال بل  "رسول للا    سئل وفي البخاري عن جابر -3002
 )1("لْلبد

وا إاِلَّ النبي:"وفي مسلم عن جابر -3003 ْم َوقَصَّر  َوَمْن َكاَن َمعَه  َهْدٌي    فََحلَّ النَّاس  ك لُّه 
 ِ وا ِباْلَحج 

وا إِلَى ِمًنى فَأََهلُّ ه  ا َكاَن َيْوم  التَّْرِوَيِة تََوجَّ  )2("فَلَمَّ
قالت عائشة   ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن    رضي للا عنها"  وفيهما عن عائشة -3004

 )3("فحضت فلم أطف بالبيت 

وأصحابه ْلربع       قدم النبي":قال  رضي للا عنهما    بن عباسعن  مسلم  وفي   -3005
 )4("وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرةخلون من العشر 

أَْهلَْلَنا أَْصَحاَب َرس وِل  قَاَل:    رضي هللا عنهما    َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاِ وفي البخاري عن   -3006
فَقَِدَم النَّبِيُّ    ُعْمَرةٌ اْلَحّجِ َخاِلًصا لَْيَس َمعَهُ  فِي    للِا   ْبَح َراِبعٍَة    ، قَاَل َعَطاٌء: قَاَل َجاِبٌر:  ص 

ا قَِدْمَنا أََمَرَنا النَِّبيُّ  ِة ، فَلَمَّ .   أَِحل وا َوأَِصيبُوا ِمَن النَِّساءِ أَْن َنِحلَّ ، َوقَاَل:  َمَضْت ِمْن ِذي اْلِحجَّ
ا لَْم يَك ْن َبْيَنَنا َوَبْيَن  قَاَل َعَطاٌء: قَاَل َجابٌِر: َولَْم يَعْ  : لَمَّ ْم ، فََبلَغَه  أَنَّا َنق ول  ِزْم َعلَْيِهْم ، َولَِكْن أََحلَّه نَّ لَه 

َنا اْلَمْذَي ، قَالَ  : َوَيق ول   َعَرفَةَ إاِلَّ َخْمٌس ، أََمَرَنا أَْن َنِحلَّ إِلَى ِنَساِئَنا ، فََنأِْتي َعَرفَةَ تَْقط ر  َمذَاِكير 
َكَها ، فَقَاَم َرس ول  للِا  َجاِب  ُكمْ فَقَاَل: قَْد    ٌر ِبَيِدِه َهَكذَا ، َوَحرَّ  َعِلْمتُْم أَنِّي أَتْقَاُكْم ّلِلِ ، َوأَْصَدقُُكْم َوأَبَر 

. فََحلَْلنَا    ت  ، َولَْواَل َهْديِي لََحلَْلت  َكَما تَِحلُّوَن ، فَِحلُّوا ، فَلَِو اْستَْقَبْلت  ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرت  َما أَْهَديْ 
 .)5("َوَسِمْعنَا َوأََطْعنَا 

بحج مفرد وأقبلت    رسول للا    أقبلنا مهلين مع  :"أنه قالجابر  مسلم عن  وفي   -3007
  فأمرناعائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة  

قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء    أن يحل منا من لم يكن معه هديرسول هللا  
أهلل ثم  ليال  أربع  إال  عرفة  وبين  بيننا  وليس  ثيابنا  ولبسنا  بالطيب  يوم وتطيبنا  نا 

 " عركت : حاضت ".)6(" التروية

ْلربع مضين     رسول للا    قدم  :"أنها قالت  رضي للا عنها  عائشة  وفي مسلم عن -3008
من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول للا أدخله للا النار 

أحسب ولو أني استقبلت من أمري    ... قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون  
 )7(" ثم أحل كما حلوا  حتى أشتريهما استدبرت ما سقت الهدي معي 

 بوجوب الفسخ  في المسألة رضي هللا عنهما  ابن عباس قول •

إذا طاف بالبيت فقد حل   "   قال:  رضي للا عنهما  عطاء عن ابن عباس  فيهما عن -3009
. ومن  ثم محلها إلى البيت العتيقفقلت من أين قال هذا ابن عباس ؟ قال من قول للا تعالى

قلت إنما كان ذلك بعد المعرف قال كان ابن    أصحابه أن يحلوا في حجة الوادع.   النبي   أمر
 )8("عباس يراه قبل وبعد 

 
 . ( ) أبواب العمرة ، باب عمرة التنعيم ( )بهذا اللفظ(1785( برقم: )4/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
،    ( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بمثله.(1561( برقم: )141/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 1211( برقم: )33/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )
 . والقران ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب الحج ، باب جواز العمرة ِفي أشهر الحج ( )بهذا اللفظ(1240( برقم: )57/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب نهي النبي صلى هللا  7367)( برقم:  112/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .  عليه وسلم على التحريم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1213( برقم: )35/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211( برقم: )33/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
ومسلم ،  ( ) كتاب المغازي ، باب حجة الوداع ( )بهذا اللفظ(  4396( برقم: )175/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

 .  ( ) كتاب الحج ، باب تقليد الهدي وإشعاره عند اإلحرام ( )بنحوه.(1245( برقم: )58/  4في "صحيحه" ) 
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البن عباس ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من    قيل  :"   وفي مسلم -3010
 )1("وإن رغمتم  طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال سنة نبيكم  

صدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن ال هدي معه من مفرد أو قارن  قال بن القيم في الهدي" •
: ]   أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما هذه هي السنة التي ال راد لها وال مدفع وهذا كقوله 

إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم [ إما أن يكون المعنى : أفطر حكما  
قت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطاره فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون  أو دخل و

قد حل حكما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل ليس إال ما لم يكن 
 . "معه هدي وهذا صريح السنة

البخاري عن أبي   -3011 ن   جمرةوفي  فنهاني  تمتعت  قال:  الضبعي  اس  نصر بن عمران 
متقبلة  مبرور وعمرة  لي حج  يقول  كأن رجال  المنام  في  فرأيت  فأمرني  ابن عباس   فسألت 

فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال     رسول للا   فأخبرت ابن عباس فقال سنة
 .  )2("شعبة فقلت لم ؟ فقال للرؤيا التي رأيت

فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال سألت ابن عباس عن المتعة  "وفي لفظ للبخاري  -3012
فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا  

  )3("ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال للا أكبر سنة أبي القاسم.

الهدي".    )صحيح( -3013 الرازق:قال في  قال:قال عروة  حدثنا    قال عبد  أيوب  معمرعن 
أما   سل أمك يا عرية فقال عروة:  فقال ابن عباس:  أال تتقي للا ترخص في المتعة؟  البن عباس: 

رسول    وللا ما أراكم منتهين حتى يعذبكم للا أحدثكم عن فقال ابن عباس:  أبوبكروعمرفلم يفعال
    )4("وأتبع لها منك   رسول للا    لهما أعلم بسنة  فقال عروة:  وثحدثونا عن أبي بكروعمر؟  للا  

عن ابن أبي مليكة قال : قال عروة البن عباس : حتى متى تضل الناس .    )صحيح( -3014
يا ابن عباس ؟! قال : ما ذاك يا عرية ؟ قال : تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج ، وقد نهى ]عنها  

 عليه وسلم ، فقال عروة (أبو بكر ، وعمر ! فقال ابن عباس : قد فعلها رسول للا صلى للا 1[ )
 )5(": هما كانا أتبع لرسول للا صلى للا عليه وسلم ، وأعلم به منك . !

عن الفضيل بن عمرو قال : أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  .  )صحيح لغيره( -3015
قال : تمتع النبي صلى للا عليه وسلم . فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة  
. فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن  

  )6("ويقول : نهى أبو بكر وعمر . : قال النبي  عباس : أراهم سيهلكون ! أقول 
  

 
 . () كتاب الحج ، باب تقليد الهدي وإشعاره عند اإلحرام ()بهذا اللفظ(1244(برقم:)58/  4أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
 . ( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بهذا اللفظ(1567( برقم: )143/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")– )2(
( ) كتاب الحج ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 1688برقم: ) (  167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الحج ، باب جواز العمرة ِفي أشهر الحج (  1242( برقم: )57/  4ومسلم في "صحيحه" )، من الهدي ( )بهذا اللفظ( 
 .  )بنحوه.(

اس رضي هللا عنهما ، حديث المكيين عن ابن ( ) مسند ابن عب5053( برقم: )264/    11أخرجه البزار في "مسنده" )–  )4(
( )بنحوه.( وأخرجه الطبراني في 3872( برقم: )189/    2وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )،    عباس ( )بهذا اللفظ(

الحج ، ( ) كتاب  1287( برقم: )96/    7أورده ابن حجر في "المطالب العالية" )  ( )بنحوه.(21( برقم: )11/    1"األوسط" )
 ".  وقال :"سنده صحيح باب االعتمار في عشر ذي الحجة ( )بهذا اللفظ(

)5(  –( في "مسنده"  أحمد  )561/    2أخرجه  برقم:  اللفظ2313(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  قال   .( أحمد«  ط   133/  4»مسند 
 .  "إسناده صحيح على شرط الشيخين."الرسالة(: 

في "مسنده" )–  )6( أحمد  برقم748/    2أخرجه   )( اللفظ(3182:  )بهذا  في    (  األرنؤوط  قال   .( ط   228/  5»مسند أحمد« 
 . "سيىء الحفظ.  -وهو ابن عبد هللا النخعي -إسناده ضعيف، شريك"الرسالة(: 
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 دليل من قال أن الفسخ خاص بالصحابة   •

بَْيرِ   عن هما  في -3016 ، فَأَْخبََرْتنِي َعاِئَشة  َرِضَي للا           قَْد َحجَّ النَّبِيُّ ":  قَالَ   ُعْرَوةَ ْبَن الز 
أَ ، ث مَّ َطاَف ِباْلَبْيِت ، ث مَّ لَْم تَك ْن ع مْ  ل  َشْيٍء َبَدأَ ِبِه ِحيَن قَِدَم أَنَّه  تََوضَّ َرةً . ث مَّ َحجَّ أَب و  َعْنَها: أَنَّه  أَوَّ

َل َشْيٍء َبَدأَ ِبِه الطََّواف  ِباْلَبْيِت ، ث مَّ لَْم تَك ْن ع ْمَرةً ، ث مَّ ع َمر     بَْكٍر   ِمْثَل ذَِلَك ، ث مَّ   ، فََكاَن أَوَّ
عَاوِ   َحجَّ ع ْثَمان    ل  َشْيٍء َبَدأَ ِبِه الطََّواف  ِباْلَبْيِت ، ث مَّ لَْم تَك ْن ع ْمَرةً ، ث مَّ م  َية  َوَعْبد   ، فََرأَْيت ه  أَوَّ

َل َشْيٍء َبَدأَ ِبِه الطََّواف  ِبالْ  اِم فََكاَن أَوَّ َبْيِر ْبِن اْلعَوَّ َبْيِت ، ث مَّ  للِا ْبن  ع َمَر ، ث مَّ َحَجْجت  َمَع أَبِي الزُّ
َهاِجِريَن َواْْلَْنَصاَر َيْفعَل وَن ذَِلَك ، ث مَّ لَْم   تَك ْن ع ْمَرةً ، ث مَّ آِخر  َمْن َرأَْيت   لَْم تَك ْن ع ْمَرةً ، ث مَّ َرأَْيت  اْلم 

ْن  فَعََل ذَِلَك اْبن  ع َمَر ، ث مَّ لَْم َيْنق ْضَها ع ْمَرةً ، َوَهذَا اْبن  ع َمَر ِعْنَده ْم فَاَل َيْسأَل وَنه  ، َواَل أَ  َحٌد ِممَّ
ْم ِمنَ  وَن ِبَشْيٍء َحتَّى َيَضع وا أَْقَداَمه   الطََّواِف ِباْلَبْيِت ، ث مَّ اَل َيِحلُّوَن ، َوقَْد  َمَضى ، َما َكان وا َيْبَدؤ 

َل ِمَن اْلَبْيِت ، تَط وفَاِن ِبِه ، ث مَّ   ي َوَخالَتِي ، ِحيَن تَْقَدَماِن ، اَل تَْبتَِدئَاِن ِبَشْيٍء أَوَّ ِن. َرأَْيت  أ م ِ    اَل تَِحالَّ
اًل ِمْن أَْهِل اْلِعَراِق قَاَل لَه   أن    "ولفظ مسلم   ِ  َرج  ٍل ي ِهلُّ ِباْلَحج  َبْيِر َعْن َرج  : َسْل ِلي ع ْرَوةَ ْبَن الزُّ

اًل َيق ول  ذَِلكَ  ، قَاَل :   ، فَإِذَا َطاَف ِباْلَبْيِت أََيِحلُّ أَْم اَل ؟ فَإِْن قَاَل : لََك اَل َيِحلُّ ، فَق ْل لَه  : إِنَّ َرج 
اًل َكاَن َيق ول  ذَِلَك ، قَاَل : ِبْئَس  فََسأَْلت ه  ، فَقَاَل : اَل َيِحلُّ َمْن أََهلَّ ِب  ِ ، ق ْلت  : فَإِنَّ َرج  ِ إاِلَّ ِباْلَحج  اْلَحج 

اًل َكاَن ي ْخبِر  أَ  ْثت ه  ، فَقَاَل : فَق ْل لَه  : فَإِنَّ َرج  ل  ، فََسأَلَنِي ، فََحدَّ ج  نَّ َرس وَل  َما قَاَل ، فَتََصدَّاِني الرَّ
َبْيِر قَْد فَعَاَل ذَِلَك ، قَاَل : فَِجْئت ه  فَذََكْرت  لَه  ذَِلَك ، فَقَاَل قَْد فَعََل ذَِلَك    للِا   ، َوَما َشأْن  أَْسَماَء َوالزُّ

ِبَنْفِسِه َيْسأَل نِي أَظ نُّه  ِعَراقِيًّا ، ق   ْلت  : اَل : َمْن َهذَا ؟ فَق ْلت  : اَل أَْدِري ، قَاَل : فََما َبال ه  اَل َيأِْتينِي 
َل   ي ، قَاَل : فَإِنَّه  قَْد َكذََب ، قَْد َحجَّ َرس ول  للِا  أَْدرِ  ، فَأَْخبََرْتِني َعاِئَشة  َرِضَي للا  َعْنَها أَنَّ أَوَّ

لَ  أَ ، ث مَّ َطاَف ِباْلَبْيِت ، ث مَّ َحجَّ أَب و َبْكٍر فََكاَن أَوَّ ٍء َبَدأَ ِبِه   َشيْ َشْيٍء َبَدأَ ِبِه ِحيَن قَِدَم َمكَّةَ أَنَّه  تََوضَّ
ه  ، ث مَّ ع َمر  ِمْثل  ذَِلَك ، ث مَّ َحجَّ ع ْثَمان  ، فََرأَْيت ه  أَوَّ  ل  َشْيٍء َبَدأَ ِبِه  الطََّواف  ِباْلَبْيِت ، ث مَّ لَْم َيك ْن َغْير 

عَاِوَية  ، َوَعْبد  للِا ْبن   ه  ، ث مَّ م  َبْيِر    الطََّواف  ِباْلَبْيِت ، ث مَّ لَْم َيك ْن َغْير  ع َمَر ، ث مَّ َحَجْجت  َمَع أَِبي الزُّ
الْ  ث مَّ َرأَْيت   ه  ،  يَك ْن َغْير  لَْم  ث مَّ  ِباْلَبْيِت ،  الطََّواف   ِبِه  َبَدأَ  َشْيٍء  َل  أَوَّ فََكاَن  اِم ،  اْلعَوَّ َهاِجِريَن  ْبِن  م 

ه  ، ث مَّ   آِخر  َمْن َرأَْيت  فَعََل ذَِلَك اْبن  ع َمَر ، ث مَّ لَْم َيْنق ْضَها َواْْلَْنَصاَر َيْفعَل وَن ذَِلَك ، ث مَّ لَْم َيك ْن َغْير 
ْن َمَضى َما َكان وا َيْبَدأ وَن ِبشَ  ْيٍء ِحيَن  بِع ْمَرةٍ ، َوَهذَا اْبن  ع َمَر ِعْنَده ْم أَفَاَل َيْسأَل وَنه  ؟! َواَل أََحٌد ِممَّ

َل ِمَن الطََّوافِ  ْم أَوَّ ي َوَخالَتِي ِحيَن تَْقَدَماِن ،  َيَضع وَن أَْقَداَمه   ِباْلَبْيِت ، ث مَّ اَل َيِحلُّوَن ، َوقَْد َرأَْيت  أ م ِ
ي : أَنََّها ِن ، َوقَْد أَْخبََرْتِني أ م ِ َل ِمَن اْلَبْيِت تَط وفَاِن ِبِه ، ث مَّ اَل تَِحالَّ أَْقَبلَْت ِهَي ،    اَل تَْبَدآِن ِبَشْيٍء أَوَّ

َحلُّوا ، َوقَْد َكذََب فِيَما ذََكَر ِمْن  َوأ ْخت َها َوالزُّ  ْكَن  وا الرُّ ا َمَسح  فَلَمَّ بِع ْمَرةٍ قَطُّ ،  َوف اَلٌن  َوف اَلٌن  َبْير  
  )1("ذَِلَك . 

يا رسول للا    : قلت:"عن أبيه قال  حديث الحارث بن بالل بن الحارث.    )ضعيف( -3017
 )2("بل لكم خاصة    :  رسول للا   فقال أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟  

خاصة    : كانت المتعة في الحج ْلصحاب محمد   "قال       أبي ذر  وفي مسلم عن -3018
")3( 

 
، ( ) كتاب الحج ، باب الطواف على وضوء ( )بهذا اللفظ(  1641( برقم: )157/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحج ، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على اإلحرام 1235( برقم: )54/    4ومسلم في "صحيحه" )
 . وترك التحلل ( )بمثله مطوال.(

(  2984( برقم: )198/    4وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1808( برقم: )96/    2في "سننه" )أخرجه أبو داود  –  )2(
( برقم: 559/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بنحوه.(  6257( برقم: ) 517/    3والحاكم في "مستدركه" )،  )بنحوه مطوال.(  

سناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن "إ(:214/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(6/    2807)
قلت: إسناده ضعيف؛ الحارث بن بالل مجهول، وقال "   315برقم    (:154/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . قال األلباني في  بالل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم! أحمد:" ليسإسناده بالمعروف، ليس حديث بالل بن الحارث يثبت    "" وقال ابن القيم:"اليصح عن رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
 .( ) كتاب الحج ، باب جواز التمتع ( )بهذا اللفظ( 1224( برقم: )46/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
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بما شاء    إن للا كان يحل لرسوله ما شاء"رضي للا عنهما     عن عمر  وفي مسلم   -3019
فافصلوا حجكم  لفظ :""وفي    أتموا الحج والعمرة هلل كما أمركم للا ف نزل منازله    وإن القرآن قد

 )1("من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم

قَِدْمت  َعلَى  عن أبي موسىوفي مسلم   -3020 ِباْلبَْطَحاِء      رسول للا   قَاَل  ِنيٌخ  َوه َو م 
قَاَل فَقَْد أَحسنَت    فَقَاَل ِلي أََحَجْجَت فَق ْلت  َنعَْم فَقَاَل ِبَم أَْهلَْلَت قَاَل ق ْلت  لَبَّْيَك ِبإِْهاَلٍل َكإِْهاَلِل النبي 

فَا َواْلَمْرَوةِ َوأَِحلَّ قَاَل فَط ْفت  ِباْلَبْيِت َوِبال فَا َواْلَمْرَوةِ ث مَّ أَتَْيت  اْمَرأَةً ِمْن َبنِي  ط ْف ِباْلَبْيِت َوِبالصَّ صَّ
ِ قَاَل فَك ْنت  أ ْفِتي ِبِه النَّاَس َحتَّى َكاَن فِي ِخاَلفَِة ع َمَر فَ  ِسي ث مَّ أَْهلَْلت  ِباْلَحج 

قَاَل لَه   قَْيٍس فَفَلَْت َرأْ
َوْيدَ  ِ بن قيس ر  َعْبَد َّللاَّ َيا  أَْو  وَسى  أََبا م  َيا  ٌل  أَِمير   َرج  أَْحَدَث  َما  تَْدِري  فَإِنََّك اَل  ف ْتَياَك  بَْعَض  َك 

ْؤِمِنيَن فِي النُّس ِك َبْعَدَك فَقَاَل َيا أَيَُّها النَّاس  َمْن ك نَّا أَْفتَْيَناه  ف ْتَيا فَْلَيتَِّئْد فَإِنَّ أَ  ْؤِمِنيَن قَاِدٌم اْلم  ِميَر اْلم 
وا قَاَل فَ  ر  ِبالتََّماِم َعلَْيك ْم فَِبِه فَأْتَمُّ ِ َيأْم  ِ فَإِنَّ كتاب َّللاَّ ْذ ِبكتاب َّللاَّ فَذََكْرت  ذَِلَك لَه  فَقَاَل إِْن َنأْخ  قَِدَم ع َمر 

ْذ ِبس نَّةِ     )2(" لَْم َيِحلَّ َحتَّى َبلََغ اْلَهْدي  َمِحلَّه     رسول للا  فَإِنَّ     النبي َوإِْن َنأْخ 

َيْنَهى عن    :"قَالَ   اْلَحَكمِ عن َمْرَواَن ْبِن  في البخاري   -3021 َوَعِليًّا  َوع ثَْمان   َشِهْدت  ع ثَْماَن 
تْعَةِ  س    اْلم  ِْلََدَع  ك ْنت   َما  قَاَل  ٍة  َوَحجَّ بِع ْمَرةٍ  لَبَّْيَك  بِِهَما  أََهلَّ  َعِليٌّ  َرأَى  ا  فَلَمَّ َما  َبْيَنه  ي ْجَمَع  نَّةَ  َوأَْن 
 )3("ِلقَْوِل أََحد النبي

َولَْم َيْنِزْل فِيِه    رسول للا   تََمتَّعنا َمعَ   :"قَالَ    عن عمران ْبِن حصينوفي مسلم   -3022
ٌل بَِرأِْيِه َما َشاَء   )4("اْلق ْرآن  قَاَل َرج 

 . القارن يكفيه سعي واحد •

تَط ْف    رضي للا عنها"  عن عائشةفي مسلم   -3023 َولَْم  فَقَِدَمْت  بِع ْمَرةٍ  أََهلَّْت  ِباْلَبْيِت  أَنََّها 
ِ فَقَاَل لََها ْت ِباْلَحج 

َطَواف ِك    َيَسع كِ   َيْوَم النَّْفرِ    النبي  َحتَّى َحاَضْت فََنَسَكْت اْلَمَناِسَك ك لََّها َوقَْد أََهلَّ
ِك َوع ْمَرِتِك فَأََبْت فََبعََث بَِها ْحَمِن إِلَى  ِلَحج ِ ِ   فَاْعتََمَرْت َبْعدَ   التَّْنِعيمِ   َمَع َعْبِد الرَّ أَنََّها  وفي لفظ "  "اْلَحج 

فَا  يُْجِزئُ  رسول للا    بِعََرفَةَ فَقَاَل لََها  َحاَضْت ِبَسِرَف فَتََطهََّرتْ   عن  َواْلَمْرَوةِ   عنِك َطَوافُِك بِالصَّ
ِك َوُعْمَرتِكِ  من اعتمر عن نفسه ، واراد ان يحج عن غيره جاز أن  فيه دليل على  )     )5("َحّجِ
 (فهي قد جمعت بين عمرة وقران.ولو قارنا ، 

فَا َواْلَمْرَوةِ ث مَّ    "   وفي لفظ لمسلم عن جابر -3024 َحتَّى إِذَا َطَهَرْت َطافَْت ِباْلَكْعَبِة َوالصَّ
َوُعْمَرتِِك َجِميعًاقَاَل   ِك  َحّجِ َحلَْلِت ِمْن  أَ   قَْد  لَْم  أَن ِي  َنْفِسي  فِي  أَِجد   إِن ِي   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ ط ْف  فَقَالَْت 

فيه دليل على اكتفاء القارن بسعي واحد وطواف واحد ، وفيه  )    )6("    ِباْلَبْيِت َحتَّى َحَجْجت   
دليل على سقوط طواف القدوم عن الحائض  ، وأن المشروع في حق المتمتع إذا خاف الفوات  

 .(أن يدخل الحج على العمرة 

  

 
 . (بتلك األلفاظعمرة ( )( ) كتاب الحج ، باب ِفي المتعة بالحج وال1217( برقم: )38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
( ) كتاب الحج ، باب الذبح قبل الحلق ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 1724( برقم: )173/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 . ( ) كتاب الحج ، باب ِفي نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمام ( )بمثله مطوال.(1221( برقم: )44/  4في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بهذا اللفظ( 1563( برقم: ) 142/  2بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال– )3(
( ) كتاب الحج ، باب التمتع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 1571( برقم: )144/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . ( ) كتاب الحج ، باب جواز التمتع ( )بنحوه.(1226برقم: )( 48/  4وسلم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211( برقم: )34/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 . ( بتلك األلفاظ والتمتع والقران ( )
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1213( برقم: )35/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 .  ران ( )بهذا اللفظ(والتمتع والق
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: من قرن بين حجته    رسول للا    قال  رضي للا عنهما    عن بن عمرو.    )صحيح( -3025
 )1(" وعمرته أجزأه لهما طواف واحد 

 من هم حاضروا المسجد الحرام ؟  •
عن   -3026 البخاري  عباس  عكرمةفي  ابن  أهل    عن  فقال  ؟  الحج  متعة  عن  سئل  أنه 

رسول    في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال   رسول للا   المهاجرون واْلنصار وأزواج
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا .    "إال من قلد الهدي    اجعلوا إهاللكم بالحج عمرة  :"    للا 

. ثم أمرنا   "من قلد الهدي فإنه ال يحل له حتى يبلغ الهدي محله    :"وقال  النساء ولبسنا الثياب
ذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة فقد تم عشية التروية أن نهل بالحج فإ

فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام في  حجنا وعلينا الهدي كما قال للا تعالى  
إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة      الحج وسبعة إذا رجعتم  

ذلك لمن لم  قال هللا  مكة   غيرأهل  وأباحه للناس   فإن هللا تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه  
بأنهم أهل مكة وأن الضمير    المسجد  " فسر حاضري   حاضري المسجد الحرام  يكن أهله

 )2(يعود إلى التمتع وليس الهدي"
 مكة  أهل  أن  على  بعداإلجماع  المسجدالحرام   حاضري  في   الناس  واختلف:    قال القرطبي "التاسعة •

  كما   ليس:    عطية  ابن  قال  الحرم  أهل  على  اإلجماع  بعد:    الطبري  وقال  حاضريه  من  بها  ومااتصل 
  بدوي   فهو  ذلك  من   أبعد  كان  ومن  فهوحضري  الجمعة  عليه  يجب  كان   من:    العلماء  بعض  فقال  قال

 . والبداوة" الحضارة  من للفظة فجعال

مكة هي القرية أي البيوت ، والحرم   أن: الفرق بين مكة والحرم    ابن عثيمين  مسألة : قال الشيخ •
 . 7/318كل مادخل حدود الحرم فهو حرم ، واآلن صارت مكة خارج الحرم من جهة التنعيم 

الذي ينبغي التنبيه إليه أن اإلحرام من خارج الحرم إذا لم يتصل بمكة ليس له تعلق بحاضري تنبيه:   •
أهله حتى أهل مكة يهلون منها " إال على " فمن كان دون ذلك فمهله من    المسجد الحرام ، لقوله  

 فيهل من أي مكان دون المواقيت. قول الحنفية بأن من كان دون المواقيت فحكمه حكم أهل مكة

على من تمتع بالعمرة إلى الحج     مسألة إيجاب هدي التمتع تتعلق بحاضري المسجد الحرام  فمسألة   •
على من كان خارج مسافة قصر لقوله " حاضروا  على المختار إلى  هدي التمتع    ، فاليجب    فقط  

   . وهللا تعالى أعلم.المسجد الحرام " وهو الحرم وما قرب منه

رضي هللا    طواف الوداع يلزم من كان خارج مكة إذا لم يتصل بها ، لعموم حديث ابن عباس  مسألة: •
المناطق الكبيرة مادون ، ، وقد يتجاوز عن    عنهما ،فيهما )الينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت(

  .مسافة القصر لكن األحوط كل من كان خارج الحرم
  

 
( ) كتاب المناسك ، باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة  2745( برقم: )392/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )1(

»مسند أحمد«  . قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(5448( برقم: )1169/  3أحمد في "مسنده" )، و( بنحوهعند مقدمه مكة ( )
واسمه عبد العزيز بن محمد   -صحيح موقوفاً بهذا اللفظ، رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن الدراوردي  "ة(:ط الرسال  252/  9)
حديثه عن عبيد هللا بن عمر منكر كما قال النسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد   -

 ت أحمد شاكر(: 28/ 5»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في  " أصح.رواه غير واحد عن عبيد هللا بن عمر ولم يرفعوه، وهو 
عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر،   إسناده صحيح، ورواه الترمذي بنحوه من طريق عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي،  »

واحد عن ُعبيد هللا بن عمر ولم مرفوعاً، وقال: "حديث حسن غريب صحيح، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير 
وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ ..  مرفوعاً من طريق الدراوردي.  118:  2يرفعوه، وهو أصح". وكذلك رواه ابن ماجة  

فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب، 
صلي هللا عليه -فعل ذلك، ال أنه روى هذا اللفظ عن النبي  -صلي هللا عليه وسلم-قع البن عمر، وأنه قال: إن النبي من أن ذلك و

اهـ، وهو تعليل مردود، فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره، فال مانع من أن يكون الحديث عند   -وسلم
 .  "إسناده صحيح على شرط مسلم"(:225/ 4»صحيح ابن خزيمة« )في . وقال األلباني  « نافع على الوجهين".

البخاري في "صحيحه" )–  )2( أهله 1572( برقم: )144/    2أخرجه  لم يكن  تعالى ذلك لمن  ، باب قول هللا  الحج  ( ) كتاب 
 .  حاضري المسجد الحرام ( )بهذا اللفظ(
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البخاري عن أنس بن مالك  -3027 النبي   "  في  َمَع  فََكاَن    َخَرْجَنا  َمكَّةَ  إِلَى  اْلَمِديَنِة  ِمْن 
   )1("ا َعْشًراي َصل ِي َرْكعَتَْيِن َرْكعَتَْيِن َحتَّى َرَجعنا إِلَى اْلَمِديَنِة ق ْلت  أَقَْمت ْم بَِمكَّةَ َشْيئًا قَاَل أَقَْمَنا ِبهَ 

ي عرفات  قال النووي:وهذا في حجة الوداع ولم تكن اإلقامة عشرة في نفس مكة ، بل فيها وف •
 . ومنى  

 )2("نقصرالصالة عشراالنبي مع أقمنا:"قالأنس عن وفي البخاري -3028

 هل يلزم المتمتع طوافان وسعيان ؟ مسألة :  •

   :أدلة من قال يلزمه طوافان •

 الدليل األول   •

عن   -3029 البخاري  عباسفي  ابن  عن  أهل    عكرمة  فقال  ؟  الحج  متعة  عن  سئل  أنه 
  رسول للا  في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال    النبي  المهاجرون واْلنصار وأزواج

  ":  وأتينا    طفنا بالبيت وبالصفا والمروة.    "اجعلوا إهاللكم بالحج عمرة إال من قلد الهدي
. ثم أمرنا    "من قلد الهدي فإنه ال يحل له حتى يبلغ الهدي محله    :" النساء ولبسنا الثياب وقال  

فقد    ةوفإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرعشية التروية أن نهل بالحج  
 )3("تم حجنا وعلينا الهدي 

 الدليل الثاني   •

طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين  "  رضي للا عنها قالت:   وفيهما عن عائشة -3030
وأما الذين جمعوا    "لحجهم"الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى

في حجة    مع رسول للا    خرجنا  :"ولفظ البخاري،  "  اواحد  الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا
  يحل حتى يحل منهما   قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم الالوداع فأهللنا بعمرة ثم 

  أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال   حجنا  قضينا  حائض فلما  فقدمت مكة وأنا
فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد  هذه مكان عمرتك      رسول للا 

 )4("معوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحداأن رجعوا من منى وأما الذين ج

:" ... أما قول من قال : أرادت بذلك طواف اإلفاضة فليس  -رحمه هللا تعالى-قال الشيخ ابن باز   •
بصحيح ؛ ألن طواف اإلفاضة ركن في حق الجميع ، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية  
أو  عروة  قول  من  عائشة  حديث  في  مدرج  ذلك  بأن  وقال:"والقول    " منى  من  الرجوع  بعد 

 .س بصحيح وال دليل عليه،واألصل عدم اإلدراج" الزهري،لي

قال الشيخ ابن باز :"... وهكذا قول األخ في هللا ... إن حديث ابن عباس معلل وشاذ ليس بصحيح  •
، وقول بعيد عن الصحة ؛ ألن البخاري أخرجه في صحيحه معلقا مجزوما به ، وقد نص أهل العلم  

شاذا الوجه له ؛ ألن الشاذ في اصطالح أهل الحديث    على أن معلقاته المجزومة صحيحة ،واعتباره
المتمتعين سعوا سعيين ليست   ابن عباس في أن  الراوي من هو أوثق منه. ورواية  به  ماخالف 

 . مخالفة لشيء من األحاديث الصحيحة بل هي موافقة لحديث عائشة الصحيح."  

فقولها طوافا آخر إنما أرادت    :"قلت(40/    26)  -   تيمية  البن  الفتاوى  مجموعوقال شيخ اإلسالم في   •
الحديث   أول  المروة كذكرها فى  الصفا و  بين  بالبيت و  الطواف    الحج   بين  جمعوا  الذين  وألنبه 

 ال  والمروة  الصفا  بين  الطواف  معه  طوافا  نفت  إنما   أنها  فعلم  اإلفاضة  طواف  من  لهم  البد  والعمرة
 عليها  يدخل  ولم  بالعمرة  أحرم  الذي   للمتمتع  أثبتته  القارن   عن  نفته  والذي  بالبيت  المجرد  الطواف

 
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى  1081( برقم: )42/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . يقصر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المغازي ، باب مقام النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة 4297( برقم: )150/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  اللفظ(زمن الفتح ( )بهذا 
البخاري في "صحيحه" )–  )3( أهله 1572( برقم: )144/    2أخرجه  لم يكن  تعالى ذلك لمن  ، باب قول هللا  الحج  ( ) كتاب 

 .  حاضري المسجد الحرام ( )بهذا اللفظ(
في"صحيحه")–  )4( البخاري  اللفظ(1556(برقم:)140/    2أخرجه  والنفساء()بهذا  الحائض  تهل  كيف  باب   ، الحج  ، ()كتاب 
()كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران( 1211(برقم:)27/    4مسلم في"صحيحه")و
 . (بمثله)
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  أوال   للمتمتع  فاستحب  للقدوم  فقط  بالبيت  طافوا  أنهم   هذا  من  فهم  رواياته  بعض   في  وأحمد  ،  الحج
  بأن  حجته  أحمد  ردعلى  ، ومن  الفرض  طواف  يطوف  ثم  للقدوم  أوال  يطوف  أن  منى  من  رجع  إذا

 والقارن  والمفرد  المتمتع  بين  مشترك  الفرض  طواف  ألن  فقدغلط  الفرض  طواف  بالطواف  المراد
ولكن   القارن  عن   مانفته  للمتمتع  أثبتت  وعائشة  وبالصفا   بالبيت  الطواف  الحديث  بهذا  المراد  ، 
 وهذا   حيضها  ألجل  واحدة  إالمرة   بالبيت  تطف  لم  هي   ألنها  بالبيت  الطواف  أرادت   تكن   لم  إن  والمروة
  ويجعلوها   إحرامهم  من  يحلوا  بأن   أمرهم  الذين  وأصحابه    النبى  أن  جابرالصحيح  حديث  قدعارضه

 .مرة  أول إال والمروة الصفا بين يطوفوا لم عمرة

 الدليل الثالث والرابع  •

َف    ُعْرَوةَ أَْخبََرنِي أَبِي قَاَل قُْلُت ِلعائشةوفيهما عن   -3031 َناًحا أَْن اَل أَتََطوَّ َما أََرى َعلَيَّ ج 
فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَ  َ َعزَّ َوَجلَّ َيق ول  إِنَّ الصَّ فَا َواْلَمْرَوةِ قَالَْت ِلَم ق ْلت  ِْلَنَّ َّللاَّ ِ اْْلَيةَ  َبْيَن الصَّ ائِِر َّللاَّ

َناَح عَ  ج  فَاَل  لََكاَن  تَق ول   َكَما  َكاَن  لَْو  ِمْن  فَقَالَْت  أ َناٍس  فِي  َهذَا  أ ْنِزَل  إِنََّما  ِبِهَما  َف  َيطَّوَّ أَْن اَل  لَْيِه 
ف وا َبْيَن ال ْم أَْن يَطَّوَّ ا  اْْلَْنَصاِر َكان وا إِذَا أََهلُّوا أََهلُّوا ِلَمَناةَ فِي اْلَجاِهِليَِّة فَاَل َيِحلُّ لَه  فَا َواْلَمْرَوةِ فَلَمَّ صَّ

وا َمَع النبي وا ذَِلَك لَه  فَأَْنَزَل َّللاَّ  تَعَالَى َهِذِه اْْلَيةَ فَلَعَْمِري َما أَتَمَّ َّللاَّ  َحجَّ َمْن لَْم  ِللْ   قَِدم  ِ ذََكر  َحج 
فَا َواْلَمْرَوةِ     )1("يَط ْف َبْيَن الصَّ

َك     رسول للا   َوقَْد َسنَّ   "وفي لفظ  لهما عنها -3032 َما فَلَْيَس ِْلََحٍد أَْن َيتْر  الطََّواَف َبْيَنه 
َما   )2("الطََّواَف َبْينَه 

كان قولها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن "ف(204/ ص   9)ج    -بيان مشكل اآلثار ـ الطحاوى  قال في   •
رجعوا من منى لحجهم هو على طواف كالطواف األول الذي كانوا طافوه للعمرة وفيه الطواف بين 
الصفا والمروة فكان ذلك يخالف الحديث الذي رواه جابر في ذلك وكان أولى منه ألن هللا قال في  

  لبيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما  إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج ا  كتابه  
  ثم لما روينا عن عائشة في الباب الذي روينا ذلك فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن رسول هللا  

سن الطواف بينهما ومن قولها بعد ذلك إنه ما تمت حجة أحد وال عمرته لم يطف بينهما وذلك مما 
له ال يقال بالرأي ولكنها قالته توقيفا والتوقيف ال يكون في مثل ال يجوز أن يكون قالته رأيا ألن مث

 . وهللا نسأله التوفيق  هذا إال من رسول هللا  

ِباْلَبْيِت    رضي للا عنها  عن عائشة في مسلم  و -3033 َولَْم تَط ْف  فَقَِدَمْت  بِع ْمَرةٍ  أََهلَّْت  أَنََّها 
ِ فَقَاَل لََها النبيَحتَّى َحاَضْت فََنَسَكْت اْلَمَناِسَك   ْت ِباْلَحج 

َيَسع ِك َطَواف ِك    َيْوَم النَّْفرِ     ك لََّها َوقَْد أََهلَّ
 ِ ْحَمِن إِلَى التَّْنِعيِم فَاْعتََمَرْت َبْعَد اْلَحج  ِك َوع ْمَرِتِك فَأََبْت فََبعََث بَِها َمَع َعْبِد الرَّ أَنََّها  وفي لفظ "  "ِلَحج ِ

َرْت بِعََرفَةَ فَقَاَل لََهاَحاَضْت ِبَسِرَف فَتَطَ  فَا َواْلَمْرَوةِ عن  رسول للا    هَّ ي ْجِزئ  عنِك َطَواف ِك ِبالصَّ
ِك َوع ْمَرِتكِ   ) مفهومه يدل على وجوب سعيين على المتمتع ، ولذا طلبت عمرة (  )3(".َحج ِ

  بأجرين   الناس  أيرجع  للا  رسول   يا  عنها  للا   رضى  عائشة  قالتوفي لفظ لمسلم:"   -3034
 على  خلفه  فأردفنىت  قال.  التنعيم  إلى  بها  ينطلق  بكرأن  أبى  بن  الرحمن  بأجرفأمرعبد  وأرجع
  له   قلت .  الراحلة  بعلة  رجلى  فيضرب  عنقى  عن  أحسره  فجعلت أرفع خمارى  -  قالت   -  له  جمل
 .  )4(".وهوبالحصبة للا  رسول  إلى  انتهينا  حتى  أقبلنا  ثم  بعمرة  فأهللت  قالت  أحد  من  ترى  وهل

 
 (بمثله( ) أبواب العمرة ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ( )1790( برقم: )6/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال يصح 1277( برقم: )68  /  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )،  

 . الحج إال به ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر 1643( برقم: )157/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 1277( برقم: ) 69/    4مسلم في "صحيحه" )، و  .(بهذا اللفظهللا ( )
 .  (بمثلهركن ال يصح الحج إال به ( )

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211( برقم: )34/    4يحه" )أخرجه مسلم في "صح–  )3(
 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211( برقم: )34/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
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  وعمرة   بحجة  الناس  يرجع   للا   يارسول  قلت  الحصبة  ليلة  كانت  "فلما  وفي لفظ لمسلم  -3035
 وأنا  ْلذكر  فإنى  –  قالت  -  جمله  على  بكرفأردفنى  أبى  بن  الرحمن  فأمرعبد  قالت  بحجة  وأرجع
 بعمرة   منها  فأهللت  التنعيم  إلى  جئنا  حتى   الرحل  مؤخرة  وجهى  فتصيب   أنعس   السن  حديثة   جارية
 )1(".اعتمرواالتي   الناس بعمرة جزاء

فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول  رضي للا عنهما  :"    فيهما عن بن عمرو -3036
شيء ثم خب ثالثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم  
سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه  

يء حرم منه  حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل ش
     )2(" من أهدى وساق الهدي من الناس رسول هللا  وفعل مثل ما فعل

 .  وهو اختيار شيخ اإلسالم القول الثاني : يكفيه سعي واحد •
واختار شيخ اإلسالم وتلميذه في تهذيب السنن أن من حج قارنا أو مفردا أو متمتعا فليس عليه إال  •

هو  :"وقال شيخ اإلسالم  ،26/138المتمتع بسعي العمرة أجزأه ذلك،الفتاوىفإذا اكتفى    ،  سعي واحد
لم  فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي  ،  وأصح الروايتين عن أحمد  أصح أقوال جمهور العلماء،

  وحلف على ذلك طاووس   ،  بين الصفا والمروة إال مرة واحدة قبل التعريف وأكثرهم متمتعون  يطوفوا 
   .  النبي وغيرهم وهم أعلم الناس بحجةروابن عباس وجاب رابن عم وثبت مثله عن  ،

يطف بين الصفا والمروة ، وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد    وذكر ابن القيم رواية أبي داود ) ولم •
، ، وأجابوا عن حديث عائشة بأن هذه الزيادة من قول الزهري وقال ابن القيم : قيل من كالم عروة 

وال أصحابه بين الصفا      رسول هللا  لم يطف  قال "، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر  
   ."  األولوالمروة إال طوافا واحدا طوافه 

لم    :"يقول  رضي للا عنهما  بن عبد للا    الزبير أنه سمع جابر  وفي مسلم عن أبي   -3037
. زاد فى حديث محمد بن بكر  وال أصحابه بين الصفا والمروة إال طوافا واحدا  يطف النبى  
 . )3("طوافه األول

ْلربع    قدم رسول للا    :"عن عطاء عن جابر بن عبد للا قال  وفي لفظ  .    )صحيح( -3038
اجعلوها عمرة إال    خلون من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة قال رسول للا  
طافوا ولم يطوفوا بين  من كان معه الهدي فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج فلما كان يوم النحر  

فلما كان يوم التروية لبوا بالحج ، فلما كان يوم النحر قدموا ولفظ النسائي :"،   "   الصفا والمروة
فلما كان يوم التروية أهلوا ولفظ أبي داود"  .  ولم يطوفوا بين الصفا والمروةفطافوا بالبيت ، 

  )4(". قدموا فطافوا بالبيت ، ولم يطوفوا بين الصفا والمروةبالحج ، فلما كان يوم النحر 

، ولكن اللفظ التالي يدل    اللفظ ولفظ مسلم السابق يدل على أنه يتكلم عن غير المتمتعين) هذا  
 .  (على أنه يشمل المتمتعين

  

 
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211( برقم: )30/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
ومسلم ،  ( ) كتاب الحج ، باب من ساق البدن معه ( )بهذا اللفظ(  1691( برقم: )167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام ِفي  1227( برقم: )49/  4يحه" )في "صح
 . الحج وسبعة إذا رجع ( )بمثله.(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1215( برقم: )36/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المناسك ، طواف الذي يهل بالعمرة ثم يحج من مكة (  4157( برقم: )218/    4أخرجه النسائي في "الكبرى" )–  )4(
( برقم: 3144/    6وأخرجه أحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  1788( برقم: )89/    2أبو داود في "سننه" )، و  ()بهذا اللفظ

األرنؤوط في    ( )بمثله.(15129) قال  الرسالة(:   175/  23»مسند أحمد« ).  . وقال  إسناده صحيح على شرط مسلم."ط   "
لت: إسناده جيد على شرط مسلم. وقد أخرجه هو :"ق   1569برقم    (:37/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

 .  "والبخاري من طريق أخرى دون ذكر الطواف بعد النحر، وهذا عند مسلم من طريق أخرى
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مهلين بالحج معنا النساء    رسول هللا    خرجنا مع"وفي لفظ لمسلم عن جابر -3039
من لم يكن معه    :  رسول هللا   والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا

فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب  هدي فليحلل قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله قال  
  رسول للا فأمرنا فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف األول بين الصفا والمروة

 1("أن نشترك في اْلبل والبقر كل سبعة منا في بدنة( 

وجاء   وطلحة  " ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي    وجاء في لفظ للبخاري -3040
الحديث ، وهو معارض بحديث عائشة وابن عمر ، أن هناك    )2(علي من اليمن ومعه الهدي"

 . لم يسق الهدي عدد كثير
بالصفا وهذا نص في أن المتمتع ال يطوف  "   عن حديث جابر  شرح العمدة  قال شيخ اإلسالم في   •

 . "والمروة إال طوافا واحدا كالقارن والمفرد

لم    حديث جابر بقوله :" أما مارواه مسلم عن جابر  عنه أن النبي عن    ابن باز  وأجاب الشيخ •
يطوفوا بين الصفا والمروة إال طوافا واحدا طوافهم األول" فهو محمول على من ساق الهدي من  

حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا وهذا هو الجمع    الصحابة ؛ ألنهم بقوا على إحرامهم مع النبي 
عمل وبذلك يزول التعارض ويحصل ال  بين حديثي عائشة وابن عباس ، وبين حديث جابر المذكور،

وقد أثبتا   ،  ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان  باألحاديث كلها.
وظاهر حديث جابر ينفي ذلك،والمثبت مقدم على النافي كما هو   ،   السعي الثاني في حق المتمتع

 ". مقرر في علمي األصول ومصطلح الحديث 

 ! بعد أداء العمرة للمتمتعطواف القدوم للمكي ، أو هل يشرع مسألة   •
وأما من قال : المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه قال ابن القيم في الزاد " •

فهذا لم    إلى منى وهو قول أصحاب الشافعي وال أدري أهو منصوص عنه أم ال ؟ قال أبو محمد:
ال أرى ألهل مكة أن    قال ابن عباس:  دوال أحد من الصحابة البتة وال أمرهم به وال نقله أح  يفعله  

يطوفوا وال أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى وعلى قول ابن 
 . قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم عباس:

اْلَمِديَنِة َبْعَد َما  ِمْن      اْنَطلََق النبي"رضي للا عنهما     عن بن عباسالبخاري  وفي   -3041
َل َوادََّهَن َولَِبَس إَِزاَره   رِ   َوِرَداَءه  ه َو َوأَْصَحاب ه  فَلَْم َيْنهَ عن َشْيءٍ  تََرجَّ ت ْلبَس  إِالَّ    ِمْن اْْلَْرِدَيِة َواْْل ز 

َزْعفََرةَ الَّتِي تَْرَدع  َعلَى اْلِجْلدِ  لَْيفَِة َرِكَب َراِحلَتَه  َحتَّى اْستََوى َعلَى اْلَبْيَداءِ فَأَْصَبَح ِبِذي    اْلم  أََهلَّ    اْلح 
َبَدَنتَه  َوذَِلَك ِلَخْمٍس َبِقيَن ِمْن ِذي اْلقَْعَدةِ فَقَِدَم َمكَّةَ ِْلَْرَبعِ لََياٍل َخلَْوَن ِمْن ِذي    ه َو َوأَْصَحاب ه  َوقَلَّدَ 

ةِ  فَا َواْلَمْرَوةِ َولَْم َيِحلَّ ِمْن أَْجِل ب ْدِنِه ِْلَنَّه  قَلََّدَها ث مَّ َنَزَل ِبأَْعلَى  فََطاَف ِباْلَبْيِت َوَسعَى   اْلَحجَّ َبْيَن الصَّ
  ِ ِباْلَحج  ِهلٌّ  م  َوه َو  وِن  اْلَحج  عنَد  اْلَكْعبَةَ َمكَّةَ  يَْقَرْب  َحتَّى  بَْعدَ   َولَْم  بَِها  َعَرفَةَ    َطَوافِِه  ِمْن  َرَجَع 

واْصَحاَب  ََوأََمَرأ ر  فَا َواْلَمْرَوةِ ث مَّ ي قَص ِ ف وا ِباْلَبْيِت َوَبْيَن الصَّ ء وِسِهْم ث مَّ َيِحلُّوا  ه  أَْن َيطَّوَّ َوذَِلَك    ِمْن ر 
يب  َوالث َِياب       )3("ِلَمْن لَْم يَك ْن َمعَه  َبَدَنةٌ قَلََّدَها َوَمْن َكاَنْت َمعَه  اْمَرأَت ه  فَِهَي لَه  َحاَلٌل َوالط ِ

لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى   قالوا:  ا طواف القدوم للمكي أو المتمتعوالذين استحبو •
وألن الطواف األول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأت به فاستجب له فعله عقيب    :  للقدوم

فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة فكان طوافه للعمرة    ؛  اإلحرام بالحج وهاتان الحجتان واهيتان
مغنيا عن طواف القدوم كمن دخل المسجد فرأى الصالة قائمة فدخل فيها فقامت مقام تحية المسجد 

لم يطوفوا عقيبه وكان أكثرهم     النبي  وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع ، وأغنته عنها
 .متمتعا

 

 
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1213( برقم: )36/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  لفظ(والتمتع والقران ( )بهذا ال
( ) كتاب التمني ، باب قول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت  7230( برقم: )83/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 .  ()كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب( )بهذا اللفظ(1545(برقم:)137/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")– )3(



620    | 

 620  الصفحة
 

 

في   هل يقال له مايقال ألهل مكة .  من تجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة  مسألة:    •
  ب وهو األقر  ؟  ؟ أم  إذا أحرم من مكة فعليه الدم ويطوف للقدوم ويسعىسقوط طواف القدوم 

 . وهللا تعالى أعلم.يما إذا كان قد لبى قارنا أو مفرداف
 ؟ متى يشرع الصيام لمن لم يجد الهدي •

قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حالال حتى    كريب عن ابن عباسفي البخاري عن   -3042
يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من اْلبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من  

فإن كان    قبل يوم عرفة  وذلكذلك أي ذلك شاء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثالثة أيام في الحج  
عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صالة   األيام الثالثة يوم عرفة فال جناحآخر يوم من  

    )1("العصر إلى أن يكون الظالم
(هذا القول يستحب له 500/    3)  -المغني في فقه االمام أحمد بن حنبل الشيباني للمقدسي  قال في   •

تقديم اإلحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز 
حل   وعن أحمد أنه إذا  . فإذا أحرم بالعمرة وهذا قول أبي حنيفة:  نص عليه وأما وقت جواز صومها  

ويروى ذلك عن ابن عمر وهو  ، وقال مالك و الشافعي : ال يجوز إال بعد إحرام الحج .   من العمرة 
وألنه صيام واجب فلم يجز   فصيام ثالثة أيام في الحج    قول إسحاق وابن المنذر لقول هللا تعالى :  

وألن ما قبله وقت ال يجوز فيه المبدل فلم يجز    ،    تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب
 .وقال الثوري و األوزاعي : يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة . البدل كقبل اإلحرام بالعمرة 

فصيام    فأما قوله :    ،    بعده كإحرام الحجولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم  
 يام صفقيل معنا في أشهر الحج فإنه ال بد من إضمار إذ كان الحج أفعال ال    ثالثة أيام في الحج  

وأما تقدميه على    "الحج أشهر    "فيها إنما يصام في وقتها أو في شهرها فهو في قوله تعالى :  
وأما كونه بدال فال   .  وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب كتقديم الكفارة على الحنث وزهوق النفس

 . يقدم على المبدل فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج فكذلك الصوم

  ثالثة   صام  الهدي  يجد لم   فمن  (143/    26)  -   تيمية   البن   الفتاوى  مجموعفي  قال شيخ اإلسالم :"   •
  أقوال   أظهرفي    بالعمرة  أحرم  حين  من  الثالثة  يصوم  أن  وله   ،  رجع  اذا  وسبعة  النحر  يوم  قبل  أيام

 إال   يصومها  ال  وقيل،    بالعمرة  اإلحرام  قبل  يصومها  أنه  قيل:    أحمد  عن  روايات  ثالث  وفيه،    العلماء
 يصومها   أنه  قيل  وقد  ،    األرجح  وهو  بالعمرة  اإلحرام  حين  نا ميصومه  وقيل ،    بالحج  اإلحرام  بعد
  في  الوضوء  دخل  كما الحجفي    العمرة  دخلت  ولكن  الحجفي    شرع  حينئذ  فإنه   العمرة  من  التحلل  بعد

  متمتعين   كانوا    هللا  رسول  وأصحاب  "القيامة  يوم  الى  الحج  في  العمرة  دخلت:"    النبي  قال  الغسل
 .بالحج أحرموا وإنما معه

"من    فيهما عن ابن عمر    (402/    2)  -تفسير الجامع ألحكام القرآن أبو عبدهللا القرطبي  قال في   •
كان منكم أهدى فإنه ال يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف  
بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجدهديا فليصم ثالثة أيام في 

الحديث. وهذا كالنص في أنه ال يجوز صوم السبعة األيام إال في    )2(حج وسبعة إذا رجع إلى أهله"ال
 أهله وبلده ، وهللا أعلم.

إال إذا أحرم قبل    فال يتمكن إال في أيام التشريق ،  قلت : وهو كالنص أنه اليصوم حتى يحرم بالحج •
وى مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : "الصيام لمن مع ما ر    ،  اليوم الثامن

تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فإن لم يصم صام  
أيام منى". وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة ، وأن ذلك  

نه وقت األداء وما بعد ذلك من ذلك من أيام منى وقت القضاء ، على ما يقول أصحاب  مبدأ ، إما أل

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( 4521( برقم: )28/  6خاري في "صحيحه" )أخرجه الب– )1(

 .  )بهذا اللفظ(
، ( ) كتاب الحج ، باب من ساق البدن معه ( )بهذا اللفظ(  1691( برقم: )167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )–  )2(

( ) كتاب الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة  1227( برقم: )49/    4ومسلم في "صحيحه" )
 . أيام ِفي الحج وسبعة إذا رجع ( )بمثله.(
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من   واألظهر  به.  مأمور  وذلك   ، للذمة  إبراء  النحر  يوم  قبل  الصيام  تقديم  في  ألن  الشافعي،وإما 
وإن    الذي فيه سعة لألداء  كوقت الصالة  المذهب أنها على وجه األداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل،

قلت فيكون األفضل اإلحرام بالحج  .  ال قضاء  اأداء  الصحيح وأنه  هو  وهذا  أوله أفضل من آخره.  كان
    .يوم التروية إال إذا كان اليجد الهدي فيحرم يوم السادس 

لَْم يَِجْد    أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى " اْلَحّجِ " من قوله تعالى  قال الشنقيطي:"   • فََمْن 
أي في حالة تلبسه بإحرام الحج ،    فَِصيَاُم ثاَلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم تِْلَك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ  

 ألن الظاهر من اسم الحج هو الدخول في نفس الحج ، وذلك باإلحرام .  
يجب على من ال يستطيع الهدي الصيام على أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويهل قبل  وقال :" •

 ".يوم التروية ليتم الثالثة قبل يوم النحر . 

 .  تمسألة اإلحالل بعد الطواف بالبي  •

 - : أن أول شيء بدأ به    رضي للا عنها  فأخبرتني عائشة"  في البخاري عن عروة -3043
أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة . فأول شيء بدأ به الطواف . ثم    -     رسول للا   حين قدم

أنها أهلت هي وأختها والزبير وفالن   يفعلونه وقد أخبرتني أمي  المهاجرين واْلنصار  رأيت 
 )1("فلما مسحوا الركن حلواوفالن بعمرة 

 باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته  قوله  •

قال بن بطال غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى  •
بين الصفا والمروة فأراد أن يبين أن قول عروة فلما مسحوا الركن حلوا محمول على أن  
المراد لما استلموا الحجر األسود وطافوا وسعوا حلوا بدليل حديث بن عمر الذي أردفه به في  

ل النووي ال بد من تأويل قوله مسحوا الركن ألن المراد به الحجر األسود ومسحه  وقا  ...  هذا  
يكون في أول الطواف وال يحصل التحلل بمجرد مسحه باإلجماع فتقديره فلما مسحوا الركن  

لظهورها وقد أجمعوا ؛   وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا وحذفت هذه المقدرات للعلم بها
   .".ل تمام الطوافعلى أنه ال يتحلل قب

قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت    عن عمرو بن ديناروفيهما   -3044
فطاف بالبيت سبعا وصلى    رسول للا  ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته ؟ فقال قدم

د  " وزا  خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول للا أسوة حسنة
 )2("وسألنا جابر بن عبد للا فقال ال يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروةالبخاري"

مسألة الوقت بين العمرة والحج داخل في النسك فال ينقطع بالسفر وال ينبغي أن يعتمر فيه    •
 .لم يقرب البيت ، وال أصحابه وقد حلوا   بعمرة" لما تقدم أنه 

  

 
( ) كتاب الحج ، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع 1614( برقم: )152/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الحج ، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى  1235( برقم: )54/    4إلى بيته ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ه مطوال.(من البقاء على اإلحرام وترك التحلل ( )بمثل

في"صحيحه")–  )2( البخاري  مطوال.(ومسلم  1793(برقم:)6/    3أخرجه  المعتمر()بمثله  يحل  متى  باب   ، العمرة  ()أبواب 
 () كتاب الحج ، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثُمَّ قدم مكة من الطواف والسعي()بهذا اللفظ( 1234(برقم:) 53/  4في"صحيحه")
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 محضورات اإلحرام  •
 . وتقليم األظافر   -2حلق الرأس  -1 •

وَن    رسول للا    قَاَل ك نَّا َمعَ     عن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ فيهما   -3045 ْحِرم  َدْيِبَيِة َوَنْحن  م  ِباْلح 
ْشِرك وَن قَاَل َوَكاَنْت ِلي َوْفَرةٌ فََجعَلَْت اْلَهَوامُّ تَسَّاقَط  َعلَى َوْجِهي فََمرَّ ِبي النب      ي َوقَْد َحَصَرَنا اْلم 

فََمْن َكاَن ِمْنك ْم َمِريًضا أَْو ِبِه أَذًى ِمْن   ِه اْْلَية  فَقَاَل أَي ْؤِذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك ق ْلت  نَعَْم قَاَل َوأ ْنِزلَْت َهذِ 
      " )")1َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو ن س كٍ 

ِمْلت  إِلَى"  "  لهما عنه وفي لفظ   -3046   رسول للا    َنَزلَْت فِيَّ َكاَن بِي أَذًى ِمْن َرأِْسي فَح 
 اَل فَنََزلَْت  َواْلقَْمل  َيتََناثَر  َعلَى َوْجِهي فَقَاَل َما ك ْنت  أ َرى أَنَّ اْلَجْهَد َبلََغ ِمْنَك َما أََرى أَتَِجد  َشاةً فَق ْلت  

تَِّة َمَساِكيَن نِْصَف  إِْطعَاُم سِ َهِذِه اْْلَية  فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو ن س ٍك قَاَل َصْوم  ثاََلثَِة أَيَّاٍم أَْو  
ةً   َصاعٍ َطعَاًما ِلُكّلِ ِمْسِكينٍ  ةً َوِهَي لَك ْم َعامَّ  )2("  قَاَل فَنََزلَْت فِيَّ َخاصَّ

اْحِلْق َرأَْسَك ث مَّ اْذَبْح     آذَاَك َهَوامُّ َرأِْسَك قَاَل َنعَْم فَقَاَل لَه  النبي "عنه"لمسلموفي لفظ   -3047
ْم ثاََلثَةَ أَيَّامٍ  َشاةً ن س ًكا  آُصعٍ أَْو أَْطِعْم  أَْوص 

 )3(" ِمْن تَْمٍرَعلَى ِستَِّة َمَساِكينَ   ثاََلثَةَ

 )4(""أما تجد شاةوفي لفظ للبخاري -3048

َدْيِبَيِة َولَْم  "وفي لفظ للبخاري -3049 َك قَاَل َنعَْم فَأََمَره  أَْن َيْحِلَق َوه َو ِباْلح  َيتََبيَّْن  أَي ْؤِذيَك َهَوامُّ
ل وا َمكَّةَ فَأَْنَزَل َّللاَّ  اْلِفْدَيةَ فَأََمَره   وَن ِبَها َوه ْم َعلَى َطَمعٍ أَْن َيْدخ 

ْم َيِحلُّ ْم أَنَّه  أَْن ي ْطِعَم    رسول للا    لَه 
 )5("فََرقًا َبْيَن ِستٍَّة أَْو ي ْهِدَي َشاةً أَْو َيص وَم ثاََلثَةَ أَيَّاٍم 

ا -3050 الحمام وينزع  ":قال  رضي هللا عنهما    عباسبن  )صحيح( . عن  يدخل  المحرم 
ل أميطوا عنكم األذى فإن هللا عز وجل ال  وضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ظفره طرحه ويق

 )6( "يصنع بأذاكم شيئا 
وأجمعوا على أنه يزيل ظفره ،  قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إال من عذر   •

المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر  "بن عباس قال  أثرلمفهوم    إذا إنكسر،
 "ل أميطوا عنكم األذى فإن هللا عز وجل ال يصنع بأذاكم شيئا  وظفره طرحه ويق

   .والنقاب والقفازين للمرأة -5   .وتغطية الرأس بمالصق - 4. لبس المخيط  -3 •

رضي للا    ابن عباس   حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن  عنفيهما   -3051
ٌل َواقٌِف بِعََرفَةَ إِْذ َوقََع عن َراِحلَِتِه فََوقََصْته  أَْو قَاَل فَأَْوقََصْته  قَاَل النبي   :"  قَالَ عنهما      َبْيَنَما َرج 

   َن وه  فِي ثَْوَبْيِن َواَل ت ح وا َرأَْسه  فَإِنَّه  ي ْبعَث  َيْوَم اْلِقَياَمِة  اْغِسل وه  بَِماٍء َوِسْدٍر َوَكف ِ ر  ن ِط وه  َواَل ت َخم ِ
لَب ًِيا  )7("م 

 
 .  ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ( )بهذا اللفظ(4191( برقم: ) 129/  5)أخرجه البخاري في "صحيحه" – )1(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله فمن كان منكم مريضا أو به 4517( برقم: ) 27/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس 1201( برقم: )21/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )،    أذى من رأسه ( )بهذا اللفظ(
 . (بمثلهللمحرم إذا كان به أذى ( )

( ) كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ( 1201( برقم: )21/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله فمن كان منكم مريضا أو به 4517( برقم: ) 27/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 . أذى من رأسه ( )بهذا اللفظ(

 ( ) أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب النسك شاة ( )بهذا اللفظ( 1817( برقم: )10/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( . ( ) كتاب الحج ، باب المحرم ينكسر ظفره ( )بهذا اللفظ9217( برقم: )62/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )6(

" وقال في   « بسند صحيح63 -  62/ 5رواه البيهقي »" (:21/  11العالمة األلباني في الفقه« )»جامع تراث  قال األلباني في  
 "صحيح".  «4» برقم (:27»حجة النبي« )ص

( ) كتاب الجنائز ، باب الكفن في ثوبين ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم  1265( برقم: )75/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بمثله مطوال.(1206)( برقم: 23/  4في "صحيحه" ) 
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ْحِرم   "عن النبيرضي للا عنهما    عن ابن عمر  وفيهما -3052 اًل َسأَلَه  َما يَْلبَس  اْلم  أَنَّ َرج 
ْعفََران   فَقَاَل اَل َيْلَبس  اْلقَِميَص َواَل اْلِعَماَمةَ َواَل السََّراِويَل َوالَ   اْلب ْرن َس َواَل ثَْوًبا َمسَّه  اْلَوْرس  أَْو الزَّ

َما َحتَّى َيك وَنا تَْحَت اْلَكْعَبْينِ  فَّْيِن َوْلَيْقَطْعه   )1("فَإِْن لَْم َيِجْد النَّْعلَْيِن فَْلَيْلَبْس اْلخ 

َص َواَل اْلعََماِئَم َواَل  وفي لفظ لهما" -3053 السََّراِوياَلِت َواَل اْلبََرأنس َواَل اْلِخفَاَف  اَل تَْلَبس وا اْلق م 
َما أَْسفََل ِمْن اْلَكْعَبْيِن َواَل تَْلَبس   فَّْيِن َوْلَيْقَطْعه  وا ِمْن الث َِياِب َشْيئًا إاِلَّ أََحٌد اَل َيِجد  النَّْعلَْيِن فَْلَيْلبَْس اْلخ 

ْعفََران  َواَل اْلَوْرس    )2("َمسَّه  الزَّ

أن رجال نادى   رضي للا عنهما   عن ابن عمروفي لفظ عند ابن خزيمة  .    )صحيح( -3054
  فقال : يا رسول للا ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : ال تلبسوا السراويل و ال القمص وال
البرانس و ال العمامة و ال ثوب مسه الزعفران و الورس و ليحرم أحدكم في إزار ورداء و  

 )3("د نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبيننعلين فإن لم يج 

ِمْن اْلَمِديَنِة بَْعَد َما     اْنَطلََق النبي"رضي للا عنهما     عن بن عباسفي البخاري   -3055
َل َوادََّهَن َولَبَِس إَِزاَره   رِ ِمْن    َوِرَداَءه  ه َو َوأَْصَحاب ه  فَلَْم َيْنهَ عن َشْيءٍ    تََرجَّ ت ْلَبس  إاِلَّ    اْْلَْرِدَيِة َواْْل ز 

َزْعفََرةَ الَّتِي تَْرَدع  َعلَى اْلِجْلد  )4("اْلم 

بِعََرفَاٍت فَقَاَل َمْن لَْم   قَاَل َخَطَبَنا النبيرضي للا عنهما     عن ابن عباس و فيهما   -3056
َزاَر فَْلَيْلبَْس السََّراِويَل َوَمْن لَْم َيِجْد النَّْعلَ  فَّْينِ َيِجْد اْْلِ  )5(لمحرم"ا" يعني    وزاد مسلم"  ْيِن فَْلَيْلبَْس اْلخ 

فَّْينِ "وإذا  فيهما لفظ وفي -3057  )6(وليقطعهما أسفل من الكعبين" لَْم َيِجْد النَّْعلَْيِن فَْلَيْلبَْس اْلخ 

عمر -3058 ابن  عن  عنهما  وللبخاري  للا  تَْلَبْس  "رضي  َواَل  ْحِرَمة   اْلم  اْلَمْرأَة   تَْنتَِقْب  َواَل 
 )7(" اْلق فَّاَزْيِن 

عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات    "  رضي هللا عنهاعائشة    عن)ضعيف( . -3059
 )8("فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه  مع 

 
( ) كتاب العلم ، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ( )بهذا اللفظ(  134( برقم: )39/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان تحريم   ( ) كتاب1177( برقم: ) 2/    4ومسلم في "صحيحه" )،  

 . الطيب عليه ( )بنحوه.(
)2(  –( في "صحيحه"  البخاري  )144/    7أخرجه  برقم:  في  5802(  ومسلم   ، )بمثله.(   ) البرانس  باب   ، اللباس  كتاب   (  )

أو عمرة وما ال يباح وبيان تحريم الطيب عليه ( ( ) كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج  1177( برقم: ) 2/    4"صحيحه" )
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المناسك ، باب اإلحرام في األزر واألردية والنعال (  2601( برقم: )278/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )3(
( برقم: 1100/    3)بمثله.( وأحمد في "مسنده" )  ،  (  457( برقم: )162/    1وابن الجارود في "المنتقى" )،    )بهذا اللفظ(

حديث صحيح دون قوله: "من العقبين " فشاذ، "ط الرسالة(:   500/  8»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في    ( )بمثله.(4993)
" ، وصححه األلباني في إسناده صحيح"(:163/  4»صحيح ابن خزيمة« )" . قال األعظمي في  رجاله ثقات رجال الشيخين. 

 . 1096برقم  (:293/ 4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
 ( ) كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ( )بهذا اللفظ( 1545( برقم: )137/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
جزاء الصيد ونحوه ، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد ( ) باب  1841( برقم: )16/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال  1178( برقم: )3/    4النعلين ( )بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  يباح وبيان تحريم الطيب عليه ( )بنحوه.(

( ) كتاب الحج ، باب ما ال يلبس المحرم من الثياب ( )بهذا  1542( برقم: )137/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان ( ) كتاب  1177( برقم: )2/    4ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  

 . تحريم الطيب عليه ( )بمثله.(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم 1838( برقم: )15/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

 .  والمحرمة ( )بهذا اللفظ(
وابن خزيمة في "صحيحه" ،  ( ) باب المناسك ، ( )بنحوه.(  459( برقم: )163  /  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )8(
/   2وأبو داود في "سننه" )) بنحوه( ،  ( ) كتاب المناسك ، تغطية الوجه للمحرمة من غير انتقاب (2691( برقم: ) 355/  4)

»الدراية . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(24655( برقم: )5812/    11وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  1833( برقم: )104
/ 2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )." ،وقال في  في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف"(:32/  2في تخريج أحاديث الهداية« )

أخرجه ابن خزيمة وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت "(:518
الحاكمالمن وصححه  نحوه،  جدتها  وهي  بكر  أبي  بنت  أسماء  عن  في    ذر،  األرنؤوط  وقال   .".( أحمد«  ط    22/  40»مسند 

الشيخين:"الرسالة(:  ثقات رجال  القرشي، وبقية رجاله  أبي زياد، وهو  بن  يزيد  في إسناده ضعيف لضعف  األلباني  . وقال   "
 عيف"."إسناده ض 317برقم  (:157/  2األم« ) -»ضعيف أبي داود 
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حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها     رسول هللا  وقال شيخ اإلسالم ليس هناك عن •
 . فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها    في اإلحرام

قال في الشرح فيحرم تغطيته ال نعلم فيه خالفا إال ما روي عن أسماء أنها تغطية فيحمل على السدل   •
فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها ،    فال يكون فيه إختالف  

 .ال نعلم فيه خالفا انتهى 
بمالصق خال النقاب والبرقع ، وال تكلف    قال شيخ اإلسالم بجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها •

      .المرأة أن تجافي سترتها عن وجهها البعود وال بغيره

 . والطيب  -7.  تغطية الوجه   -6 •

َبْيٍر   وفي لفظ لمسلم -3060   َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن س ْفَياَن َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ج 
وا َرأَْسه  رضي للا عنهما  ر   )1(" َواَل َوْجَههُ َواَل ت َخم ِ

َعبَّاٍس   وفي مسلم من طريق  -3061 اْبِن  َعْن  ُجبَْيٍر  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َمْنُصوٍر  َعْن    إِْسَرائِيُل 
ب وه  ِطيًبا " قَاَل  هما  عن النبي  رضي للا عن  )2("فَإِنَّه  ي ْبعَث  ي لَب ِي َواَل تُغَط وا َوْجَههُ َواَل ت قَر ِ

اْبُن   وفي مسلم    -3062 قَاَل  ُجبَْيٍر يَقُوُل  ْبَن  قَاَل َسِمْعُت َسِعيَد  بَْيِر  أَبِي الز  ُزَهْيٍر َعْن  َعْن 
اًل َراِحلَت ه  َوه َو َمعَ :"رضي للا عنهما   عن النبي    َعبَّاٍس    فَأََمَره مْ     رسول للا   َوقََصْت َرج 

َوِسْدٍر     رسول للا  بَِماٍء  يَْغِسل وه   َوْجَههُ أَْن  يَْكِشفُوا  َيْوَم    َوأَْن  ي ْبعَث   فَإِنَّه   َوَرأَْسه   قَاَل  َحِسْبت ه  
 )3("اْلِقَياَمِة َوه َو ي ِهلُّ 

َعلَْيِه  ِحيَن ي ْنَزل     رسول للا    َكاَن َيق ول  لَْيتَنِي أََرى  "يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ   وفيهما عن   -3063
ِباْلِجْعَراَنِة َوَعلَْيِه ثَْوٌب قَْد أ ِظلَّ ِبِه َمعَه  فِيِه َناٌس ِمْن أَْصَحاِبِه إِْذ َجاَءه  أَْعَرابِيٌّ      قَاَل فََبْيَنا النبي

بِع ْمَرةٍ  أَْحَرَم  ٍل  َكْيَف تََرى فِي َرج   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ فَقَاَل  ِبِطيٍب  ٌخ  تََضم ِ م  بَّةٌ  َبْعَدَما    َعلَْيِه ج  بٍَّة  فِي ج 
يِب فَأََشاَر ع َمر  إِلَى َيْعلَى ِبَيِدِه أَْن تَعَاَل فََجاَء َيْعلَى فَأَْدَخَل َرأَْسه  فَإِذَا النبي َخ ِبالط ِ ُمْحَمر     تََضمَّ

َي عنهُ  ل  فَأ تَِي  فَقَاَل أَْيَن الَِّذي َيْسأَل نِي عن اْلع    اْلَوْجِه يَِغط  َكذَِلَك َساَعةً ثُمَّ ُسّرِ ج  ْمَرةِ آِنفًا فَاْلت ِمَس الرَّ
بَّة  فَاْنِزْعَها ث مَّ اْصَنْع فِي ع مْ  ا اْلج  اٍت َوأَمَّ يب  الَِّذي ِبَك فَاْغِسْله  ثاََلَث َمرَّ ا الط ِ َرِتَك َكَما  ِبِه فَقَاَل أَمَّ

كَ    )4("تَْصَنع  فِي َحج ِ

َصلَّى للا  َعلَْيِه  فَقَاَل ُعَمُر :    :"  فيهماوفي لفظ   -3064  ِ إِلَى النَِّبي  أَْن تَْنظ َر  َك  تَعَاَل ، أََيس رُّ
َغِطيٌط َوأَْحَسبُهُ قَاَل  َوَسلََّم َوقَْد أَْنَزَل للا  اْلَوْحَي ؟ ق ْلت  : نَعَْم ، فََرفََع َطَرَف الثَّْوِب فََنَظْرت  إِلَْيِه لَه   

َي َعْنه  ، قَاَل : أَْيَن السَّائِل  َعِن اْلع ْمَرةِ ؟  ، فَ   َكغَِطيِط اْلبَْكرِ  ا س ر ِ اْخلَْع َعْنَك اْلُجبَّةَ ، َواْغِسْل أَثََر لَمَّ
ْفَرةَ  كَ اْلَخلُوِق َعْنَك ، َوأَْنِق الص   )5(".  ، َواْصَنْع فِي ع ْمَرِتَك َكَما تَْصَنع  فِي َحج ِ

اًل أَتَى النبي  "  وفي لفظ لمسلم  -3065 َصف ٌِر      أَنَّ َرج  َوه َو ِباْلِجْعَراَنِة قَْد أََهلَّ ِباْلع ْمَرةِ َوه َو م 
ِ إِن ِي أَْحَرْمت  بِع ْمَرةٍ َوأََنا َكَما تََرى فَقَالَ  بَّةٌ فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ اْنِزْع عنَك    ِلْحَيتَه  َوَرأَْسه  َوَعلَْيِه ج 

ْفَرةَ  اْلُجبَّةَ َواْغِسلْ  َك فَاْصَنْعه  فِي ع ْمَرِتكَ  عنَك الص   )6("َوَما ك ْنَت َصانِعًا فِي َحج ِ

ْفَرةَ َواْصَنْع  "وفي لفظ للبخاري -3066 بَّةَ َواْغِسْل أَثََر اْلَخل وِق عنَك َوأَْنِق الصُّ اْخلَْع عنَك اْلج 
كَ   )7("فِي ع ْمَرِتَك َكَما تَْصَنع  فِي َحج ِ

 
 . اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بهذا 1206( برقم: )24/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
 . ظ(( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بهذا اللف1206( برقم: )25/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
 . ( ) كتاب الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( )بهذا اللفظ(1206( برقم: )25/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  4329(برقم:) 157/    5أخرجه البخاري في "صحيحه")–  )4(

 ()كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان تحريم الطيب عليه( )بمثله.( 1180(برقم:)4/    4"صحيحه")
( ) أبواب العمرة ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ( )بهذا 1789( برقم: )5/  3"صحيحه" )أخرجه البخاري في   – )5(

( ) كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان 1180( برقم: )3/    4مسلم في "صحيحه" )و  ،  اللفظ(
 . (بمثلهتحريم الطيب عليه ( )

( ) كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان  1180( برقم: )4/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 . تحريم الطيب عليه ( )بهذا اللفظ(

 . () أبواب العمرة ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج()بهذا اللفظ(1789(برقم:)5/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )7(
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صاحب الجبة كانت    أن قصة  العلم بالسير واآلثار  أهل  جماعة  الخالف بينالبر"    عبد  بن  قال •
 سنة ثمان"  حنين بالجعرانة عام

ِبَيَديَّ َهاتَْيِن ِحيَن أَْحَرَم      رسول للا  تَق ول  َطيَّْبت  رضي للا عنها    عائشة  وفيهما عن  -3067
ِبَيَديَّ ِبذَِريَرةٍ    رسول للا    َطيَّْبت  " وفي لفظ  لهما" َوِلِحل ِِه ِحيَن أََحلَّ قَْبَل أَْن َيط وَف َوَبَسَطْت َيَدْيَها

ْحَرامِ  ِة اْلَوَداعِ ِلْلِحل ِ َواْْلِ فتات قصب طيب يجاء به من    "طيب مسحوق  "الذريرة:      )1("فِي َحجَّ
 . " الهند

ْرِمِه ِحيَن أَْحَرَم َوِلِحل ِِه قَْبَل أَْن يَط وَف ِباْلَبْيِت."وفي لفظ لمسلم -3068   )2("ِلح 

ِبأَى ِ َشْىٍء َطيَّْبِت َرس وَل    - رضى للا عنها    -  قَاَل َسأَْلُت َعائَِشةَ   في مسلم عن عروةو -3069
 ِ يبِ  -صلى للا عليه وسلم-َّللاَّ  .)3("ِعْنَد ِحْرِمِه قَالَْت ِبأَْطَيِب الط ِ
ِل َيتََطيَّب   "وفي لفظ لمسلم -3070 ج  ِ بن عمر عن الرَّ ْنتَِشِر قَاَل َسأَْلت  َعْبَد َّللاَّ ِد ْبِن اْلم  َحمَّ عن م 

ْحِرًما أَْنَضخ  ِطيًبا َْلَْن أَطَِّلَي ِبقَِطَراٍن أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن  ث مَّ ي ْصِبح  م   ْحِرًما فَقَاَل َما أ ِحبُّ أَْن أ ْصِبَح م 
ث مَّ      رسول للا   أَْفعََل ذَِلَك فََدَخْلت  َعلَى عائشة فَأَْخبَْرت َها فَقَالَْت عائشة أََنا َطيَّْبت   عنَد إِْحَراِمِه 

ْحِرًما    )4(وأخرجه البخاري بنحوه" َطاَف فِي ِنَساِئِه ث مَّ أَْصَبَح م 

َوه َو      رسول للا   َكأَن ِي أَْنظ ر  إِلَى َوِبيِص اْلِمْسِك فِي َمْفِرقِ " وفي لفظ  لهما عنها -3071
ْحِرٌم     )5("م 

 )6("  َمفَاِرقِ  "  وفي لفظ لهما -3072

 )7(" وهو يلبي"  لمسلم وفي لفظ،    " وهو يهل"  وفي لفظ لمسلم -3073

ج  َمَع النَِّبى ِ    َعائَِشةَ   عن.    )صحيح( -3074 د  ِجَباَهَنا ِبالسُّك ِ   قَالَْت ك نَّا َنْخر  إِلَى َمكَّةَ فَن َضم ِ
َطيَِّب ِعْنَد اِْلْحَراِم فَإِذَا َعِرقَْت إِْحَداَنا َساَل َعلَى َوْجِهَها فَيََراه  النَِّبىُّ    )8("فَالَ َيْنَهاَها. اْلم 

  

 
ومسلم في  ،  ( ) كتاب اللباس ، باب الذريرة ( )بهذا اللفظ(  5930( برقم: )164/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . ( ) كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( )بلفظه.(1189( برقم: )10/  4"صحيحه" ) 
 .ب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الحج ، با1189( برقم: )10/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
 .( ) كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( )بهذا اللفظ(1189( برقم: )10/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الغسل ، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ( 270( برقم: )62/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 .( بهذا اللفظ ( ) كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( )1192( برقم: )12/  4ومسلم في "صحيحه" )، ( بنحوه )
( ) كتاب الغسل ، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (  271( برقم: )62/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .( ) كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( )بهذا اللفظ(1190برقم: )( 12/  4مسلم في "صحيحه" )، و )بنحوه.(
( ) كتاب الحج ، باب الطيب عند اإلحرام وما يلبس ( )بهذا 1537( برقم: )136/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )6(

 .  محرم عند اإلحرام ( )بنحوه.(( ) كتاب الحج ، باب الطيب لل1190( برقم: )11/  4اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه"  )
 ( ) كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( )بهذا اللفظ( 1190( برقم: )11/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
والبيهقي  ،  ( ) كتاب المناسك ، باب ما يلبس المحرم ( )بهذا اللفظ(  1830( برقم: )104/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(

. قال  ( ) كتاب الحج ، باب المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب ( )بمثله.(9142( برقم: )48/  5"سننه الكبير" )  في
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. الُحسين بن الُجنيد الدامغاني ال بأس   "(: 232/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

 1606برقم  (:92/  6« )وقال األلباني في »صحيح سنن أبي داود ط غراس  د بن أسامة. به.لكنه قد توبع أبو أسامة: هو حما
 . "إسناده صحيح"
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 . للمحرم عقد النكاح-8 •

  ح نكِ ي    وال  المحرم   حنكِ َي   ال  رسول للا    قال    عفان  بنوفي مسلم عن عثمان    -3075

     )1(" واليخطب

 )2(وزاد بن حبان " وال يخطب عليه" .   )ضعيف( -3076

فرق بينهما يعني رجال تزوج    وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر .    )صحيح( -3077
 )3("وهو محرم

 )4("ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه  ال"  عن عليوأخرج البيهقي .   )صحيح( -3078

   )5( "تزوج ميمونة وهو محرم أن النبي رضي للا عنهما  بن عباسفيهما عن و -3079

 )6("وبنى بها وهو حالل وماتت بسرف"وزاد البخاري في لفظ -3080

يزيدمسلم  وفي   -3081 األصم  عن  الحارث  بن  بنت  ميمونة  عنها  حدثتني    ن أ  رضي للا 
 )7("تزوجها وهوحالل قال وكانت خالتي وخالة بن عباس  النبي 

دون   -3082 لغيره    أبيوعن  ."فضعيف" بينهما  فيما  الرسول   أنا  وكنتقوله")صحيح 
  فيما  الرسول  أنا  وكنت  حالل  وهو   بها  وبنى  حالل  وهو   ميمونة  النبي   تزوج:قال  رافع
 )8(" بينهما

الطبري الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد   : قال  166/ص9فتح الباري جقال في   •
وأما قصة ميمونة فتعارضت األخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال أنبئت    ،    لصحة حديث عثمان

كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه فقال     أن االختالف في زواج ميمونة إنما وقع ألن النبي 
وقال بعضهم بعد ما أحرم وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما     بعضهم انكحها قبل أن يحرم النبي

 . "من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته وال يكون هذا اال عن ثبت
جها وهو حالل إذا رجحنا قول عنها قال بن باز) تزورضي  لقصة ميمونة   وعند أبي حنيفة يجوز   •

عنه ، وعلى القول بالجمع يكون خاص رضي هللا  ميمونة  عنه ، ويكون وهما من ابن عباس   
 ".، أو كان ذلك قبل النهي فيكون منسوخا بالنبي

 . الجماع والمباشرة  -9 •

 
 ()كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته()بهذا اللفظ( 1409(برقم:)136/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )1(
/ 9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(4124)( برقم:  434/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

" . قال األلباني في حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الجبار بن نبيه، فقد ذكره المؤلف في الثقات" (:434
هذه الطريق بها، وهي عليه" منكرة؛ لتفرد  يخطب  وال  هذه الزيادة الثانية: ""(:104/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

 (: 135/ 7إما من عبد الجبار بن نبيه، وإما من فليح بن سليمان؛ فإن األول غير مشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال )
مع كونه من رجال -"يروي عن أبيه، عداده في أهل المدينة، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها".واآلخر: فليح بن سليمان؛ فهو  

 .".وأنا أرجح أن الخطأ منه ه صدوق كثير الخطأ.فإن -الشيخين
برقم   (:106/ 5) ( ) بهذا اللفظ( ، والبيهقي في "سننه الكبير"3646برقم) (:385/ 4« )ه»سننالدار قطني في  أخرجه  – )3(

  وقال :"...  1038برقم    (:228/  4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )) بنحوه( . وصححه األلباني في  9167
 . "قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

  تاب الحج ، باب المحرم ال ينكح وال ينكح ( )بهذا اللفظ(( ) ك9256( برقم: )66/  5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  – )4(
 .  "وسنده صحيح وقال:"...  (:228/ 4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )، وصححه األلباني في 

للفظ( ( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب تزويج المحرم ( )بهذا ا1837( برقم: )15/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 .( ) كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ( )بمثله.(1410( برقم: )137/  4، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( ) كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء ( )بهذا اللفظ(4258( برقم: )142/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 () كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته()بهذا اللفظ( 1411(برقم:)137/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )7(
ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8( ، والنسائي في "الكبرى" )4130( برقم: )438/    9أخرجه  ( برقم:  182/    5( )بمثله.( 
وأحمد في "مسنده" قال :"حديث حسن" ،   و   ( )بهذا اللفظ(841( برقم: ) 190/    2والترمذي في "جامعه" )،    ( )بمثله.(5381)
" . ضعفه حديث حسن "ط الرسالة(:   174/  45»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في     ( )بمثله.(27841( برقم: )6605/    12)

/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وقال في     (107/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
الترمذي: "حديث حسن وال نعلم أحدا أسنده غير مطر الوراق وروى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسال   قال" (:283

قلت: مطر الوراق صدوق كثير الخطأ كما في التقريب فال تقبل زيادته على   ورواه أيضا سليمان بن بالل عن ربيعة مرسال ".
د صح الحديث عن ميمونة نفسها دون موضع الشاهد ...ق ه هي علة الحديثمثل اإلمام مالك وسليمان بن بالل كما هو ظاهر فهذ

 ." .   (1037منه وهو قول أبي رافع: " وكنت أنا الرسول فيما بينهما " وقد سبق تخريجه تحت الحديث )
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بني اإلجماع نقل النووي اإلجماع على فساد من جامع  واختلفوا فيما يجب عليه بدنة أو شاة وقد   •
، وابن عمرو     ابن عمر ، وابن عباس  ثبت بأسانيد صحيحة عن ثالثة من الصحابة هم  على ما 

وال فرق بين أن يكون قبل عرفه ) باإلجماع( أو بعده وهو قول الجمهور ، وأما  .   رضي هللا عنهم 
 "أدرك الصالة  من أدرك ركعة من الصالة , فقد    ":  وإنما هذا مثل قول النبي  قوله الحج عرفة)

(  , ولم تفته , كذلك الحج  صالة الجماعة. أي أدرك فضل  -وال يعني أن الصالة التصلى بعد ذلك–
 : ،ومن أدلة الجمهور

أيضا في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال اقضيا    عن ابن عباس.    )صحيح( -3083
نسككما وارجعا إلى بلدكما , فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين , فإذا أحرمتما فتفرقا وال تلتقيا  

 )2(" ثم أهال من حيث أهللتما أول مرة " لفظوفي  )1(حتى تقضيا نسككما واهديا هديا "

أن رجال أتى  رضي للا عنهما  عن أبيه عن جده    بن شعيبوعن عمرو  .    (حسن) -3084
عبد للا بن عمرو وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد للا بن عمر فقال :  
اذهب إلى ذلك فسله , قال شعيب : فلم يعزم الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك  

واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل فحج   , فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال:اخرج مع الناس ,
واهد , فرجع إلى عبد للا بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب  
: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر , فرجع إلى عبد للا بن عمرو وأنا  

 )3(ول أنت ؟ فقال : قولي مثل ما قاال "معه فأخبره بما قال ابن عباس , ثم قال : ما تق 

"أن رجال قال البن عباس:أصبت أهلي , فقال ابن عباس : أما حجكما    وعن عكرمة  -3085
هذا فقد بطل فحجا عاما قابال , ثم أهال من حيث أهللتما , وحيث وقعت عليها ففارقها فال تراك  

   )4( وال تراها حتى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة "

بدنة ".    )صحيح( -3086 ابن عباس:إذا جامع فعلى كل واحد منهما  وعنه:"يجزئ     وعن 
 )5(عنهما جزور" 

  ,   وعنه قال:" إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جمالء.    )صحيح( -3087
 )6(إن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جمالء" و 

  

 
 .  اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ( )بهذا 9886( برقم: )167/  5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )1(
. قال    ( ) كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ( )بهذا اللفظ(9886( برقم: ) 167/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )2(

 ز  "رواه البيهقي بإسناد صحيح " (:386/ 7»المجموع شرح المهذب« )النووي في 
والبيهقي في "سننه الكبير"  وصححه ووافقه الذهبي،  )بمثله.(( 2388( برقم: )65/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )3(
هذا إسناد صحيح ، وفيه دليل على صحة  وقال :" ( ) كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ( )بهذا اللفظ(9887( برقم: )167/  5)

في تخريج أحاديث منار   »إرواء الغليل" وصححه األلباني في  سماع شعيب بن محمد بن عبد هللا من جده عبد هللا بن عمرو . 
 . 1043برقم  (:233/ 4السبيل« )

 .  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ( )بهذا اللفظ(9889( برقم: )168/  5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )4(
. قال    ذا اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ( )به9891( برقم: ) 168/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )5(

»البدر "   . وقال ابن الملقن في  واه ابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح"ر(:387/  7»المجموع شرح المهذب« )النووي في  
(:وروى ابن خزيمة ثم البيهقي إليه بإسناد صحيح أنه قال: »إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة« وفي رواية 386/  6المنير « )

وفي الموطأ بإسناد صحيح عنه »أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو بمنى قبل أن يفيض، ..  بينهما جزور« .لهما: »يجزئ  
 "  .   فأمره أن ينحر بدنة« .

»المجموع شرح المهذب«  ( ) بهذا اللفظ( . قال النووي في  9788برقم )  (:275/  5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )6(
 والبيهقي بِِإْسنَاٍد َصِحيحٍ َرَواهُ اْبُن "(: 387/ 7)

 .  "ُخَزْيَمةَ
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ن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا أولما أخرجه مالك في الموطأ  انه بلغه   -3088
هريرة  سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى  
يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهال بالحج من عام  

 )1("يقضيا حجهماقابل تفرقا حتى  
عن يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم  أن رجال من جذام جامع امرأته وهما  و .    )ضعيف( -3089

فقال لهما اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا       رسول للا   محرمان فسأل الرجل 
ة  جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا وال يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حج 
 )2(" أخرى فتقبالن حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فاحرما وأتما نسككما وأهديا

:أنه سئل عن رجل وقع على امرأته  رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح( -3090
 )3("قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة

حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى  قال في الموطأ  .    )صحيح( -3091
أنه قال :الذي يصيب أهله قبل ان يفيض يعتمر    عن عبد هللا بن عباسبن عباس قال ال أظنه إال  

 )4("ويهدي

َعَرفَةَ َويَْرِمَي اْلَجْمَرةَ إِنَّهُ  اَل َماِلك فِي َرُجٍل َوقََع بِاْمَرأَتِِه فِي اْلَحّجِ َما بَْينَهُ َوبَْيَن أَْن يَْدفََع ِمْن  ق •
ْيِه أَْن يَْعتَِمَر  يَِجُب َعلَْيِه اْلَهْدُي َوَحج  قَابٍِل قَاَل فَِإْن َكانَْت إَِصابَتُهُ أَْهلَهُ بَْعَد َرْميِ اْلَجْمَرِة فَِإنََّما َعلَ 

 )5("َويُْهِدَي َولَْيَس َعلَْيِه َحج  قَابِلٍ 

 .  7/215أن كل ما أوجب شاة من المحضورات ففيه فدية أذى ب  ابن عثيمين قال الشيخ •
بأن من وجب عليه دم بسبب ترك الواجب أو بسبب الجماع  -رحمه هللا تعالى-اختار الشيخ ابن باز   •

عنه أن يصوم عشرة أيام ، وإذا كان الجماع في العمرة قبل    أقبل التحلل الثاني في الحج  ، أجز
"من جامع بعد التحلل األول وقبل    :  التقصير فحكم ذلك حكم فدية األذى  ومن نصوصه في ذلك

الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ومن عجز عنهما صام 
واجبا من واجبات الحج كاإلحرام من الميقات فعليه دم يذبح في    ، وقال :"من ترك    )6(  عشرة أيام"

 )7  (الحرم للفقراء ... فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله "
، وقال فيمن وجب عليه هدي بسبب اإلحصار :"وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو  

ال:"... وأما المرأة فإن كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت العمرة ،  . وق  )8  (قصر ثم حل"
الطواف  بعد  باألولى، وأما إن كان ذلك  الذي أحرمت منه  الميقات  العمرة من  وعليها دم وقضاء 
والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة ، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ، أو  

 )9  (صيام ثالثة أيام"

 
اللفظ(  1421( برقم: )559/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )1( أهله ( )بهذا  إذا أصاب  المحرم  الحج ، هدي  ) كتاب   ) ،

 . ( ) كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ( )بمثله.(9893( برقم: )168/  5والبيهقي في "سننه الكبير" )
وأبو  ،  ( ) كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ( )بهذا اللفظ(  9882( برقم: )166/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )2(

هذا منقطع ، وهو يزيد بن نعيم األسلمي وقال :"  ( ) باب في الحج ، ( )بمثله.(140( برقم: )147/    1داود في "المراسيل" )
»التلخيص " . وقال ابن حجر في  ره عن جماعة من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم .بال شك ، وقد روي ما في حديثه أو أكث

 . "إرسالهمع ثقات رجاله "(:596/ 2الحبير ط العلمية« )
 ( ) كتاب الحج ، هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض ( )بهذا اللفظ( 1432( برقم: )563/    3أخرجه مالك في "الموطأ" ) –  )3(

 .  (234/ 4»إرواء الغليل « )ي في . وصححه األلبان
( برقم: 171/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1433( برقم: )564/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )4(
 . "إسناده صحيح."(: 235/ 4»إرواء الغليل « )وقال األلباني في  ( )بمثله مختصرا.(9907)
( برقم: 168/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1421( برقم: )595/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )5(
 . ( )بمثله.(9893)
؛ وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جمع د/الطيار ، والشيخ أحمد   133-16/132انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة    -)6(

 . 2/275/ج5الباز 
 .  17/179متنوعة انظر مجموع فتاوى ومقاالت  -)7(
 .     7/ 18؛وانظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة 16/154انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  -)8(
 . 242-241؛ وانظر ص  11/187انظر فتاوى اللجنة الدائمة  -)9(
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  – :الشيء عليه باإلنزال بعد التحلل األول إذا كان من غير جماع  في مجموع الفتاوى ابن باز وقال •
  / أما المباشرة فال يجب بها شيء ولو أنزل   17/180، وانظر    139-138،    17/133لكن أحوط 

 .  225-2/224ج  –وإن فدى فهو حسن 

 .  139- 17/138استمنى قبل التحلل األول عليه بذلك دم في الذي : ابن باز وقال •

 .قتل الصيد - 10 •
 الكفارة قياسا على الصيد "   تنبيه : تعدد المحضور يوجب تعدد •

قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث     عن أبي قتادةفيهما   -3092
فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى      أن عدوا يغزوه بغيقة فانطلق النبي     النبي

ن يعينوني  بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أ
النبي قلت يا رسول للا أصبت حمار وحش    ...  فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت 

   )1(" فقال للقوم كلوا وهم محرمونوعندي منه فاضلة 

 )2("   هل معكم من لحمه شيء قال :" أن النبي   وفي لفظ لهما -3093

إنا محرمون فتناولته    "وفي لفظ البخاري -3094 فوقع سوطه فقالوا ال نعينك عليه بشيء 
فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم  

 )3("وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حالل   ال تأكلوا فأتيت النبي

فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن    "     أبي قتادة  وفي لفظ  فيهما عن  -3095
قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها      النبي  محرمون فحملنا ما بقي من لحم اْلتان فلما أتوا

 )4("فكلوا ما بقي من لحمها :قالوا ال قال ؟  أو أشار إليها

يدللا  عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عب   بدالرحمن بن عثمان التيميوفي مسلم عن ع -3096
ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من  

 )5("أكله وقال أكلناه مع رسول للا صلى للا عليه وسلم

يحدث عبد للا بن عمر :انه مر به قوم محرمون     هريرةوفي الموطأ عن أبي   -3097
أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على  بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا  

عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم  
 )6("بغير ذلك ْلوجعتك

حمارا وحشيا    رسول للا  أنه أهدى ل  الليثي  عن الصعب بن جثامة  وفي البخاري -3098
 )7("وهو باْلبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إال أنا حرم 

القول األول يحرم أكل الصيد للمحرم لعموم اآلية ، ولحديث الصعب بن جثامة وأنه ناسخ   •
 .لحديث أبي قتادة

  ى أنه  منسوخ بحديث أبي وحملوا حديث الصعب عل،  القول الثاني يجوز لحديث أبي قتادة   •
   .)؟( قتادة

 
ل فأهدى للمحرم ( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب إذا صاد الحال1821( برقم: )11/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 ( ) كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ( )بنحوه.( 1196( برقم: )15/    4مسلم في "صحيحه" )،و  الصيد أكله ( )بهذا اللفظ(
، ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ما قيل في الرماح ( )بهذا اللفظ(  2914( برقم: )40/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  ( ) كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ( )بمثله.(1196( برقم: ) 15/  4ومسلم في "صحيحه" )
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب ال يعين المحرم الحالل في قتل 1823( برقم: )12/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(

 . الصيد ( )بهذا اللفظ(
()باب جزاء الصيد ونحوه ، باب ال يشير المحرم إلى الصيد لكي 1824(برقم:)13/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(

 )بمثله( () كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم( 1196( برقم: )16/  4مسلم في"صحيحه") ، و للفظ(يصطاده الحالل()بهذا ا
 .  ( ) كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم ( )بهذا اللفظ(1197( برقم: )17/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
، ، ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الحج  1283( برقم: )512/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )6(

 . ( ) كتاب الحج ، باب ما يأكل المحرم من الصيد ( )بمثله.(10024( برقم: )189/  5والبيهقي في "سننه الكبير" )
()باب جزاء الصيد ونحوه ، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا  1825(برقم:)13/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )7(

 .()كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم()بمثله مطوال.( 1193(برقم:)13/  4لم يقبل()بهذا اللفظ(، ومسلم في "صحيحه") 
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األكل منه إذا لم يصد من أجله ولم يعن عليه وهو مايمكن الجمع به بين    يجوز  :القول الثالث  •
األحاديث ، فحديث أبي قتادة فيه جواز أكل المحرم للصيد الذي صاده الحالل ، وفي حديث  

والجمع ) أن أبا قتادة صاده للنفسه(  الصعب بن جثامة امتناعه عن أكل الصيد ألنه محرم ،  
 ويؤيده:   والصعب صاده للنبي

قال "صيد البر لكم حالل      رسول للا   " أنعن جابر.   صحيح لغيره(حسن.  ) -3099
 )1(وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصاد لكم"

  . جزاء الصيد •

في الضبع يصيبه المحرم كبشا    رسول للا    قال  جعل  عن جابر.    )صحيح( -3100
سألت رسول للا صلى للا عليه وسلم عن الضبع  وفي لفظ أبي داود:"  ،  " نجديا وجعله من الصيد

 )2("؟ فقال : هو صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم . 

فسأله رجل عن جرادة يقتلها وهو  "رضي للا عنهما    بن عباس  عنو.    )صحيح( -3101
 )3("عباس فيها قبضة من طعاممحرم فقال بن 

عن سعيد بن المسيب قال  في النعامة بدنة وفي البقرة بقرة وفي اْلروية بقرة وفي  و  -3102
 )4("الظبي شاة وفي حمام مكة شاة وفي اْلرنب شاة وفي الجرادة قبضة من طعام

 )5("كل طير دون الحمام ففيه قيمته  :"عن ابن عباس رضي للا تعالى عنهما  أنه قالو  -3103
  

 
( 283/    9وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(  2641رقم: ) ( ب307/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )1(

والنسائي وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بلفظه.(1665( برقم: )452/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  3971برقم: )
بمثله.( والترمذي في ( )1851( برقم: )109/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  3796( برقم: )83/    4في "الكبرى" )

". حديث جابر حديث مفسر ، والمطلب ال نعرف له سماعا عن جابر .  وقال :"  ( )بنحوه.( 846( برقم: ) 194/    2"جامعه" )
/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )"  ، وقال في سناده ضعيف، فيه انقطاع"(: 283/ 9»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في 

»ضعيف الجامع الصغير وزيادته«  ." . وضعفه األلباني في  إسناد حسن إن صح سماع المطلبصحيح لغيره، وهذا  " (:246
إسناده ضعيف؛ النقطاعه، قال الترمذي: :"  320برقم    (:160/  2األم« )  - »ضعيف أبي داود  . وقال في    4665برقم    (:672)ص

 " الحقيقية، وقد أُعل بغيرها  د عنعنه، وهذه هي العلةسماعاً عن جابر ". ثم هو إلى ذلك كثير التدليس، وق   " والمطلب ال نعرف له
( 277/    9وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(2646( برقم: ) 315/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

( 198/  2والترمذي في "جامعه" ) ، ( بنحوه( )3801( برقم: )417/  3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.( 3964برقم: )
ورواه البيهقي بقريب "...(:360/  6»البدر المنير في « )وقال "حسن صحيح" . قال ابن الملقن في     ( )بنحوه.(851برقم: )

من لفظ أبي داود )و( بقريب من لفظ الحاكم اآلخر، ثم قال: هذا حديث ]جيد[ تقوم به الحجة. قال: وقال أبو عيسى: سألت البخاري 
»التلخيص  ." .. وقال ابن حجر في  وقال عبد الحق في كتاب األضاحي من »أحكامه« : إسناده صحيحعنه فقال: هو حديث صحيح.

قال الترمذي: سألت عنه البخاري؟ . فصححه، وكذا صححه عبد الحقوقد أعل بالوقف، وقال "(: 529/  2الحبير ط قرطبة« )
." .وقال األرنؤوط إسناده صحيح" (:182/ 4ة« )»صحيح ابن خزيم."قال األعظمي في البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح.  "(: 619/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 . 1050برقم  (:242/ 4السبيل« )

باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام ( ( ) كتاب الحج ،  10126( برقم: )206/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
وبإسناد الشافعي والبيهقي الصحيح عن القاسم بن محمد "(:332/  7»المجموع شرح المهذب« ). قال النووي في     )بهذا اللفظ( 

ة طعام ولتأخذن بقبضمن  قبضة  فيها  قال )كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس  
من جرادات ولكن ولو( قال الشافعي )قوله( ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول يحتاط فتخرج أكثر مما 

 .  "عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.
وبقر الوحش وحمار الوحش  ( ) كتاب الحج ، باب فدية النعام  9979( برقم: )182/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام (  41012( برقم: )206/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )5(

 .  )بهذا اللفظ(



631    | 

 631  الصفحة
 

 . قال بن باز العصفور فيه القيمة •
نوع ال   -2  )من السنة أو من الصحابة(نوع له مثل  -1: الصيد نوعان :    ابن عثيمين  قال الشيخ •

ونوع لم تقض الصحابة   - نوع قضت الصحابة به فيرجع إلى ماقضوا به ب  - مثل له وهو نوعان : أ
الصيد ، إما أن يكون    فجزاءوعلى هذا  7/243به فيحكم فيه ذوا عدل من أهل الخبرة بما يماثله  

   .فيه سنة ، أو حكم صحابي ، أو قول عدلين
روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس وابن    -1بدنة  النعامة من الصيد الذي له مثل فيها    •

وقال مالك في الموطأ لم أزل أسمع أن في النعامة إذا   -3ألنها تشبهها -2   رضي هللا عنهم.  مسعود
 . قتلها المحرم بدنة 

 . ما يجوز قتله في الحل والحرم •
خمس فواسق يقتلن في الحرم   :"قال  عن النبي  رضي هللا عنها  عن عائشةفيهما   -3104

الحية والغراب األبقع والفارة    "ولفظ لمسلم"الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور
   )1("والكلب العقوروالحديا

لمسلم -3105 لفظ  للا  أمر  "وفي  والحرم   رسول  الحل  في  فواسق  خمس            ")2("بقتل 
 . هوالذي في ظهره وبطنه بياض  "  لغراب األبقعا

خمس ال جناح على من  "  قال : عن النبي رضي للا عنهما  عن ابن عمر وفيهما -3106
 )3("  قتلهن في الحرم واْلحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور

زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من    عن     وفي لفظ لمسلم -3107
أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة   النبي  الدواب وهو محرم ؟ قال حدثتني إحدى نسوة

 )4("قال وفي الصالة أيضا والحية والحديا والغراب 

قال  نزل نبي من اْلنبياء تحت شجرة      النبي   عنه أن     عن  أبي هريرة  وفيهما -3108
فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى للا إليه فهال  نملة  

 )5("واحدة
لخروجهاعن حكم غيرها من الحيوان في تحريم القتل فيلحق بها بالجنس  - 1لماذا سميت فواسق؟    •

لخروجها عن حكم غيرها في حل أكله فيلحق به مااليؤكل  -2.   والحرمكل ماجازقتله للحالل في الحل  
باإليذاء واإلفساد وعدم  -3   .إال مانهي عن قتله،وهذا قد يجامع األول لخروجها عن حكم غيرها 

 رجح الثالث.  وابن حجر االنتفاع فيلحق به كل ما يحصل منه اإلفساد)الفارة فويسقة(

اقتلوا الحيات واقتلوا  قال  "  رسول للا    أن  رضي للا عنهما    فيهما عن ابن عمر -3109
 )6("ذا الطفيتين واْلبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل 

  

 
واسق يقتلن في ( ) كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب ف 3314( برقم: )129/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 1198( برقم: )17/    4ومسلم في "صحيحه"  )،  الحرم ( )بهذا اللفظ(  
 .  الدواب ِفي الحل والحرم ( )بمثله مطوال.(

قتله من الدواب ِفي  ( ) كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره  1198( برقم: ) 18/    4مسلم في "صحيحه"  )أخرجه    –  )2(
 .  الحل والحرم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 3315( برقم: )129/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
من الدواب ( ) كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله  1199( برقم: )18/    4ومسلم في "صحيحه" )،  الحرم ( )بنحوه.(  

 .  ِفي الحل والحرم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ِفي  1200( برقم: )19/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  الحل والحرم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 3319( برقم: )130/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب النهي َعْن قتل النمل 2241( برقم: )43/  7ومسلم في "صحيحه" )، الحرم ( )بهذا اللفظ( 
 . ( )بمثله.(

( ) كتاب بدء الخلق ، باب قول هللا تعالى وبث فيها من كل دابة 3297( برقم: ) 127/  4ه" )أخرجه البخاري في "صحيح – )6(
 .  ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، ( )بنحوه.(2233( برقم: )38/  7( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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فَقَاَل رضي للا عنهما     َكاَن بن عمر  فيهماو -3110 َجان ٍ  َوِبيَص  فََرأَى  لَه   َهْدٍم  َيْوًما عنَد 
نََهى عن قَتِْل اْلِجنَّاِن   رسول للا  ل بابةَ اْلنصاري إِن ِي َسِمْعت  اتَّبِع وا َهذَا اْلَجانَّ فَاْقت ل وه  قَاَل أَب و  

َما اللَّذَاِن َيْخِطفَاِن اْلَبَصَر َوَيتَتَ  بَّعَاِن َما فِي ب ط وِن  الَّتِي تَك ون  فِي اْلب ي وِت إاِلَّ اْْلَْبتََر َوذَا الطُّْفَيتَْيِن فَإِنَّه 
 )1("الن َِساِء 

عنها  عائشة  عن    يهماوف -3111 أمر"رضي للا  إنه    رسول للا   :   ( وقال  اْلبتر  بقتل 
 )2("يصيب البصر ويذهب الحبل

للبخاري -3112 لفظ  النبي    وفي  أن  البصر   "قال:  عنها  يطمس  فإنه  الطفيتين  ذا  اقتلوا 
 )3("ويصيب الحبل

الط ْفيَة    قَْوله • اْلَحيَّة , َوأَْصل  اأْلَْبيََضاِن َعلَى َظْهر  اْلَخطَّاِن  ُهَما  اْلعُلََماء :  قَاَل  الط ْفيَتَْيِن (.  : ) ذَا 
اأْلَْبتَر ( فَُهَو  ا )  َوأَمَّ  . اْلُمقَل  َعلَى َظْهرَها بُِخوَصتَْي  اْلَخطَّْيِن  اْلُمقَل , َوَجْمعَها ُطفَى , ِشْبه  ُخوَصة 

الذَّنَب . َوقَاَل نَْضر ْبن ُشَمْيٍل : ُهَو ِصْنف ِمْن اْلَحيَّات أَْزَرق َمْقُطوع الذَّنَب اَل تَْنُظر إِلَْيِه َحاِمل قَِصير  
َخافَْت ) يَْستَْسِقَطاِن اْلَحبَل ( َمعناهُ أَنَّ اْلَمْرأَة اْلَحاِمل إِذَا نََظَرْت إِلَْيِهَما وَ   إِالَّ أَْلقَْت َما فِي بَْطنَها . قَْوله

ْهِرّي أَنَّهُ قَاَل : يَُرى ذَِلَك ِمْن ُسّمهَما .وَ  ا  أَْسقََطْت اْلَحْمل َغاِلبًا . َوقَْد ذََكَر مسلم فِي ِرَوايَته عن الز  أَمَّ
ِد نَ  ٍة )يَْلتَِمَساِن اْلبََصر( فَِفيِه تَأِْوياَلِن أََحدهَما َمعناهُ يَْخَطفَاِن اْلبََصر َويَْطِمَسانِِه بُِمَجرَّ َظرهَما إِلَْيِه ِلَخاصَّ

َوايَة اأْلُْخَرى فِي م سلم )  َجعَلََها َّللاَّ تَعَالَى فِي بََصَرْيِهَما إِذَا َوقََع َعلَى بََصر اأْلنسان , َويَُؤيِّد َهذَا الّرِ
يَ  أَنَُّهَما  َوالثَّانِي  اْلبََصر(  اأْلُْخَرى:)يَْلتَِمعَاِن  َوايَة  َوالّرِ  ) اْلبََصر  بِاللَّْسعِ يَْخَطفَاِن  اْلبََصر  ْقِصَداِن 

ى النَّاِظر إِذَا َوقََع نََظره َعلَ  ل أََصّح َوأَْشَهر .قَاَل اْلعُلََماء:َوفِي اْلَحيَّات نَْوع يَُسمَّ ى َعْين َوالنَّْهش,َواأْلَوَّ
ُ أَْعلَم . قَْوله : ) يَُطاِرد َحيَّة ( أَْي يَْطلُبَها  َويَتَتَبَّعَها ِليَْقتُلَها .  أنسان َماَت ِمْن َساَعته . َوَّللاَّ

أبي  و -3113 عن  مسلم  ْهَرةَ    السَّائِبِ في  ز  ْبِن  ِهَشاِم  سعيد  قال  َمْولَى  أبي  َعلَى  َدَخَل  أَنَّه  
 ِ ْدِري  ه  َحتَّى َيْقِضَي َصاَلتَه  فََسِمْعت  تَْحِريًكا فِي    اْلخ  فِي َبْيِتِه قَاَل فََوَجْدت ه  ي َصل ِي فََجلَْست  أَْنتَِظر 

  ،... قالت   َراِجيَن فِي َناِحَيِة اْلَبْيِت فَاْلتَفَتُّ فَإِذَا َحيَّةٌ فََوثَْبت  ِْلَْقت لََها فَأََشاَر إِلَيَّ أَْن اْجِلْس فََجلَسْ عَ 
ْم َشْيئًا فَآِذن وه  ثاََلثَةَ أَيَّاٍم فَإِْن َبَدا لَ   رسول للا   وا فَإِذَا َرأَْيت ْم ِمْنه  ك ْم بَْعَد إِنَّ ِباْلَمِديَنِة ِجنًّا قَْد أَْسلَم 

  )4(" ذَِلَك فَاْقت ل وه  فَإِنََّما ه َو َشْيَطاٌن 

وا َعلَْيَها ثاََلثًا فَإِْن  إِنَّ ِلَهِذِه اْلب ي وِت َعَواِمَر فَإِذَا َرأَيْ     لمسلم  وفي لفظ -3114 ج  ت ْم َشْيئًا ِمْنَها فََحر ِ
 )5("ذََهَب َوإاِلَّ فَاْقت ل وه  فَإِنَّه  َكافٌِر 

فِي َغاٍر إِْذ نََزلَْت َعلَْيِه      رسول للا  َبْيَنا َنْحن  َمعَ   قال"    عن بن مسعود هما  وفي -3115
ْرَساَلِت فَتَلَقَّْيَناَها ِمْن فِيِه َوإِنَّ فَاه  لََرْطٌب بَِها إِْذ َخَرَجْت َحيَّةٌ فَقَالَ  َعلَْيك ْم اْقت ل وَها     رسول للا   َواْلم 

قِي  ك ْم َكَما و  قَِيْت َشرَّ َهاقَاَل فَاْبتََدْرَناَها فََسَبقَْتَنا قَاَل فَقَاَل و    )6("ت ْم َشرَّ

 )7(" في غار بمنى"  وفي لفظ للبخاري -3116

  

 
قول هللا تعالى وبث فيها من كل دابة ( ) كتاب بدء الخلق ، باب  3297( برقم: ) 127/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 . ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، ( )بهذا اللفظ(2233( برقم: )39/  7مسلم في "صحيحه" )، ( بنحوه ( )
( ) كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 3309( برقم: )129/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(

 . ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، ( )بنحوه.(2232( برقم: ) 37/  7الجبال ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 8330( برقم: )128/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(

 .( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، ( )بنحوه مطوال.(2232( برقم: )37/  7الجبال ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، ( )بهذا اللفظ(2236( برقم: )40/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
 .  ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، ( )بهذا اللفظ(2236( برقم: )40/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب ما يقتل المحرم من الدواب (  1830( برقم: )14/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )6(

 .  ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، ( )بنحوه.(2234( برقم: )40/  7ومسلم في "صحيحه" )، )بهذا اللفظ( 
جزاء الصيد ونحوه ، باب ما يقتل المحرم من الدواب (  ( ) باب  1830( برقم: )14/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )7(

 .  )بهذا اللفظ(
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 .  في المدينة حكم قتل الحيات  مسألة: •
إِالَّ بِِإْنذَاِرَها َكَما َجاَء فِي َهِذِه اأْلََحاِديث , فَِإذَا أَْنذََرَها َولَْم   قَاَل اْلَماِزِرّي : اَل تُْقتَل َحيَّات َمِدينَة النبي •

اْلَمِدينَة فِي َجِميع اأْلَْرض َواْلبُيُوت َوالد ور فَيُْنَدب قَتْلَها ِمْن غَ  ا َحيَّات َغْير  ْير تَْنَصِرف قَتَلََها . َوأَمَّ
فِي اأْلَْمر بِقَتِْلَها . فَِفي َهِذِه اأْلََحاِديث ) اُْقتُلُوا اْلَحيَّات ( َوفِي اْلَحِديث    إِْنذَار ِلعُُموِم اأْلََحاِديث الصحيحة

اْلَخاِرَجة  اآْلَخر : ) َخْمس يُْقتَْلَن فِي اْلِحّل َواْلَحَرم ( ِمْنَها اْلَحيَّة , َولَْم يَْذُكر إِْنذَاًرا َوفِي َحِديث ) اْلَحيَّة  
ي  ر بِقَتِْلَها , َولَْم يَْذُكر إِْنذَاًرا , َواَل نَقََل أَنَُّهْم أَْنذَُروَها . قَالُوا : فَأََخذَ بَِهِذِه اأْلََحاِديث فِ أَمْ   بِِمنَى ( أَنَّهُ 

حَ  ْنذَاِر ِلْلَحِديِث اْلَواِرد فِيَها , َوَسبَبه َصرَّ ْت اْلَمِدينَة بِاإْلِ  فِي  بِهِ   اِْستِْحباب قَتْل اْلَحيَّات ُمْطلَقًا , َوُخصَّ
 اْلَحِديث أَنَّهُ أَْسلََم َطائِفَة ِمْن اْلِجّن بَِها .  

وهو اختيار ابن َوذََهبَْت َطائِفَة ِمْن اْلعُلََماء إِلَى ُعُموم النَّْهي فِي َحيَّات اْلبُيُوت بُِكّلِ بَلَد َحتَّى تُْنذَر ,   •
ْنذَار: يَْكِفي أَ   3/235باز انظر اإلبريزية  ا ِصفَة اإْلِ ج َعلَْيك َّللاَّ َواْليَْوم اآْلِخر أَْن . َوأَمَّ ْن يَقُول : أَُحّرِ

ُجو ا َوقََع فِي صحيح مسلم , ) فََحّرِ ا َعلَْيَها اَل تَْبُدو لَنَا , َواَل تُْؤِذينَا . َولَعَلَّ َماِلًكا أََخذَ لَْفظ التَّْحِريج ِممَّ
ُ أَْعلَم .    ثاََلثًا ( َوَّللاَّ

 .  قتل الوزغ  •
أُّمِ َشِريكٍ   البخاريفي   -3117 اْلَوَزغِ    النبي    أَنَّ "  رضي للا عنها قالت:   عن  ِبقَتِْل  أََمَر 

 )1(" َوقَاَل َكاَن َيْنف خ  َعلَى إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّاَلم
وقاص -3118 أبي  بن  سعد  عن  مسلم  النبي"ِ    وفي  أَنَّ       اه َوَسمَّ اْلَوَزغِ  ِبقَتِْل  أََمَر 

 )2("ف َوْيِسقًا
ِلْلَوَزغِ اْلف َوْيِسق  َولَْم أَْسَمْعه  أََمَر    :"قَالَ   أَنَّ النبي   رضي للا عنها  عن عائشة  فيهماو -3119

 )3("أََمَر ِبقَْتِلهِ ِبقَْتِلِه َوَزَعَم َسْعد  ْبن  أَِبي وقاص أَنَّ النبي 
ِل َضْرَبٍة فَلَه  :"رسول للا   قَالَ   عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -3120 َمْن قَتََل َوَزَغةً فِي أَوَّ

قَتَلَهَ  َوإِْن  اْْل ولَى  ِلد وِن  َوَكذَا حسنةً  فَلَه  َكذَا  الثَّاِنَيِة  ْرَبِة  قَتَلََها فِي الضَّ َوَمْن  َوَكذَا حسنةً  ا فِي  َكذَا 
ْرَبِة الثَّاِلثَِة فَلَه  َكذَا وَ  ِل َضْرَبٍة ك ِتَبْت  "وفي لفظ له"َكذَا حسنةً ِلد وِن الثَّاِنَيةِ الضَّ َمْن قَتََل َوَزًغا فِي أَوَّ

ِل َضْرَبٍة  "وفي لفظ له عنه"لَه  ِمائَة  حسنٍة َوفِي الثَّاِنَيِة د وَن ذَِلَك َوفِي الثَّاِلثَِة د وَن ذَِلكَ  أَنَّه  قَاَل فِي أَوَّ
 )4("َسْبِعيَن حسنةً 

فقدت أمة من بني إسرائيل ال يدري ما :"قال  النبي  :عنأبي هريرةفيهما عن   -3121
 "ألبان الشاء شربت  فعلت وإني ال أراها إال الفأرإذا وضع لها ألبان اْلبل لم تشرب وإذا وضع لها

التوراة   يقوله؟قلت نعم قال لي مرار فقلت أفأقرأ  رسول للا    فحدثت كعبا فقال أنت سمعت 
 )5("؟

والخنازير    :"وذكرت عنده القردة قال مسعروأراه قال"  وفي مسلم عن ابن مسعود -3122
 )6("من مسخ فقال إن للا لم يجعل لمسخ نسال وال عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك

 :من أحكام الحرم •

 
()كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى واتخذ هللا إبراهيم خليال 3359(برقم:)141/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )1(

 . باب استحباب قتل الوزغ ()بنحوه.( ()كتاب قتل الحيات وغيرها ،2237(برقم: )42/  7ومسلم في"صحيحه")، ()بهذا اللفظ(
 . ()كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب استحباب قتل الوزغ()بهذا اللفظ(2238( برقم: )42/  7أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
( ) كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 3306( برقم: )128/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(

( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب استحباب قتل الوزغ 2239( برقم: )42/    7ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(    الجبال
 . )بنحوه( (
( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب استحباب قتل الوزغ ( 2240( برقم: ) 43-  42/    7مسلم في "صحيحه" )  اأخرجه–  )4(
 .  (بتلك األلفاظ)
( ) كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 3305( برقم: )128/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(

( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب ِفي الفأر وأنه مسخ ( 2997( برقم: )226/    8الجبال ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" ) 
 .  )بنحوه.(

( ) كتاب القدر ، باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغيرها ال تزيد وال 2663( برقم: )55/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 .  تنقص عما سبق به القدر ( )بهذا اللفظ(
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 ، وحكم لقطة الحرم  حكم بيع الدور في مكة •
بَاُب تَْوِريِث ُدوِر َمكَّةَ َوبَْيِعَها َوِشَرائَِها َوأَنَّ النَّاَس فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  قال البخاري:"   -3123

ِلقَْوِلِه تَعَالَى   ةً  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصد وَن َعْن َسبِيِل هللِا َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي    َسَواٌء َخاصَّ
اْلبَاِد     اْلعَاِكُف فِيِه َواْلبَاِد َوَمْن يُِرْد فِيِه بِِإْلَحاٍد بُِظْلٍم نُِذْقهُ ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم  َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَواءً 

 )1("الطَّاِري } َمْعُكوفًا { َمْحبُوًسا

ِ أَتَْنِزل     :" أَنَّه  قَالَ   رضي للا عنهما  عن أسامة بن زيد ْبِن َحاِرثَةَ   وفيهما -3124 َيا َرس وَل َّللاَّ
لب  فِي َداِرَك ِبَمكَّةَ فَقَاَل َوَهْل تََرَك لََنا َعِقيٌل ِمْن ِرَباعٍ أَْو د وٍر َوَكاَن َعِقيٌل َوِرَث أََبا طالب ه َو َوطا

َما َكاَنا مسلمْيِن َوَكاَن َعِقيٌل َوطا َواَل َعِليٌّ َشْيئًا ِْلَنَّه  َجْعفٌَر    ]حين موت أبي طالب[ لبَولَْم يَِرْثه  
 إلى يوم الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وشهد مؤتة(   عقيل    ]فورثاه[ ) تأخر إسالم)2("َكافَِرْينِ 

اليجوز القتال في الحرم وال يختلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها ، والتلتقط لقطتها   •
 إال لمعرف.

قال حرم للا مكة فلم تحل ْلحد    "عن النبيرضي للا عنهما     بن عباسفيهما عن   -3125
ينفر   يعضد شجرها وال  يختلى خالها وال  نهار ال  أحلت لي ساعة من  بعدي  قبلي وال ْلحد 
"  صيدها وال تلتقط لقطتها إال لمعرف فقال العباس  إال اْلذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إال اْلذخر

    )3(""  لقينهم وبيوتهم وزاد البخاري"

للبخاري -3126 لفظ  َواْلب ي وِت  "وفي  ِلْلقَْيِن  ِمْنه   ب دَّ  اَل  البخاري  "فَإِنَّه   فإنه   وزاد  لفظ"  في 
 )4(حالل"

إن للا حبس عن مكة القتل أو الفيل وسلط  "  وفي  لفظ للبخاري  عن أبي هريرة -3127
تلتقط ساقطتها إال ال يختلى شوكها وال يعضد شجرها وال  ...   والمؤمنين     رسول للا    عليهم
 )5(" لمنشد

 )6("  لقبورنا وبيوتنا : " وفي لفظ للبخاري عن أبي هريرة -3128

ال يعضد عضاهها وال ينفر صيدها  "رضي للا عنهما     و للبخاري عن ابن عباس  -3129
 يعضد : يقطع ، وكذا يختلى"      )7("وال تحل لقطتها إال لمنشد وال يختلى خالها 

من أخذه  ، ولذي يلتقط ما بقي من الحجاج إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه فإنه آلخذه  امسألة:   •
وأما إذا كان هذا المخلف تركه الحاج ناسياً فإنه ال يجوز .  ملكه ألن صاحبه تركه فليس ملكاً ألحد  

 .وليست لقطة الحرم كغيرها تملك بعد سنة إال لمنشد

عن ابن عباس ـ رضي هللا   البهائم من نبات الحرم لما ورداألظهر جواز أكل  قال الشنقيطي:"   •
يَُصلِّي     عنهما ـ أَنَّهُ قَاَل ) أَْقبَْلُت َراِكبًا َعلَى ِحَماٍر أَتَاٍن َوأَنَا يَْوَمئٍِذ قَْد نَاَهْزُت ااِلْحتِالَم َوَرُسوُل َّللاَِّ 

ّفِ فَنََزْلُت َوأَْرَسْلُت اأْلَتَاَن تَْرتَُع َوَدَخْلُت فِي بِالنَّاِس بِِمنًى إِلَى َغْيِر ِجَداٍر فََمَرْرُت بَْيَن يَدَ  ْي بَْعِض الصَّ
ّفِ فَلَْم يُْنِكْر ذَِلَك َعلَيَّ أََحٌد   ومنى من الحرم ، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ َصلَّى   ("الصَّ

ُ َعلَْيِه وآله َوَسلََّم ـ وزمن أصحابه ـ رضي هللا عنهم ـ ول م ينقل عن أحد األمر بسد أفواه الهدي َّللاَّ
 عن األكل من نبات الحرم ، وقال به عطاء . 

 
 () كتاب الحج ، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ( )بهذا اللفظ(1588(برقم:)147/    2البخاري في"صحيحه")  ذكره    –  )1(
البخاري في "صحيحه" )  –  )2( ( ) كتاب الحج ، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (  1588( برقم: )147/    2أخرجه 

 الحج ، باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها()بهذا اللفظ( ()كتاب 1351(برقم:)108/  4)بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه")
،   ( ) كتاب الجنائز ، باب اإلذخر والحشيش في القبر ( )بهذا اللفظ(1349(برقم:)92/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(

 ولقطتها()بنحوه مطوال.(()كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها  1353(برقم:)109/    4ومسلم في"صحيحه") 
 ( بتلك األلفاظ ( ) كتاب المغازي ، باب وقال الليث حدثني يونس ( ) 4313(برقم:) 153/    5البخاري في"صحيحه")  اأخرجه–  )4(
في "صحيحه" )–  )5( البخاري  برقم: )33/    1أخرجه  في 112(  ، ومسلم  اللفظ(  )بهذا   ) العلم  كتابة  باب   ، العلم  كتاب   (  )

 . ( ) كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها ( )بمثله.(1355( برقم: ) 111/  4"صحيحه" ) 
 . ()كتاب الجنائز ، باب اإلذخر والحشيش في القبر( )بهذا اللفظ(1349(برقم:)92/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")– )6(
 ة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ( )بهذا اللفظ( () كتاب في اللقط2433(برقم:)125/  3أخرجه البخاري في"صحيحه")– )7(
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أَْقَبْلت  َراِكًبا َعلَى ِحَماٍر أَتَاٍن   "ـ رضي للا عنهماـأَنَّه  قَالَ عن ابن عباسوفي البخاري   -3130
  ِ ي َصل ِي ِبالنَّاِس بِِمنًى إِلَى َغْيِر ِجَداٍر فََمَرْرت  َبْيَن    َوأََنا َيْوَمِئٍذ قَْد َناَهْزت  ااِلْحِتالَم َوَرس ول  َّللاَّ

ِ فَنََزْلت   ِ فَلَْم ي ْنِكْر ذَِلَك َعلَيَّ أََحدٌ َوَدَخْلت  فِ   َوأَْرَسْلُت اأْلَتَاَن تَْرتَعُ َيَدْي َبْعِض الصَّف   )1(" ي الصَّف 

العدويعن  وفيهما   -3131 النبي    أبي شريح  إن مكة حرمها للا ولم    "أنه قال:  عن 
بها شجرة    مرئ يؤمن باهلل واليوم اْلخر أن يسفك بها دما وال يعضد  يحرمها الناس فال يحل ال

ولم يأذن لكم وإنما أذن     للا أذن لرسولهفقولوا له إن      رسول للا   ترخص لقتال  فإن أحد
نهار من  ساعة  الغائب  وقد   لي  الشاهد  وليبلغ  باْلمس  كحرمتها  اليوم  حرمتها  ولفظ    "عادت 

قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم    -بن سعيد-ْلبي شريح ما قال لك عمرو  فقيل مسلم"
بِِل َوتُْطلَُق َعلَى ُكّلِ ِخيَانَةٍ ) )2( "بدم وال فارا بخربة  عاصيا وال فارا ال يعيذ  (  أَْصلَُها َسِرقَةُ اإْلِ

ا   النبي    أَنَّ   عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفيهما -3132 َدَخَل َعاَم اْلفَْتحِ َوَعلَى َرأِْسِه اْلِمْغفَر  فَلَمَّ
تَعَل ٌِق ِبأَْستَاِر اْلَكْعَبِة فَقَاَل اْقت ل وه   ٌل فَقَاَل إِنَّ اْبَن َخَطٍل م   )3("نََزَعه  َجاَء َرج 

واقفا     النبي  قال:رأيت  الزهري    ن عبد هللا بن عدي بن حمراءع.  )صحيح( -3133
فقال وللا إنك لخير أرض للا وأحب أرض للا إلى للا ولوال أني أخرجت منك    الحزورةعلى  

 )4(" ما خرجت

سميت  ،  والحزورة في األصل بمعنى التل الصغير  ،  موضع بمكة وبعضهم شددها  الحزورة :   •
البيت  وقيل ألن وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد كان ولي أمر  ،  بذلك ألنه كان هناك تل صغير  

 . بعد جرهم فبنى صرحا كان هناك وجعل فيها أمة يقال لها حزورة فسميت حزورة مكة بها

  

 
 ( ) كتاب الصالة ، باب : سترة اإلمام سترة من خلفه ( )بهذا اللفظ( 493( برقم: )105/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )1(
( ) كتاب العلم ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ( )بهذا اللفظ( ،  104( برقم: )32/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 ( ) كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها ( )بمثله.(1354( برقم: )109/    4ومسلم في "صحيحه" )
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 1846برقم: ) (17/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(

 ( ) كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ( )بمثله.(1357( برقم: )111/  4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( 4293( برقم: )7/    3في "مستدركه" )  والحاكم،  ( )بهذا اللفظ(  3708( برقم: )22/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )4(

/   6( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )4238( برقم: )247/   4والنسائي في "الكبرى" )وصححه ووافقه الذهبي،    )بمثله.(
( ( )بنحوه.19017( برقم: )4263/    8وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح غريب"  ،    ( )بمثله.( 3925( برقم: )207

سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه روى  "إط الرسالة(:   10/  31»مسند أحمد« )رنؤوط في  . قال األ
 .  7089برقم  (:1192/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في له أصحاب السنن سوى أبي داود.



636    | 

 636  الصفحة
 

 يوم التروية ، من أين يحرم المكي ومن في حكمه بالحج؟  •

أحدهما ألن الناس يروون فيه  :واختلفوا في سبب التسمية بذلك على قولينقال في عمدة القاري:" •
،  والثاني أنه اليوم الذي رأى فيه آدم حواء  ،  من الماء من زمزم ألنه لم يكن بمنى وال بعرفة ماء  

   .  وفيه قول أخر وهو أن جبريل ارى فيه إبراهيم أول المناسك

جابر -3134 عن  مسلم  أهللنا "قال:  في  بظهر  مكة  وجعلنا  التروية  يوم  كان  إذا  حتى 
  )1("بالحج

َعْن َعْبِد اْلعَِزيِز قَاَل: َخَرْجت  إِلَى ِمنًى َيْوَم التَّْرِوَيِة ، فَلَِقيت  أََنًسا َرِضَي    وفي البخاري -3135
: أَْيَن َصلَّى النَّبِيُّ  اْنُظْر َحْيُث يَُصلِّي  َهذَا اْلَيْوَم الظُّْهَر؟ فَقَاَل:  للا  َعْنه  ذَاِهًبا َعلَى ِحَماٍر ، فَق ْلت 

  )2(". ُؤَك فََصلِّ أَُمَرا

يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج   أنه حج مع النبي   "  وفي لفظ للبخاري عنه -3136
  ثم أقيموا حالالبطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا   مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم

 )3("حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة 

لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى     رسول للا   : أمرنا"عن جابر في مسلم عن   -3137
 )4("منى قال فأهللنا من اْلبطح

فقوله  .  ) ظاهر الحديث ، وفعل الصحابة يدل عل على عدم جواز السفر بين الحج والعمرة •
به   يستدل  منهاأقيموا حالال  المسائل  بين  -1  : على عدد من  العمرة  الحج    عدم مشروعية 
وجوب اإلهالل    -4  .  وجوب الفسخ  - 3  .عدم السفر في اثنائها  -2  . والعمرة إذا كان متمتعا

أن صيام الثالثة أيام التكون في أثناء ذلك بل في أيام التشريق لحديث ابن    -5  .  يوم التروية
    .وعائشة رضي هللا عنهماعمر 

ثم أمرنا الحج وفيه "أنه سئل عن متعة  رضي للا عنهما    بن عباس  وفي البخاري عن -3138
 .  )5("عشية التروية أن نهل بالحج 

نصرخ بالحج صراخا     رسول للا   : خرجنا معقال   أبي سعيدوفي مسلم عن   -3139
فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إال من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى  

 )6("أهللنا بالحج

   .المبيت في منى ليلة التاسعمسألة : •

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى  "  وفيه  في صحيح مسلم من حديث جابرو -3140
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم       رسول للا  فأهلوا بالحج وركب

 )7("مكث قليال حتى طلعت الشمس
فضل من المشى كما أنه في  أأحداها أن الركوب في تلك المواطن  -1فيه بيان سنن  قال النووي " •

 -3  .والسنة الثانية أن يصلى بمنى هذه الصلوات الخمس  - 2...  جملة الطريق أفضل من المشى  
والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن وال  

 . "واجب فلو تركه فال دم عليه باالجماع

عن منى  قال بن المنذر وال أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف  قال ابن حجر " •
ليلة التاسع شيئا ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه  

 
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1216( برقم: )37/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الحج ، باب أين يصلي الظهر يوم التروية ( )بهذا اللفظ( 1654(برقم:)161/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")  – )2(
 ( ) كتاب الحج ، باب أين يصلي الظهر يوم التروية ( )بهذا اللفظ( 1654( برقم: )161/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1214( برقم: )36/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
أهله 1572( برقم: )144/    2البخاري في "صحيحه" )أخرجه  –  )5( لم يكن  تعالى ذلك لمن  ، باب قول هللا  الحج  ( ) كتاب 

 .  حاضري المسجد الحرام ( )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب التقصير ِفي العمرة ( )بهذا اللفظ(1247( برقم: )59/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(
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إال أن الحسن وعطاء قاال ال بأس أن يتقدم  ا  قال بن المنذر والخروج إلى منى في كل وقت مباح
 .  "الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين وكرهه مالك

   .في صبيحة اليوم التاسع ، خالفا لقريش وقت الجاهلية  في الوقوف بمزدلفةالمسير إلى عرفة  •

َشعٍَر  "  مسلم حديث جابر  في -3141 ِمْن  ِبق بٍَّة  َوأََمَر  الشَّْمس   َطلَعَْت  َحتَّى  قَِلياًل  َمَكَث  ث مَّ 
فََسارَ  ِبنَِمَرةَ  لَه   اْلَحَراِم َكَما     رسول للا   ت ْضَرب   اْلَمْشعَِر  َواقٌِف عنَد  أَنَّه   إاِلَّ  ق َرْيٌش  تَش كُّ  َواَل 

ِرَبْت لَه       رسول للا  َكاَنْت ق َرْيٌش تَْصَنع  فِي اْلَجاِهِليَِّة فَأََجازَ  َحتَّى أَتَى َعَرفَةَ فََوَجَد اْلق بَّةَ قَْد ض 
ِحلَْت لَه  فَأَتَى َبْطَن اْلَواِدي ِبَنِمَرةَ فَنََزَل ِبَها َحتَّى إِذَا َزاَغتْ   )1("الشَّْمس  أََمَر ِباْلقَْصَواِء فَر 

وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة  :" وزاد في الحديث      في لفظ لمسلم عن جابر  -3142
من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر      النبي  على حمار عري فلما أجاز

 )2("عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل 

 أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت:"قال      جبير بن مطعم  وفيهما عن -3143
 )3(ا"واقفا بعرفة فقلت هذا وللا من الحمس فما شأنه ها هن  رسول للا  

كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إال الحمس والحمس  قال"   عروةفيهما عن  و -3144
قريش وما ولدت وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها  

يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيض  وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم  
جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة أن هذه اْلية  

إلى   قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا  ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس  نزلت في الحمس
 )4("  عرفات

عو -3145 عائشةفيهما  عنها  ن  للا  يقفون  كانت  ":قالت  رضي  دينها  دان  ومن  قريش 
وكانوا جاء  بالمزدلفة  فلما  بعرفات  يقفون  سائرالعرب  وكان  الحمس  أمرللا  يسمون   اْلسالم 

من حيث    أفيضوا  ثم:  أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى  رسوله  
 ) )5أفاض الناس

  

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )43/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الحج ، باب الوقوف بعرفة ( )بهذا اللفظ( ومسلم في 1664( برقم: )216/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 ( ) كتاب الحج ، باب ِفي الوقوف وقوله تَعَالَى ثُمَّ أفيضوا من حيث أفاض الناس ( )بمثله.(1220( برقم: )44/    4"صحيحه" )
اب الوقوف بعرفة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم ( ) كتاب الحج ، ب1665( برقم: )163/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الحج ، باب ِفي الوقوف وقوله تَعَالَى ثُمَّ أفيضوا من حيث أفاض الناس ( 1219( برقم: )43/    4في "صحيحه" )
 .)بنحوه مطوال.( 

ن حيث أفاض الناس  ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ثم أفيضوا م4520( برقم: )27/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب الحج ، باب ِفي الوقوف وقوله تَعَالَى ثُمَّ أفيضوا من 1219( برقم: )43/    4ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  

 . حيث أفاض الناس ( )بمثله(
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 الركن الثاني : الوقوف بعرفة   •
هل تدري لم سميت    رضي للا عنهما    ابن عباسعن    عن أبي الطفيل  . و   )صحيح( -3146

قال :   -قال يونس : هل عرفت ؟    -عرفة ؟ قلت : ال ، قال : إن جبريل قال ْلبراهيم : عرفت  
 )1("نعم . قال ابن عباس : فمن ثم سميت عرفة 

، فأخذ جبريل    ربنا أرنا مناسكناعن مجاهد قال : قال إبراهيم :  عن مجاهد قال :  و  -3147
عليه السالم بيده فذهب به حتى أتى به البيت ، قال : ارفع القواعد ، فرفع إبراهيم القواعد وأتم  

من  البنيان ، فذهب به إلى الصفا فقال : هذا من شعائر للا ، ثم ذهب به إلى المروة فقال : وهذا  
شعائر للا ، ثم أخذ بيده فذهب به نحو منى ، فإذا هو بإبليس عند العقبة عند الشجرة ، فقال له 
جبريل : كبر وارمه ! فكبر ورمى ، فذهب إبليس حتى قام عند الجمرة الوسطى ، فحاذى به  
جبريل وإبراهيم ، فقال جبريل : كبر وارمه ! فكبر ورمى ، فذهب إبليس حتى أتى الجمرة 

صوى ، فقال له جبريل : كبر وارمه ! فكبر ورمى ، فذهب إبليس ، وكان الخبيث أراد أن الق
يدخل في الحج شيئا فلم يستطع ، فذهب حتى أتى به المشعر الحرام ، فقال : هذا المشعر الحرام  

ثالث    -، ثم ذهب حتى أتى به عرفات ، فقال : هذه عرفات ، قد عرفت ما أريتك ؟ قال : نعم  
قال : فأذن في الناس بالحج ، قال : وكيف أؤذن ؟ قال : قل : يا أيها الناس ، أجيبوا  مرات ،  

ربكم ، ثالث مرات ، فأجاب العباد : لبيك اللهم ربنا لبيك ، مرتين ، فمن أجاب إبراهيم يومئذ  
 )2("من الخلق فهو حاج ، فقال لي مجاهد : يا أبا عون ، القدرية ال يصدقون بهذا . 

ثم أتى به عرفات فقال : عرفت ؟ قال : نعم ، قال : فمن ثم    وفيه :"جلز  عن أبي مو  -3148
 )3("سميت عرفات . 

 فضل عرفة •
ْؤِمِنيَن لَْو    :"قَالَ   عن َطاِرِق ْبِن ِشَهابٍ هما وفي -3149 ٌل ِمْن اْليَه وِد ِلع َمَر َيا أَِميَر اْلم  قَاَل َرج 

ْساَلَم أَنَّ َعلَْيَنا نََزلَْت َهِذِه اْْلَية    اْلَيْوَم أَْكَمْلت  لَك ْم ِديَنك ْم َوأَْتَمْمت  َعلَْيك ْم نِْعَمِتي َوَرِضيت  لَك ْم اْْلِ
يًدا فَقَاَل ع َمر  إِن ِي َْلَْعلَم  أَيَّ َيْوٍم نََزلَْت َهِذِه اْْلَية  نََزلَْت َيْوَم َعَرفَةَ فِي  اَلتََّخْذَنا ذَِلَك اْلَيْوَم عِ   ِديًنا

عٍَة  م   )4(" َيْوِم ج 

َما ِمْن َيْوٍم    :" قَالَ     رسول للا   إِنَّ   :"  قالت  رضي للا عنها  عائشةفي مسلم عن   -3150
 اْلَماَلِئَكةَ فََيق ول   أَْكثََر ِمْن أَْن ي ْعتَِق َّللاَّ  فِيِه َعْبًدا ِمْن النَّاِر ِمْن َيْوِم َعَرفَةَ َوإِنَّه  لََيْدن و ث مَّ ي َباِهي بِِهمْ 

اَلءِ   )5("َما أََراَد َهؤ 

  

 
( برقم:  153  /  5البيهقي في "سننه الكبير" )، و( )بهذا اللفظ(  2751( برقم: )657/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(
رواه "(:259/  3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في     (بمثله( ) كتاب الحج ، باب ما جاء في بدء الرمي ( )9799)

رجاله ثقات رجال الصحيح  "ط الرسالة(:  438/  4»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في  أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
عاصم الغنوي، فقد روى له أبو داود، وقال أبو حاتم: ال أعرف اسمه وال أعرفه، وال حدث عنه سوى حماد بن سلمة، غير أبي  

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. قلنا: ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوى  
ابن   هو  ويونس:  النعمان،  ابن  هو  سريج:  المؤدب.بها.  في  محمد  شاكر  أحمد  وقال   ."( أحمد«  أحمد   208/  3»مسند  ت 

 .  "إسناده صحيح"شاكر(: 
( ) كتاب التفسير ، قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك 220( برقم: )615/    2أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )2(

 .  ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ( )بهذا اللفظ(
 ()كتاب المناسك ، من كان يأمر بتعليم المناسك()بهذا اللفظ( 14921(برقم:)520/  8في"مصنفه") أخرجه ابن أبي شيبة  – )3(
ومسلم في ،  ( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، ( )بهذا اللفظ(7268( برقم: )91/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )4(

 . ( ) كتاب التفسير ، ( )بمثله.(3017( برقم: ) 239/  8"صحيحه" ) 
 ()كتاب الحج ، باب ِفي فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( )بهذا اللفظ( 1348(برقم:)107/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )5(
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ِ بن عمرو ْبِن العاصو.    )صحيح( -3151 َكاَن    أَنَّ النبي   رضي للا عنهما  :"  عن َعْبِد َّللاَّ
وا إِلَى ِعَب  َ َعزَّ َوَجلَّ ي َباِهي َماَلئَِكتَه  َعِشيَّةَ َعَرفَةَ ِبأَْهِل َعَرفَةَ فََيق ول  اْنظ ر  اِدي أَتَْوِني  َيق ول  إِنَّ َّللاَّ

 )1("ش ْعثًا غ ْبًرا

إذا كان يوم عرفة إن للا ينزل    :"رسول للا    : قالقال  عن جابر . و   )ضعيف( -3152
إلى السماء فيباهي بهم المالئكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج  
عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له المالئكة أي رب فيهم فالن يزهو وفالن وفالن قال  

ولفظ  "  يقا من النار من يوم عرفةفما من يوم أكثر عت      رسول للا   يقول للا قد غفرت لهم قال
وما من يوم أفضل عند للا من يوم عرفة ينزل للا إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل  ابن حبان " 

فج عميق   جاؤوا من كل  شعثا غبرا ضاحين  إلى عبادي  أنظروا  فيقول  السماء  أهل  اْلرض 
 )2(" م عرفةيرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يو 

 ،   بارزين لم يتخذوا محمال وال قبة وال ظلة على ظهور الدواب  :ضاحينقال شيخ اإلسالم " •
 . "والضحى للمحرم أمر مسنون،  لتأخذوا مناسككم ولهذا عد السلف هذا بدعة    وقد قال النبي

ةَ      رسول للا  َحَجْجت  َمعَ   :"تَق ول    رضي للا عنها  أُّمِ اْلحصينفي مسلم عن   -3153 َحجَّ
ا اْلَوَداعِ فََرأَْيت ه  ِحيَن َرَمى َجْمَرةَ اْلعَقََبِة َواْنَصَرَف َوه َو َعلَى َراِحلَِتِه َوَمعَه  بالل َوأسامة أََحد ه مَ 

 )3(" ِمْن الشَّْمِس   رسول للا  َيق ود  ِبِه َراِحلَتَه  َواْْلَخر  َرافٌِع ثَْوَبه  َعلَى َرأِْس 

  )4("َوأََمَر ِبق بٍَّة ِمْن َشْعر ت ْضَرب لَه  ِبَنِمَرة  "قَْوله :  حديث جابرمسلم وتقدم في  -3154

َوفِي َهذَا اْلَحِديث َجَواز ااِلْستِْظاَلل ِلْلُمْحِرِم بِقُبٍَّة َوَغْيرَها , َواَل ِخاَلف فِي َجَوازه قال النووي   •
 . ِللنَّاِزلِ 

  

 
( ) كتاب المناسك ، باب تباهي هللا أهل السماء بأهل عرفات 2840( برقم: )449/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )1(

/ 11»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه .(  3853( برقم: )164/    9حه" )وابن حبان في "صحي ،  ( )بهذا اللفظ(  
" وصححه  إسناده صحيح "ت أحمد شاكر(:   495/  6»مسند أحمد« )". وقال أحمد شاكر في  سناده ال بأس به."إط الرسالة(:  660

 . 1868برقم  (:381/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في 
( 164/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2840( برقم: ) 449/    4خرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )أ  –  )2(

»مجمع . قال الهيثمي في    ( ) كتاب الحج ، ذكر رجاء العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة ( )بنحوه .(3853برقم: )
محمد بن مروان العقيلي وثقه ابن معين وابن حبان، وفيه بعض كالم،    رواه أبو يعلى، وفيه"(:253/  3الزوائد ومنبع الفوائد« )

حديث صحيح، إسناده قوي لوال عنعنة أبي "(:164/  9»صحيح ابن حبان«)". وقال األرنؤوط في  وبقية رجاله رجال الصحيح.
إسناده "(:263/  4خزيمة«)»صحيح ابن  .".  قال األلباني في  الزبير، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن مروان العقيلي

 . 679برقم (:125/ 2»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة«)".وضعفه فيضعيف لعنعنة أبي الزبير
( ) كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ( 1298( برقم: )79/    4أخرجه مسلم في"صحيحه" )  –  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
 . ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي 1218( برقم: )38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
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 الزمان شرط شروط صحة الوقوف : شرط المكان و •

الطائيعن  .    )صحيح( -3155 بالمزدلفة حين    رسول للا    أتيت"عروة بن مضرس 
جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي    خرج إلى الصالة فقلت يا رسول للا إني جئت من

من شهد صالتنا هذه   رسول للا   وللا ما تركت من حبل إال وقفت عليه فهل لي من حج فقال
وفي    ،"وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه   ووقف معنا حتى ندفع
وهو بجمع فقلت : هل علي من حج ؟ قال :   قال أتيت رسول للا    :"عنه  لفظ عند ابن حبان

من شهد معنا هذا الموقف حتى يفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو نهارا فقد تم    "
من صلى معنا هذه الصالة في هذا المكان ثم وقف  قال "  وفي لفظ عند أحمد"  فثه  ت حجه وقضى  

معنا هذا الموقف حتى يفيض اْلمام أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو نهارا فقد تم حجه وقضى  
 )1(" تفثه

قوله تفثه يعني نسكه قوله ما تركت من حبل إال وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له  "الترمذي  قال •
 .حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل

بعرفة وأتاه أناس من    قال  أتيت النبي  عن عبد الرحمن بن يعمرو.    )صحيح( -3156
أهل نجد وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر  

َناِدًيا    أَنَّ َناًسا ِمْن أَْهِل َنْجٍد أَتَْوا    "  وفي لفظ  ،   "جفقد أدرك الح  فََسأَل وه  فَأََمَر م  بِعََرفَةَ  َوه َو 
وعِ اْلفَْجِر فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجَّ أَيَّام  ِمًنى ثاََلثَ 

 َمْن َجاَء لَْيلَةَ َجْمعٍ قَْبَل ط ل 
َل  فََناَدى اْلَحجُّ َعَرفَة  ةٌ فََمْن تَعَجَّ

َر فَاَل   )2(" إِْثَم َعلَْيهِ  فِي َيْوَمْيِن فَاَل إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ
بن أبي عمر سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري ، ثم قال   وقال  :قال الترمذي •

انه من لم    :  وغيرهم   والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي
وال يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها  ،  يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج  

 .   "هذا الحديث أم المناسك ... عمرة وعليه الحج من قابل

وكان ابن عمر إذا فاتته الصالة مع ،    اب الجمع بين الصالتين بعرفةقال البخاري ب  -3157
 )3(اْلمام جمع بينهما

 )4("قَاَل َوَوقَْفت  َهاه َنا َوَعَرفَة  ك لَُّها َمْوقٌِف    رسول للا  أَنَّ " عن جابروفي مسلم  -3158

 . صوم يوم عرفة •

َيْوَم    النبي    أَنََّها قَالَْت إِنَّ النَّاَس َشكُّوا فِي ِصَيامِ   َزْوجِ النبي  عن ميمونةفيهما   -3159
و  َن إِلَْيهِ َعَرفَةَ فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه ميمونة ِبِحاَلِب اللََّبِن َوه َو َواقٌِف فِي اْلَمْوقِِف فََشِرَب ِمْنه  َوالنَّاس  َيْنظ ر 

 الحالب : اإلناء  )5("

رضي للا عنها   عن أم الفضل بنت الحارثرضي للا عنهما     بن عباسفيهما عن  و -3160
فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم      رسول للا   أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام  "

 )6("ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه 

شك الناس يوم عرفة في  رضي للا عنها قالت :"   عن أم الفضل  لبخاريل  لفظفي و -3161
 )7("بشراب فشربه  رسول للا  فبعثت إلى   رسول للا  صوم

 
 . 5792حديث رقم  سبق تخريجه بجميع هذه األلفاظ – )1(
 .  5892حديث رقم  سبق تخريجه بجميع ألفاظه  – )2(
باب الجمع بين الصالتين   -كتاب الحج    -( )1662برقم: )(  162  /2في "صحيحه" )معلقا مجزوما به    البخاري    ذكره    –  )3(

قال الحافظ: وصله إبراهيم الحربي  " (:487/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« ). وقال األلباني في     بعرفة ، ( )بهذا اللفظ(
 "ه: "في منزله" وسنده صحيح.5قلت: وزاد في آخر في "المناسك".

 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم عرفة ( )بمثله.( ومسلم في 1989( برقم: )42/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 ات يوم عرفة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصيام ، باب استحباب الفطر للحاج بعرف 1124( برقم: ) 146/  3"صحيحه" ) 
( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم عرفة ( )بمثله.( ، ومسلم في  1988( برقم: )42/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

 ( ) كتاب الصيام ، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة ( )بهذا اللفظ( 1123( برقم: ) 145/  3"صحيحه" ) 
 ( ) كتاب الحج ، باب صوم يوم عرفة ( )بهذا اللفظ( 1658( برقم: ) 161/  2"صحيحه" ) أخرجه البخاري في– )7(
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َيْوم  َعَرفَةَ َوَيْوم  النَّْحِر َوأَيَّام    رسول للا    قَالَ   عن عقبة ْبِن عامرو .    )صحيح(  -3162
ْساَلِم َوِهَي أَيَّام  أَْكٍل َوش ْربٍ   )1("التَّْشِريِق ِعيد َنا أَْهَل اْْلِ

س ِئَل ابن عمر  (ثبت نهيه عنهوقد    ،  ون قول: وأَنا ال أَصومه... إلخ دصحيح لغيره  ) -3163
ْمه  َوَمَع أَبِي َبْكٍر    عن َصْوِم َيْوِم َعَرفَةَ بِعََرفَةَ فَقَاَل َحَجْجت  َمَع النبي رضي للا عنهما    فَلَْم َيص 

ر  ِبِه َواَل أَ  ه  َواَل آم  ْمه  َوأََنا اَل أَص وم  ْمه  َوَمَع ع ْثَماَن فَلَْم َيص  ْمه  َوَمَع ع َمَر فَلَْم َيص    ْنَهى عنه  فَلَْم َيص 
")2( 

 )3("َرفَةَ َنَهى عن َصْوِم َيْوِم َعَرفَةَ بِعَ  النبي  أَنَّ  أَِبي هريرة عن. و  )ضعيف( -3164

  :" كريب عن ابن عباس قالعن  رضي للا عنهما      أثر ابن عباسوفي البخاري   -3165
يطوف الرجل بالبيت ما كان حالال حتى يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من  

أيام اْلبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثالثة 
  )4("فإن كان آخر يوم من األيام الثالثة يوم عرفة فال جناح عليه   قبل يوم عرفة  في الحج وذلك

 وهللا تعالى أعلم.  فهذا له حكم الرفع أنه يجوزصيامه في هذه الحالة فقط
  

 
( برقم:  368/    8( )بهذا اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )2100( برقم: )508/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )1(
)بمثله.(  3603) )بمثله.(1591( برقم: )434/    1والحاكم في "مستدركه" )،  (  الذهبي،    (  والنسائي في وصححه ووافقه 

والترمذي  ،  ( )بلفظه.(  2419( برقم: )295/    2وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله.(  1/    3004( برقم: ) 594/    1"المجتبى" )
( 17653( برقم: )3871/    7وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بلفظه.(773( برقم: )134/    2في "جامعه" )

ط   605/  28»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  إسناده صحيح"(:292/  3»صحيح ابن خزيمة« ). قال العظمي في    )بمثله.(
 2090برقم    (:178/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم."الرسالة(: 

 "افقه الذهبي، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبيإسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، وو:"
( برقم:  228/    3النسائي في "الكبرى" )، و  ( )بهذا اللفظ(3604( برقم: )369/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
 3أحمد في "مسنده" )، ووقال :"حديث حسن"( )بمثله.(751( برقم: )117/  2الترمذي في "جامعه" )، و( )بمثله.( 2840)
 100/  9»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بمثله.(5212( برقم: )1136  /

فقد  - واسمه يسار المكي  -ديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نجيح "حط الرسالة(: 
" . وقال في هو ممن حدث عن ابن عمر، لكن هذا الحديث قد سمعه أبو نجيح من رجل لم يسَمه عن ابن عمرروى له مسلم، و

". وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة. "(:369/ 8»صحيح ابن حبان« )
صلى هللا عليه   -حججت مع رسول هللا  :"    774برقم    (:395/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في  

 ." فقال :" فلم يصمه، وحججت مع أَبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه  -وسلم  
"الصحيح"، رط  " ...ثم ذكر بأن هذه الزيادة :"ليست على شدون قول: وأَنا ال أَصومه ... إلخ، وقد ثبت نهيه عنه...صحيح لغيره  

 " .  ومن صححه فقد غفل أو تجاهل علّته: فقد رواه األحفظ واألكثر: عن أبي نجيح، عن رجل، عن ابن عمر!
،    ( ) كتاب الصوم ، باب في صوم عرفة بعرفة ( )بهذا اللفظ(  2440( برقم: )301/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

( 1592( برقم: )434/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مطوال.(  2101( برقم: )508/    3وابن خزيمة في "صحيحه" )
( 1688/    2وأحمد في "مسنده" )،    ( )بمثله مطوال.(2844برقم: )   ( 229/    3والنسائي في "الكبرى" ) ،  )بمثله مطوال.(  

/ 2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بمثله مطوال.(8146برقم: ) 
يحيى بن معين: مهدي ال  "...ق (:335/  1»خالصة البدر المنير« ).". قال ابن الملقن في  فيه مهدي الهجري مجهول" (:461

إسناده ضعيف لجهالة    " (:103/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" قال األرنؤوط في  هذا ال أعرفه. قال العقيلي: وال يتابع عليه.
وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات؛ غير  ...  421برقم    (:286/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  ". وقال األلباني في  مهدي الَهَجري

 ". ابن حرب وهو -مهدي
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( 4521( برقم: )28/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

 .  )بهذا اللفظ(
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 دعاء عرفة •
حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات " عن جابرمسلم    في -3166

حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة    واستقبل القبلة فلم يزل واقفاوجعل حبل المشاة بين يديه  
 )1(" قليال حتى غاب القرص

قال :  ، أن رسول للا      عن طلحة بن عبيد للا بن كريز.و  )حسن بشواهده( -3167
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : ال إله إال للا وحده ال  أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ،  

 )2("شريك له .

بعرفات فرفع    كنت ردف النبي   قال أسامة بن زيدعطاء قال    . وعن  )صحيح( -3168
 )3("يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده اْلخرى 

ِبعََرفَاٍت   ك ْنت  َرِديَف النبي   أسامة بن زيدقَاَل قَاَل    عن َعَطاءٍ وفي لفظ  .    )صحيح( -3169
َرافِ  َوه َو  َيَدْيِه  ِبإِْحَدى  اْلِخَطاَم  فَتََناَوَل  َها  ِخَطام  فََسقََط  َناقَت ه   ِبِه  فََمالَْت  َيْدع و  َيَدْيِه  َيَده  فََرفََع  ٌع 

 )4(" اْْل ْخَرى

من  رسول للا    أفاض  :"قال  رضي للا عنهما    عن الفضل ابن عباس.     )صحيح( -3170
زيد قال فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجاوزان رأسه حتى انتهى  عرفات وردفه أسامة بن 

 )5("إلى جمع وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس

أن   رضي للا عنهما  عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيب  عنو   )حسن بشواهده( -3171
خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال للا     :"قال  النبي

يوم عرفة ال    كان أكثر دعاء رسول للا  :"ولفظ أحمد"وحده ال شريك له له الملك وله الحمد
 )6(". إله إال للا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 

  قال : كان أكثر دعاء رسول للا  عن خليفة بن حصين ، عن علي  . و  )ضعيف( -3172
ونسكي   اللهم لك صالتي   ، نقول  ، وخيرا مما  نقول  كالذي  الحمد  لك  اللهم   "  : عشية عرفة 
ومحياي ومماتي ، إليك مآبي ، ولك رب تراثي ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ووسوسة  

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب القرآن ، ما جاء في الدعاء ( )بهذا اللفظ( ،  والبيهقي  239/    726( برقم: ) 300/    2أخرجه مالك في "الموطأ" ) –  )2(

هذا مرسل ، وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصوال ، ووصله وقال :"  ( )بلفظه.(8479( برقم: )284/    4في "سننه الكبير" )
 .  1102برقم  (:248/ 1الجامع الصغير وزيادته« )»صحيح " . حسنه األلباني في ضعيف . 

( ) كتاب المناسك ، باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف 2824( برقم: )441/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )3(
»صحيح ابن خزيمة«  ( . قال األعظمي في  21821برقم )  ط الرسالة(:  146/  36)  .  وأحمد في مسنده  بعرفة ( )بهذا اللفظ(

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال "ط الرسالة(:  146/  36»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  إسناده صحيح"(:258/  4)
فمن رجال مسلم. هشيم: هو ابن بشير، وعطاء: هو ابن أبي رباح،   -وهو ابن أبي سليمان العرزمي-الشيخين غير عبد الملك  

اتم وأبو زرعة الرازيان إلى أنه لم يسمع من أُسامة شيئاً. قلنا: وهذا الحديث إنما سمعه عطاء من ابن عباس عن وذهب أبو ح
خزيمة من طريق يوسف بن موسى   ، لكن وقع تصريح عطاء بالسماع من أسامة عند ابن  (21784أسامة كما سلف في الرواية)

 أحد وهللا أعلم.قلنا: وقد انفرد بذلك، ولم يتابعه عليه   الملك بن أبي سليمان، به.القطان، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد 
وابن  وقال :"إسناده حسن" ،    ( )بهذا اللفظ( 1334( برقم: )123/    4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(

( )بمثله.( 1/    3011( برقم: )596/    1لمجتبى" )والنسائي في "ا  ،( )بمثله.(  2824( برقم: )441/    4خزيمة في "صحيحه" )
  ،( "مسنده"  في  )5110/    9وأحمد  برقم:  )بلفظه.(22237(  في    (  حجر  ابن  قال   .( حجر«  البن  الباري  /  11»فتح 

حديث صحيح، رجاله ثقات "ط الرسالة(:  146/  36»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في  خرجه النسائي بسند جيد"أ (:142
 ". فمن رجال مسلم.  -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- غير عبد الملك  رجال الشيخين

( ) كتاب مناسك الحج ، باب فرض الوقوف بعرفة ( )بهذا 2/   3017( برقم: )596/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )5(
ط   324/ 3»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بلفظه.(1816ط الرسالة(:  برقم: ) 323/ 3وأحمد في "مسنده" )،  اللفظ(

فمن   -وهو ابن أبي سليمان العرزمي  -إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيَر عبد الملك  "الرسالة(: 
 . "إسناده صحيح "ت أحمد شاكر(: 408/ 2»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في رجال مسلم.

وأحمد  "، هذا حديث غريب من هذا الوجه وقال :" ( )بهذا اللفظ(3585( برقم: )541/  5معه" )أخرجه الترمذي في "جا– )6(
في إسناده "(:547/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(7080( برقم: )1466/    3في "مسنده" )

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف " ط الرسالة(:  548/  11»مسند أحمد« ).".وقال األرنؤوط في  حماد بن أبي حميد وهو ضعيف
  1503برقم    (:8/  4»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وقال األلباني في  لضعف محمد بن أبي حميد

 . "وجملة القول: أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد وهللا أعلم.:"...
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للهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح ، وأعوذ بك من شر ما الصدر ، وشتات اْلمر ، ا
 )1(" تجيء به الريح . 

 . وقت الدفع من عرفة، وصفته •
جابر مسلم    في   -3173 ْفَرة   "  حديث  الصُّ َوذََهَبْت  الشَّْمس   َغَرَبْت  َحتَّى  َواقِفًا  يََزْل  فَلَْم 

 )")2رسول للا   َخْلفَه  َوَدفَعَ قَِلياًلَحتَّى َغاَب اْلق ْرص  َوأَْرَدَف أسامة 

كان أهل الجاهلية يقفون    "قال :رضي للا عنهما     عن ابن عباس و.    (صحيح لغيره) -3174
دفعوا   الرجال  رءوس  على  العمائم  كأنها  الجبال  رءوس  على  الشمس  كانت  إذا  حتى  بعرفة 
بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال 

ة حين  الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح بالمزدلف   رسول للا  دفعوا فأخر
 )3(  "طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شيء في الوقت اْلخر قبل أن تطلع الشمس

بعرفة فحمد      رسول للا  قال : خطبنا  عن المسور بن مخرمةو .   (صحيح لغيره) -3175
للا و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن أهل الشرك و اْلوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب  
الشمس حين تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها فهدينا مخالف 
ئم  لهديهم و كانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عما

   )4("الرجال على رؤوسها فهدينا مخالف لهديهم

بعرفات فحمد للا و أثنى عليه      رسول للا   خطبناوفي لفظ عنه:" .  )صحيح لغيره( -3176
  على   كانت الشمس  الموضع إذا  يدفعون من هذا  واْلوثان كانوا  ثم قال:أما بعد فإن أهل الشرك

الرجال  رؤوس كأنها عمائم  وإنا    الجبال  وجوهها  تغيب في  أن  بعد  من    ندفع  يدفعون  وكانوا 
 )5(" المشعر الحرام إذ كانت الشمس منبسطة 

حتى    يطوف الرجل بالبيت ما كان حالالقال    كريب عن ابن عباس وفي البخاري عن   -3177
يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من اْلبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من  

قبل يوم عرفة فإن كان    ذلك أي ذلك شاء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثالثة أيام في الحج وذلك
الثالثة يوم عرفة فال جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صالة   آخر يوم من اْليام 

    )6(" العصر إلى أن يكون الظالم

 
( برقم:  494/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2841( برقم: )450/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
»صحيح ابن خزيمة«  " . وقال األعظمي في  هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوي .  وقال :"  ( )بمثله.(3520)
 . "إسناده ضعيف "(: 264/ 4)
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4م في "صحيحه" )أخرجه مسل  –  )2(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بمثله.(  2838( برقم: ) 448/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )3(
 . "إسناده حسن لغيره "(:262/ 4»صحيح ابن خزيمة« )قال األلباني في ( )بهذا اللفظ( ، 432( برقم: )408/  11)
وصححه ( ) كتاب التفسير ، هدينا مخالف لهديهم ( )بهذا اللفظ(  3115( برقم: )277/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )4(

 .  ( )بمثله.(9617( برقم: )125/  5، والبيهقي في "سننه الكبير" )ووافقه الذهبي
هذا وصححه ووافقه الذهبي .  وقال الحاكم  :"  ( )بهذا اللفظ(6286( برقم: )523/    3أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )5(

ر بن مخرمة من رسول هللا صلى هللا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، قد صح وثبت بما ذكرته سماع المسو
( برقم: 24/    20والطبراني في "الكبير" )"،  عليه وآله وسلم ، ال كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رواية بال سماع .  

)بمثله.(28) في    (  الهيثمي  قال   .( الفوائد«  ومنبع  الزوائد  رجال "(:255/  3»مجمع  ورجاله  الكبير،  في  الطبراني  رواه 
"صحيح على   قال:"...أخرجه الحاكم و(:180»جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة« )ص". . قال األلباني في  حيح.الص

واآلخر:    األول: أن محمد بن قيس بن مخرمة لم يرو له البخاري مطلقًا.   شرط الشيخين". ووافقه الذهبي، وفيه نظر من وجهين:
وأنت ترى  في "الميزان"، وقال أحمد: "إذا قال: "أخبرنا" أو "سمعت"؛ حسبك به". أن ابن جريج يدلس كما قال الذهبي نفسه

" مثل رواية الحاكم، ثم قال: 255/  3والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" "  أنه لم يصرح بسماعه هنا، بل عنعنه فكانت علة.
   الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح". ه"روا

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( 4521( برقم: )28/  6ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف – )6(
 .  )بهذا اللفظ(
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العنق: إنبساط    )1("  َكاَن َيِسير  اْلعنَق فَإِذَا َوَجَد فَْجَوةً َنصَّ    "أسامة  وفيهما عن   -3178
 السير والنص فوق ذلك 

يوم عرفة    رسول للا    :أنه دفع معرضي للا عنهما    عباسابن  ن  في البخاري عو -3179
وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا لْلبل فأشار بسوطه إليهم وقال)أيها      رسول للا   فسمع

هوحمل الدابة على إسراعها في  :   اإليضاع     )2("  الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس باْليضاع 
 .السير

 .  المبيت في مزدلفة •
ويسمى أيضا  ،  يزدلفون فيها إلى هللا تعالى أي يتقربون بالوقوف فيها إليه  "عمدة القاريقال في   •

جمعا ألن آدم اجتمع فيها مع حواء عليهما السالم وازدلف إليها أي دنا فلذلك سميت مزدلفة أيضا  
وعن قتادة ألنه يجمع فيها بين الصالتين قلت المزدلفة بضم الميم من االزدالف وهو التقرب أو ،  

  :أي قربت ومن الثاني قوله تعالى    وأزلفت الجنة للمتقين      :فمن األول قوله تعالى  االجتماع
 .  "أي جمعناهم ولذلك قيل لها جمع وأزلفنا ثم اآلخرين  

وقيل ألنها تقرب إلى هللا وقيل غير ، وسميت بذلك الزدالف القوم بها أي اجتماعهم قال ابن حجر "  •
 . "ذلك

 )3("قَاَل َوَوقَْفت  َهاه َنا َوَجْمٌع ك لَُّها َمْوقِفٌ   النبي أَنَّ " عن جابروفي مسلم  -3180

فََدَعاه   "  وفي مسلم عنه -3181 اْلِقْبلَةَ  فَاْستَْقبََل  اْلَحَراَم  اْلَمْشعََر  أَتَى  َحتَّى  اْلقَْصَواَء  َرِكَب  ث مَّ 
َده  فَلَْم يََزْل َواقِفًا َحتَّى أَْسفَ   )4(" َر ِجدًّا فََدفََع قَْبَل أَْن تَْطل َع الشَّْمس  َوَكبََّره  َوَهلَّلَه  َوَوحَّ

ُهَو َجبَل فِي اْلُمْزَدِلفَة ، يُقَال لَهُ قَُزح . َوقِيَل : إِنَّ اْلَمْشعَر اْلَحَرام ُكّل المشعر الحرام : َ  قال النووي:" •
 ."اْلُمْزَدِلفَة

قال يطوف الرجل بالبيت    رضي للا عنهما    كريب عن ابن عباسوفي البخاري عن   -3182
ما كان حالال حتى يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من اْلبل أو البقر أو الغنم  

وذلك قبل يوم    في الحجما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثالثة أيام  
عرفة فإن كان آخر يوم من اْليام الثالثة يوم عرفة فال جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات 

ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا  من صالة العصر إلى أن يكون الظالم  
تصبحوا ثم أفيضوا فإن    الذي يتبرر فيه ثم ليذكروا هللا كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا للا إن للا  وقال للا تعالى    الناس كانوا يفيضون
 )5(" . حتى ترموا الجمرة غفور رحيم  

  

 
،   ( ) كتاب الحج ، باب السير إذا دفع من عرفة ( )بهذا اللفظ(1666( برقم: )163/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
 . (بمثله( ) كتاب الحج ، باب اإلفاضة من عرفات إلى المزدلفة ( )1286( برقم: ) 74/  4مسلم في "صحيحه" )و
( ) كتاب الحج ، باب أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالسكينة  1167( برقم: )164/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .  عند اإلفاضة ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )43/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 لحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب ا1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ( 4521( برقم: )28/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(

 .  )بهذا اللفظ(



645    | 

 645  الصفحة
 

بعرفة فقال هذه    رسول للا    قال : وقف    عن علي بن أبي طالبو.  )حسن( -3183
عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد 
وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشماال يلتفت إليهم ويقول أيها الناس ! عليكم  

 هذا قزحقال  السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصالتين جميعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه و 
موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى    وهوالموقف وجمع كلها

المنحر   فقال هذا  المنحرة  أتى  ثم  الجمرة فرماها  أتى  ثم  الفضل  الوادي فوقف وأردف  جاوز 
فقال يا بني عبد المطلب ! لوال أن   ثم أتى زمزمبه    ثم أتى البيت فطاف...ومنى كلها منحر  

 )1(" يغلبكم الناس عنه لنزعت

من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع "  بن مضرس  عروةوعن  .    )صحيح( -3184
 )2("وقف بعرفة قبل ذلك ليالأو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه وقد

 مسألة : هل المبيت بمزدلفة ركن؟ •
الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة وهو مذهب اثنين  تج من ذهب إلى أن  قال في الهدي "اح •

من الصحابة ابن عباس وابن الزبير  وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري  
وهو مذهب األوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سالم واختاره 

) يقصد  هو أحد الوجوه للشافعية ولهم ثالث حجج هذه إحداهاالمحمدان : ابن جرير وابن خزيمة و
[ والثالثة   198] البقرة :    فاذكروا هللا عند المشعر الحرام    والثانية : قوله تعالى :    حديث عروة(

 .الذي خرح مخرح البيان لهذا الذكر المأمور به   النبي : فعل

مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر وهذا   النبي    واحتج من لم يره ركنا بأمرين أحدهما : أن   •
يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر زمان صح حجه ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح  

 .حجه

النساء بالليل علم أنه ليس    النبي  الثاني : أنه لو كان ركنا الشترك فيه الرجال والنساء فلما قدم •
 . بركن

إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة وذكر هللا تعالى بها لصالة عشاء   بي  وفي الدليلين نظر فإن الن  •
وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فال ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة    ،    اآلخرة والواجب هو ذلك

ركنا وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات وتضييق الوقت ألحدهما ال يخرجه 
 .ةعن أن يكون وقتا لهما حال القدر

  

 
الترمذي في "جامعه" )–  )1( اللفظ(885( برقم: )221/    2أخرجه  المقدسي في ح" ،  وقال :"حسن صحي  ( )بهذا  والضياء 

. قال    ( )بنحوه.(574( برقم: )178/    1وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  619( برقم: )240/    2"األحاديث المختارة" )
/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  حديث حسن "ط الرسالة(:  50/  2»مسند أحمد« )األرنؤوط في  

 . :"إسناده حسن"1678برقم  (:171
 . 7529ه حديث رقم سبق تخريج – )2(
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 أم بأذان واحد؟  وأقامتين  بأذانينمزدلفة  فيبين المغرب والعشاء  الجمع •

َصلَّى َصاَلةً إاِلَّ ِلِميقَاتَِها إاِلَّ َصاَلتَْيِن    النبي  َما َرأَْيت  "قال:      بن مسعود  فيهما عن -3185
 يعني الوقت المعتاد  )1("  َصاَلةَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِبَجْمعٍ َوَصلَّى اْلفَْجَر َيْوَمِئٍذ قَْبَل َوْقتَِها ِبغَلٍَس 

البخاري عن عبدالرحمن بن يزيد -3186 ثم قدمنا قال"خ   وفي  إلى مكة  رجنا مع عبد للا 
ثم صلى الفجر حين طلع   فصلى الصالتين كل صالة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما  جمعا

إن هاتين    :"قال  رسول للا    الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن
الصالتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فال يقدم الناس جمعا حتى يعتموا  

. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض اْلن أصاب    "الفجر هذه الساعة    وصالة
العقبة يوم   يلبي حتى رمى جمرة  فلم يزل  أم دفع عثمان  أقوله كان أسرع  السنة . فما أدري 

 . قال ابن باز موقوف عليه   )2("النحر

ْحَمِن ْبَن يَِزيَد   عن في لفظ للبخاريو -3187 : َحجَّ َعْبد  للِا َعْبَد الرَّ ْزَدِلفَةَ  َيق ول  ، فَأَتَْيَنا اْلم 
اًل   فَأَذََّن َوأَقَاَم ، ث مَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب ، َوَصلَّى      ِحيَن اْْلَذَاِن ِباْلعَتََمِة أَْو قَِريًبا ِمْن ذَِلَك ، فَأََمَر َرج 

فَأَذََّن َوأَقَاَم ، قَاَل َعْمٌرو: اَل أَْعلَم  الشَّكَّ إاِلَّ   أَُرى  َدَعا ِبعََشاِئِه فَتَعَشَّى ، ث مَّ أََمرَ بَْعَدَها َرْكعَتَْيِن ، ث مَّ 
إِنَّ النَِّبيَّ   اْلفَْجر  قَاَل:  ا َطلََع  فَلَمَّ اْلِعَشاَء َرْكعَتَْيِن ،  ث مَّ َصلَّى  َهْيٍر ،  ي َصل ِي َهِذِه    ِمْن ز  َكاَن اَل 

الَ السَّ  اَلةَ ، فِي َهذَا اْلَمَكاِن ِمْن َهذَا اْلَيْوِم . قَاَل َعْبد  للِا: ه َما َصاَلتَاِن ت َحوَّ ِن َعْن  اَعةَ إاِلَّ َهِذِه الصَّ
. قَاَل:  غ  اْلفَْجر  ْزَدِلفَةَ ، َواْلفَْجر  ِحيَن َيْبز  َرأَْيت  النَّبِيَّ  َوْقتِِهَما: َصاَلة  اْلَمْغِرِب َبْعَدَما َيأِْتي النَّاس  اْلم 

  .  3("َيْفعَل ه( 

َما "قال:    رجاب  وعن -3188 فََصلَّى بَِها اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ِبأَذَاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمتَْيِن َولَْم ي َسب ِْح َبْينَه 
 )4("َحتَّى َطلََع اْلفَْجر    رسول للا  َشْيئًا ث مَّ اْضَطَجعَ 

َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء  َجَمَع النبي " رضي للا عنهما  عن ابن عمروفي البخاري  -3189
َما َما َواَل َعلَى إِثِْر ك ل ِ َواِحَدةٍ ِمْنه  َما ِبإِقَاَمٍة َولَْم ي َسب ِْح َبْينَه   )5("ِبَجْمعٍ ك لُّ َواِحَدةٍ ِمْنه 

ر  َصاَلةَ إِذَا أَْعَجلَه  السَّ   رسول للا    قَاَل َرأَْيت    وفي البخاري عنه -3190 ْير  فِي السَّفَِر ي َؤخ ِ
 )6("اْلَمْغِرِب َحتَّى َيْجَمَع َبْينََها َوَبْيَن اْلِعَشاِء 

  

 
) بنحوه( ، ( ) كتاب الحج ، باب متى يصلي الفجر بجمع (  1682( برقم: )166/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

النحر بالمزدلفة  ( ) كتاب الحج ، باب استحباب زيادة التغليس بصالة الصبح يوم  1289( برقم: )76/    4ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( )بهذا اللفظ(

 ( ) كتاب الحج ، باب متى يصلي الفجر بجمع ( )بهذا اللفظ( 1683( برقم: ) 166/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
 ( ) كتاب الحج ، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما()بهذا اللفظ( 1675(برقم:)164/  2أخرجه البخاري في"صحيحه")– )3(
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4جه مسلم في "صحيحه" )أخر–  )4(
 ( ) كتاب الحج ، باب من جمع بينهما ولم يتطوع ( )بهذا اللفظ( 1673( برقم: )164/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) أبواب تقصير الصالة ، باب يصلي المغرب ثالثا في السفر ( 1091: )( برقم44/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

اللفظ(  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب جواز الجمع بين 703( برقم: ) 150/    2مسلم في "صحيحه" )، و  )بهذا 
 . (بنحوه مختصراالصالتين ِفي السفر ( ) 
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 متى يجوز ألهل الرخصة الخروج من مزدلفة؟  •

 في أي وقت من الليل أو بعد منتصف الليل لعموم النصوص التالية:   يكون    أنه:  دليل من قال   •

رسول    َكاَنْت سودة اْمَرأَةً َضْخَمةً ثَبَِطةً فَاْستَأْذََنتْ   "رضي للا عنها  عائشةفيهما عن   -3191
  َكَما  رسول للا    اْستَأْذَْنت  أَْن ت ِفيَض ِمْن َجْمعٍ ِبلَْيٍل فَأَِذَن لََها فَقَالَْت عائشة فَلَْيتَِني ك ْنت     للا  

َمامِ  عائشة اَل ت ِفيض  إاِلَّ  اْستَأْذََنْته  سودة َوَكاَنتْ   )1("َمَع اْْلِ

َحْطَمِة    رسول للا    اْستَأْذََنْت سودة"فيهما وفي لفظ   -3192 َوقَْبَل  قَْبلَه   تَْدفَع   ْزَدِلفَِة  اْلم  لَْيلَةَ 
َيق ول  اْلقَاِسم  َوالثَّبَِطة  الثَِّقيلَة  قَاَل فَأَِذَن لََها فََخَرَجْت قَْبَل َدْفِعِه َوَحَبَسَنا النَّاِس َوَكاَنْت اْمَرأَةً َ ثِبَطةً 

ِبَدْفِعِه َوَْلَنْ  َكَما اْستَأْذََنْته  سودة فَأَك وَن أَْدفَع    رسول للا    أَك وَن اْستَأْذَْنت    َحتَّى أَْصَبْحَنا فََدفَعنا 
وحٍ ِبهِ ِبإِْذِنِه أَ   )2("َحبُّ إِلَيَّ ِمْن َمْفر 

اٍل أَْخبََره     َعَطاءٌ عن  وفي مسلم   -3193   رضي للا عنها   أَنَّه  َدَخَل َعلَى أ م ِ حبيبة:"أَنَّ اْبَن َشوَّ
 )3("بَِها ِمْن َجْمعٍ بِلَْيلٍ َبعََث   فَأَْخبََرْته  أَنَّ النبي

فِي الثَّقَِل أَْو      رسول للا   بَعَثَِني  رضي للا عنهما  قال :"  ابن عباس   وفيهما عن   -3194
عَفَِة   )4("ِمْن َجْمعٍ بِلَْيلٍ قَاَل فِي الضَّ

الثاني وهو األقرب • الليل باأن ذلك يكون    :القول  القمر للنصوص  لمن آخر  سحر بعد مغيب 
   في ذلك ومنها:الصحيحة والصريحة 

نغلس من جمع إلى منى وفي    قالت: كنا نفعله على عهد    عن أم حبيبة   مسلم  وفي -3195
 : والغلس هو أول الصبح بدليل الحديث اآلتي.  )5("نغلس من مزدلفة لفظ"

 )6("يصليها بغلس  والصبح كان النبي  "في الصحيحين عن جابرو -3196

  رسول هللا    بِيقَاَل بَعََث    رضي للا عنهما    أَنَّ ابن عباس  َعَطاءٌ في مسلم عن  و -3197
ِ  بَِسَحٍر ِمْن َجْمعٍ  ِ َّللاَّ اَل إِالَّ  ق ْلت  أََبلَغََك أَنَّ ابن عباس قَاَل َبعََث ِبي ِبلَْيٍل َطِويٍل قَاَل   فِي ثَقَِل َنِبي 
اْلفَْجرَ   .  َكذَِلَك بَِسَحر اْلفَْجِر َوأَْيَن َصلَّى  قَْبَل  اْلَجْمَرةَ  فَقَاَل ابن عباس َرَمْيَنا  لَه   اَل إِالَّ قَاَل    ؟ق ْلت  

 )7("َكذَِلكَ 

ِ َمْولَىفيهما عن  و -3198 َداِر   "رضي للا عنها  أسماء  َعْبُد َّللاَّ َوِهَي عنَد  قَالَْت ِلي أسماء 
ْزَدِلفَِة   قَالَْت   قُْلُت نَعَمْ   َهْل َغاَب اْلقََمُر قُْلُت اَل فََصلَّْت َساَعةً ثُمَّ قَالَْت يَا بُنَيَّ َهْل َغاَب اْلقََمرُ اْلم 

لَقَْد َغلَّْسنَا قَالَْت  ق ْلت  لََها أَْي َهْنتَاْه  اْرَحْل بِي فَاْرتََحْلَنا َحتَّى َرَمْت اْلَجْمَرةَ ث مَّ َصلَّْت فِي َمْنِزِلَها فَ 
إِنَّ  بُنَيَّ  أَْي  ِللظ عنالنبي  َكالَّ  َجْمعٍ عندَ "البخاري  فظول  "أَِذَن  لَْيلَةَ  نََزلَْت  ْزَدِلفَةِ   أَنََّها  قَالَْت    "اْلم 

 
( ) كتاب الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة 1681( برقم: )165/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 1290( برقم: )76/    4ومسلم في "صحيحه" )  ) بنحوه( ،    (

 .  )بهذا اللفظ(وغيرهن من مزدلفة إلى منى ِفي أواخر الليل ( 
( ) كتاب الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة 1681( برقم: )165/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

اللفظ( ومسلم في "صحيحه") ( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 1290( برقم: )76/    4( )بهذا 
 ز  (بمثلهِفي أواخر الليل ( )وغيرهن من مزدلفة إلى منى 

( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن  1292( برقم: )77/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 . من مزدلفة إلى منى ِفي أواخر الليل ( )بهذا اللفظ(

، ( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب حج الصبيان ( )بنحوه.(  1856( برقم: )18/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة 1293( برقم: )77/    4ومسلم في "صحيحه" )

 .  إلى منى ِفي أواخر الليل ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن  1292( برقم: )77/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 . من مزدلفة إلى منى ِفي أواخر الليل ( )بهذا اللفظ(
للفظ( ، ( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت المغرب ( )بهذا ا560( برقم: ) 116/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب التبكير بالصبح ِفي أول 646( برقم: )119/    2ومسلم في "صحيحه" )
 . وقتها ( )بمثله.(

( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن  1294( برقم: )78/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(
 . من مزدلفة إلى منى ِفي أواخر الليل ( )بهذا اللفظ(



648    | 

 648  الصفحة
 

ْبَح فِي َمْنِزِلَها فَق ْلت  لََها َيا  فَاْرتَِحل وا فَاْرتََحْلَنا َوَمَضْيَنا َحتَّى َرَمْت   اْلَجْمَرةَ ث مَّ َرَجعَْت فََصلَّْت الصُّ
 والباقي مثله  )1("َهْنتَاه  َما أ َراَنا إاِلَّ قَْد َغلَّْسَنا

م  َضعَفَةَ أَْهِلِه فََيِقف وَن عنَد اْلَمْشعَِر  رضي للا عنهما     َوَكاَن بن عمرفيهما"و -3199 اْلَحَراِم ي قَد ِ
ِبلَْيلٍ  ْزَدِلفَِة  يَْرِجع ونَ ]بالليل[ِباْلم  ث مَّ  ْم  لَه  َبَدا  َ َما  وَن َّللاَّ َوقَْبَل أَْن ]يدفعون[فََيْذك ر  َمام   َيِقَف اْْلِ قَْبَل أَْن 

  ذَا قَِدُموا َرَمْوا اْلَجْمَرةَ َوَكانَ فَِمْنُهْم َمْن يَْقَدُم ِمنًى ِلَصاَلِة اْلفَْجِر َوِمْنُهْم َمْن يَْقَدُم بَْعَد ذَِلَك فَإِ َيْدفََع  
 والباقي مثله   )2(" ث مَّ َيْدفَع ونَ ""ِباللَّْيلِ "وفي لفظ مسلم"ابن عمرَما َيق ول  أَْرَخَص فِي أ ولَِئكَ 

   رسول للا   وددت أني كنت استأذنت "رضي للا عنها  وفي لفظ لمسلم عن عائشة -3200
 )3("فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناسفأصلي الصبح بمنى كما استأذنته سودة 

  

 
بالمزدلفة   ( ) كتاب الحج ، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون1679( برقم: )165/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 1291( برقم: )77/    4ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  
 . وغيرهن من مزدلفة إلى منى ِفي أواخر الليل ( )بنحوه.(

أهله بليل فيقفون بالمزدلفة   ( ) كتاب الحج ، باب من قدم ضعفة1676( برقم: )165/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 1295( برقم: )78/    4ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  

 . وغيرهن من مزدلفة إلى منى ِفي أواخر الليل ( )بمثله.(
ب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن  ( ) كتاب الحج ، با1290( برقم: )76/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 . من مزدلفة إلى منى ِفي أواخر الليل ( )بهذا اللفظ(
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 مزدلفة من  يفيض متى •
البخاري   -3201 َمْيُمونٍ في  ْبَن  إِنَّ "عمرو  فَقَاَل  َوقََف  ث مَّ  ْبَح  الصُّ ِبَجْمعٍ  ى 

َشِهْدت  ع َمَر َصلَّ
َوَيق ول وَن أَْشِرْق   ي ِفيض وَن َحتَّى تَْطل َع الشَّْمس   ْشِرِكيَن َكان وا اَل  َوأَنَّ اْلم  ث مَّ      النبي  ثَِبير   ْم  َخالَفَه 

 . أي ندفع لننحر )2(وزادأحمد"كيما ن ِغير" )1("أَفَاَض قَْبَل أَْن تَْطل َع الشَّْمس  

الحرام ؟ • بالمشعر  المقصود  مسلم  في شرحه  النووي  قال    ماهو    (312/ ص    4)ج    -على 
ْزَدِلفَةه َو َجَبل فِي  المشعر الحرام : َ ْزَدِلفَة ، ي قَال لَه  ق َزح . َوقِيَل : إِنَّ اْلَمْشعَر اْلَحَرام ك ل  اْلم   " اْلم 

  .القول األول : المقصود بالمشعر الحرام هو جبل في مزدلفة •

أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد   حتى"في مسلم  حديث جابر -3202
ثم بينهما شيئا   يسبح  له   اضطجع    وإقامتين ولم  تبين  الفجر حتى  الفجر فصلى  حتى طلع 

اْلقَْصَواَء   َرِكَب  ث مَّ  وإقام  بأذان  َوَكبََّرهُ الصبح  فََدَعاهُ  اْلِقْبلَةَ  فَاْستَْقبََل  اْلَحَراَم  اْلَمْشعََر  أَتَى  َحتَّى 
َدهُ فَلَْم يََزْل َواقِفًا َحتَّى أَْسفََر ِجدًّا   )3("  فََدفََع قَْبَل أَْن تَْطلَُع الشَّْمسُ َوَهلَّلَهُ َوَوحَّ

قال : ثم أتى جمعا فصلى بهم الصالتين جميعا      عن علي بن أبي طالبو.  )حسن( -3203
 )4(" فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف 

 . مزدلفة كلها المشعر الحرام  أن :القول الثاني •
(وقال أبو إسحاق السَّبِيعي، عن عمرو بن ميمون:  554/ ص    1)ج    -تفسير    في  ابن كثيرقال   •

سألت عبد هللا بن َعْمرو عن المشعر الحرام، فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا َمْعَمر، عن الزهري،    .  أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام 

قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها  .وقال ُهَشيم، عن حجاج  عن نافع، عن  عن سالم  
َ ِعْنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم    ابن عمر: أنه سئل عن قوله:     قال: فقال: هو الجبل وما حوله   فَاْذُكُروا َّللاَّ

هم ابن ُعَمر يزدحمون على  وقال عبد الرزاق: أخبرنا َمْعَمر، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: رآ  .
ُجبير،   بن  ابن عباس، وسعيد  ما هاهنا مشعر  وروي عن  كل  يزدحم هؤالء؟  َعالم  فقال:  قَُزَح، 
  .   وعكرمة، ومجاهد، والسدي، والربيع بن أنس، والحسن، وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين

 "أهـ ألنها داخل الحرم ؛  ر الحرام:والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشع قلت

  

 
 ( ) كتاب الحج ، باب متى يدفع من جمع ( )بهذا اللفظ( 1684( برقم: ) 166/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
شرة المبشرين بالجنة وغيرهم ، مسند أبي حفص عمر ( ) مسند الع301( برقم: )102/    1أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )2(

 "إسناده صحيح على شرط الشيخين. "ط الرسالة(: 378/ 1»مسند أحمد« )ز قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ( بن الخطاب 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 . 8331  حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
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 وحكم من لم يطف لإلفاضة قبل غروب شمس يوم العيد.  هل يكون بالرمي وحده؟  التحلل األول •

  ، وهو اختيار ابن باز.  الرمي وحدهبأن التحلل األول يكون ب أدلة من قال •

إِذَا َرَمْيت ْم      رسول للا   قَالَ   عن اْلحسن اْلعَُرنِّيِ عن ابن عباس.  )صحيح لغيره(  -3204
ا أََنا فَقَدْ  يب  فَقَاَل ابن عباس أَمَّ ٌل َوالط ِ فَقَْد َحلَّ لَك ْم ك لُّ َشْيٍء إاِلَّ الن َِساَء فَقَاَل َرج    َرأَْيت    اْلَجْمَرةَ 

خ  َرأَْسه  ِباْلِمْسِك أَفَِطيٌب ذَاَك أَْم الَ    رسول للا   )1("ي َضم ِ
بيدي بذريرة    رسول للا  قالت : طيبت  ضي للا عنها "  وعن عائشة ر.    )صحيح( -3205

يطوف   أن  قبل  النحر  يوم  العقبة  وحين رمى جمرة  أحرم  واْلحرام حين  للحل  الوداع  لحجة 
 )2(" بالبيت 

إذا   ":رضي للا عنها  عن عائشة. و   )صحيح لغيره دون قوله " وحلقتم" فضعيف( -3206
 )3("رميتم , وحلقتم , فقد حل لكم كل شيء , إال النساء 

  

 
(  1/    3084( برقم: )607/    1في "المجتبى" )،    ( )بهذا اللفظ(2121( برقم: )520/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(

)،  )بنحوه.(   "سننه"  في  ماجه  ) 234/    4وابن  برقم:  )بنحوه.( 3041(  في    (  األرنؤوط  قال   ،( أحمد«  ط   5/  4»مسند 
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه منقطع بين الحسن العرني وبين ابن عباس، لكن له شاهد من حديث "الرسالة(: 

 (:479/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . قال األلباني في  ة بإسناد صحيح على شرطهماعائش
وهو ابن عبد هللا وبين ابن  قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين الحسن العرني" (:... 239برقم 

لكن له ...  موقوف.  فالصواب أن الحديث مع انقطاعه  ...أبو حاتم: لم يدركه.    قالعباس فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد، بل  
شاهد من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت:" طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل واإلحرام،حين 

( عن عمر بن عبد هللا بن عروة أنه 244/  6".أخرجه أحمد )أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت 
في الحديث داللة ...ويخبران عن عائشة به.قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وأصله عندهما.  سمع عروة والقاسم

 .ال يحل به باإلجماعمحظورات اإلحرام إال الوطئ للنساء، فإنه    ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من
  190/  43»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(26718( برقم: )6286/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(

وزاد النسائى عن طريق ...  (:238/  4»إرواء الغليل « )" . قال األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:
عدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ".وهى عند أحمد من طريق عمر بن عبد هللا بن عروة أنه الزهرى عنه: " ولحله ب

العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ".وإسنادهما صحيح على شرط جمرة  رمى  وحين  سمع عروة والقاسم يخبران به بلفظ: "  
جمع طرقه يدل على أن التحلل األول يحصل بمجرد الرمى , ولو لم   حديثها هذا فهو بعد"...(:240/  4)  ".  وقال فيالشيخين.

العقبة " وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة , والشك أن الصواب ما دل عليه هذا  جمرة  رمى  وحين  يكن معه حلق لقولها "  
 .  "( .239الحديث وال معارض له وانظر " سلسلة األحاديث الصحيحة " )رقم 

( برقم: 6056/  11وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(2937( برقم: )512/  4ن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه اب – )3(
المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(25743) اه أحمد وأبو داود، وفي  "رو(:296»بلوغ 

.". وقال األرنؤوط ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس"(:496/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )."، وقال في  إسناده ضعف
" . قال صحيح دون قوله: "وحلقتم"، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة" ط الرسالة(:  40/  42»مسند أحمد« )في  

في   )األعظمي  خزيمة«  ابن  عباس302/  4»صحيح  ابن  حديث  من  شاهدا  له  ألن  لغيره  حسن  و(:إسناده  األلباني .".   قال 
.". 239حديث ابن عباس ليس فيه " وحلقتم " وهو الصواب كما بينته في الصحيحة  " (:302/  4صحيح ابن خزيمة« )»في

 ضعيف بزيادة " وحلقتم ".   :"1046برقم  (:235/ 4»إرواء الغليل « )وقال األلباني في 
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ِ ْبِن َزْمعَةَ عن أَِبيِه َوعن  . و  (حسن) -3207 ثََنا أَب و ع َبْيَدةَ ْبن  َعْبِد َّللاَّ ِد ْبِن إِْسَحَق َحدَّ َحمَّ عن م 
ِه زينب ِبْنِت أَِبي سلمة عن أم سلمة   ثَاِنِه َجِميعًا ذَاَك عنها قَالَْت َكاَنْت لَْيلَِتي  رضي للا عنها  أ م ِ ي َحد ِ

  َمَساَء َيْوِم النَّْحِر فََصاَر إِلَيَّ َوَدَخَل َعلَيَّ َوْهب  ْبن  َزْمعَةَ َوَمعَه    ل للا  رسو   الَّتِي َيِصير  إِلَيَّ فِيَها
َصْيِن فَقَالَ  تَقَم ِ ٌل ِمْن آِل أَِبي أ َميَّةَ م  ِ    رسول للا  َرج  ِ   ؟  ِلَوْهٍب َهْل أَفَْضَت أََبا َعْبِد َّللاَّ قَاَل اَل َوَّللاَّ

ِ قَالَ  اْنِزْع عنَك اْلقَِميَص قَاَل فَنََزَعه  ِمْن َرأِْسِه َونََزَع َصاِحب ه  قَِميَصه    رسول للا  َيا َرس وَل َّللاَّ
  ِ َص لَُكمْ   يَْومٌ   َهذَا  إِنَّ قَاَل  ؟  ِمْن َرأِْسِه ث مَّ قَاَل َوِلَم َيا َرس وَل َّللاَّ  أَْن تَِحل وا  َرَمْيتُْم اْلَجْمَرةَ   إِذَا أَْنتُمْ   ُرّخِ

ُحِرْمتُمْ يَعني   َما  ُكّلِ  إِالَّ   ِمْن  فَِإذَا  ِمْنهُ  ُحُرًما    النَِّساَء  ِصْرتُْم  اْلبَْيَت  َهذَا  تَُطوفُوا  أَْن  قَْبَل  أَْمَسْيتُْم 
 )1("َكَهْيئَتُِكْم قَْبَل أَْن تَْرُموااْلَجْمَرةَ َحتَّى تَُطوفُوا بِهِ 

َص    يَْومٌ   َهذَا   إِنَّ   قولهالشاهد منه    • ِمْنهُ    يَعني ِمْن ُكّلِ َما ُحِرْمتُمْ   أَْن تَِحل وا  َرَمْيتُْم اْلَجْمَرةَ   إِذَا أَْنتُمْ   لَُكمْ ُرّخِ
 . شيئا آحر للتحلل األول" الرميفلم يذكر مع   " النَِّساءَ  إِالَّ 

)أن من أخر طواف اإلفاضة إلى الليل من يوم العيد عاد   يتضمن مسألة أخرى وهيوهذا الحديث   •
 وفي هذا يقول العلماء: رما ولو رمى جمرة العقبة مح

وقال المحب    .    قلت حديث أم سلمة هذا شاذ أجمعوا على ترك العمل به"عمدة القاريقال العيني في    •
وإذا كان كذلك فهو منسوخ واإلجماع وإن كان ال ينسخ    ،   الطبري وهذا حكم ال أعلم أحدا قال به
 . " وهللا أعلم فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر

فَيَُكوُن  قال النووي " • اْلبَْيَهِقّي ) قُْلت (  َكاَلُم  َهذَا  بِِه ,  قَاَل  اْلفُقََهاِء  ِمْن  أََحًدا  أَْعلَُم  اَل  اْلبَْيَهِقي  :  قَاَل 
ْجَماَع اَل يُْنَسُخ َواَل يَْنَسُخ , لَِكْن يَُدل   ْجَماُع َعلَى نَْسِخِه , فَِإنَّ اإْلِ اِسخٍ  َعلَى نَ   اْلَحِديُث َمْنُسوًخا , َدلَّ اإْلِ

ُ تَعَالَى أَْعلَُم .   َوَّللَاَّ

قال ابن باز:" هذا ليس بصحيح ، حديث ضعيف مخالف لألحاديث الصحيحة ، وفيه أبو عبيدة بن   •
 .  وقال في موضع آخر متنه منكر" ،  25/240عبدهللا بن ربيعة وهو اليحتج به " مج 

رضي هللا عنهما   ث ابن عمرو  حدي  :  ولو بعد يوم النحر   تأخير طواف اإلفاضةجواز  يدل على  مما   •
 وهللا تعالى أعلم. إال قال الحرج ء قدم أو أخريماسئل عن ش  أن النبي  

  

 
( برقم: 489/    1مستدركه" )والحاكم في "،  ( )بمثله.(  2958( برقم: ) 528/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )1(
( 6404/    12وأحمد في "مسنده" )  ،)بهذا اللفظ(   ،(  1999( برقم: )156/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  1806)

قد روي هذا في حديث ...قال البيهقي و(:496/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في     ( )بمثله.(27173برقم: )
... عن أم سلمة م آخر ال أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود، والحاكم والبيهقي  ألم سلمة مع حك

.". وقال األرنؤوط في ال البيهقي: ال أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير  ....ق 
ده ضعيف، أبو ُعبيدة بن عبد هللا بن َزْمعة لم يذكره أحٌد بجرح وال تعديل، وقد سنا"إط الرسالة(:  153/  44»مسند أحمد« )

روى عنه جمع، وأخرج له مسلم حديث إرضاع سالم متابعة، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وقد اضطرب فيه: فرواه محمد 
»صحيح ". وقال األلباني في   َسلَمة، عن أِمّ سلمة.عنه، فقال: عن أبيه، وعن زينَب بنِت أمِّ   -كما في هذه الرواية    -بن إسحاق  

قلت: :"   1745برقم    (:240/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ) " . وقال في  إسناده حسن صحيح"(:312/  4ابن خزيمة« )
دركه الحاكم. إسناده حسن صحيح، وقواه أحد رواته، وهو أبو عبيدة بن عبد هللا ابن َزْمعَةَ التابعي، ثم الحافظ ابن حجر. واست

ج   ..وقال ابن القيم: "إن الحديث محفوظ" وصححه ابن خزيمة(. قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم رجال مسلم؛ إال أنه لم يخّرِ
وأبو عبيدة بن عبد هللا روى عنه جمع من الثقات، وروى له مسلم في "الرضاع"   البن إسحاق إال مقرونًا، وقد صرح بالتحديث.

/ 2وأشار الحافظ إلى تقويته بسكوته عليه في "التلخيص" )  ..على أنه لم يتفرد به، وقد قّواه ابن القيم كما يأتي.  (.169/  4)
/ 6ثم أخرجه البيهقي، وأحمد )  .. (. وهو بال شك قوي؛ لما سبق من حال إسناده، وما يأتي له من المتابعات والشواهد.260
 آخرين عن ابن إسحاق: حدثني أبو عبيدة ... به؛ وزاد أحمد: قال أبو عبيدة: ( من طريقين 24  - 23/ 18(، والطبراني )303

ُ َعلَيِه َوَسلََّم من يومه ذلك قبل أن يمسي؟ ! ويشهد لسائره ما أخرجه الطحاوي   ...أَوال يَُشد  لك هذا األثُر إفاضةَ رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
أن ُعكَّاشة بن    :-أخت عكاشة بن وهب-د عن عروة عن ُجَدامة بنت وهب  ( عن عبد هللا بن لهيعة قال: ثنا أبو األسو418/  1)

ُ َعلَيِه َوَسلََّم وأًخا له آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر، فألقيا قميصهما. فقالت: ما لكما؟ !  -وهب   صاحب النبي َصلَّى َّللاَّ
ُ َعلَيِه َوَسلََّم قال: م يكن أفاض منها )وفي رواية: من عشية هذه(؛ فليلق ثيابه". وكانوا تطيَّبوا  "من ل  فقاال: إن رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

بمجموع ما ذكرته -فالحديث    قلت: ورجاله ثقات كلهم؛ لوال سوء حفظ ابن لهيعة، ولكن ال بأس به في الشواهد.  ولبسوا الثياب.
حاديث الصحيحة ، وفيه أبو عبيدة بن . قال ابن باز:" هذا ليس بصحيح ، حديث ضعيف مخالف لألصحيح عندي  -من الطرق

 .  ، وقال في موضع آخر متنه منكر" 25/240عبدهللا بن ربيعة وهو اليحتج به " مج 
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 .  معا أدلة من قال أن التحلل األول يكون بالرمي والحلق •
عنهما    ابن عمرفيهما عن   -3208 َسْبعَةَ  "رضي للا  َواْلَمْرَوةِ  فَا  ِبالصَّ فََطاَف  فَا  الصَّ فَأَتَى 

ه  َوَنَحَر َهْدَيه  َيْوَم النَّْحِر َوأَفَاَض فَطَ  َم ِمْنه  َحتَّى قََضى َحجَّ اَف أَْطَواٍف ث مَّ لَْم َيْحِلْل ِمْن َشْيٍء َحر 
َمْن أَْهَدى َوَساَق اْلَهْدَي      رسول للا   ْثَل َما فَعَلَ َوفَعََل مِ   ثُمَّ َحلَّ ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َحُرَم ِمْنهُ ِباْلَبْيِت  

 )1("ِمْن النَّاِس 

رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم    إذا":يقولعمر  في البيهقي عنو.    )صحيح(  -3209
  )2(". وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إال النساء والطيب

ِبَيَديَّ َهاتَْيِن ِحيَن أَْحَرَم      رسول للا  تَق ول  َطيَّْبت    رضي للا عنها  عائشة  وفيهما عن  -3210
َيَدْيَها َوَبَسَطْت  يَط وَف  أَْن  قَْبَل  أََحلَّ  ِحيَن   الرمي  بعد  األول  التحلل  تحلل  )والنبي  )3(" َوِلِحل ِِه 

 ( والحلق

  )4(" بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض  طيبت النبي  "وفيهما عنها -3211

قال    رضي للا عنهما    أن ابن عباس  أم عثمان بنت أبي سفيانعن  و.    )صحيح( -3212
 )5("لَْيَس َعلَى الن َِساِء َحْلٌق إِنََّما َعلَى الن َِساِء التَّْقِصير   رسول للا  قَالَ :"

َسلََمةَ   وفي -3213 أَبِي  أََنا   صحيح مسلم عن   َعاِئَشةَ  َعلَى  َدَخْلت    : قَاَل  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن 
ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَجَناَبِة ، فََدَعتْ  َضاَعِة ، فََسأَلََها َعْن غ ْسِل النَِّبي  وَها ِمَن الرَّ  ِبإَِناٍء َوأَخ 

فَاْغتََسلَ  قَاَل :  قَْدِر الصَّاعِ  ثاََلثًا ،  َرأِْسَها  َوأَْفَرَغْت َعلَى  َوَبْينََها ِستٌْر ،  َوَبْيَنَنا  أَْزَواُج ْت ،  َوَكاَن 
) الوفرة من الشعر     )6(."  النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَأُْخْذَن ِمْن ُرُؤوِسِهنَّ َحتَّى تَُكوَن َكاْلَوْفَرةِ 

 " اليجاوزهماإلى األذنين  انماك
بل فدية    :) قلتمن طاف قبل التحلل األول وهو البس المخيط صح منه ولزمه دٌم .  قال الشنقيطي:"   •

هذا إذا لم يكن رمى وقصر ـ أما إذا رمى وقصر   .فيكون مخيرا بين الدم أو الصيام أو اإلطعام  أذى
  .(وهللا تعالى أعلم..  يقصر على الراجحفليس عليه شيء ، أو رمى فقط فليس عليه شيئ وإن لم 

  

 
ومسلم ،  ( ) كتاب الحج ، باب من ساق البدن معه ( )بهذا اللفظ(  1691( برقم: )167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام ِفي  1227)( برقم: 49/  4في "صحيحه" )
 . الحج وسبعة إذا رجع ( )بمثله.(

( برقم:  135/    5البيهقي في "سننه الكبير" )، و( )بمثله.(  2939( برقم: )514/    4أخرجهابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
وهذا سند "...(:481/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )ني في  . قال األلبا  ( )بهذا اللفظ(9689)

 .  "صحيح على شرطهما
( ) كتاب الحج ، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل اإلفاضة  1754( برقم: ) 179/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 ( ) كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( )بنحوه.( 1189( برقم: )10/  4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب اللباس ، باب تطييب المرأة زوجها بيديها ( )بهذا 5922( برقم: )163/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  م ( )بنحوه.(( ) كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند اإلحرا1189( برقم: )10/  4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
. قال    ( ) كتاب المناسك ، باب الحلق والتقصير ( )بهذا اللفظ(1984( برقم: ) 150/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )5(

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:341/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 . "حد إسناديه صحيحأ:" 1732برقم  (:225/ 6)
( ) كتاب الحيض ، باب القدر المستحب من الماء ِفي غسل الجنابة  320( برقم: )176/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(

 .  وغسل الرجل والمرأة ِفي إناء واحد ( )بهذا اللفظ(
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 هو يوم النحر يوم الحج األكبر •

للبخاري   -3214 لفظ  ابن عمرفي  النبي  "رضي للا عنهما    عن  َبْيَن   َوقََف  النَّْحِر  َيْوَم 
ِ اْْلَْكبَِر   ِتي َحجَّ ِبَهذَا َوقَاَل َهذَا َيْوم  اْلَحج 

ِة الَّ مَّ اْشَهْد    فََطِفَق النبياْلَجَمَراِت فِي اْلَحجَّ َيق ول  اللَّه 
 اْلَوَداعِ 

ة   )1("َوَودََّع النَّاَس فَقَال وا َهِذِه َحجَّ

أَبِي هريرةوفيهما   -3215 َره       عن عن  أَمَّ الَّتِي  ِة  اْلَحجَّ فِي  يق   د ِ بَْكٍر الص ِ أَب و  بَعَثَِني  قَاَل 
جُّ بَْعَد اْلعَاِم     رسول للا   َعلَْيَها ن وَن فِي النَّاِس َيْوَم النَّْحِر اَل َيح  ِة اْلَوَداعِ فِي َرْهٍط ي َؤذ ِ قَْبَل َحجَّ

ْشِرٌك َواَل َيط وف  ِباْلَبْيِت ع ْرَياٌن   ْحَمِن يَقُوُل يَْوُم    )2("م  قَاَل اْبُن ِشَهاٍب فََكاَن ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ
قَْوِلِه   بابوهذا لفظ مسلم وبوب البخاري    "  يَْوُم اْلَحّجِ اأْلَْكبَِر ِمْن أَْجِل َحِديِث أَبِي هريرة النَّْحِر  

 ِاْْلَْكبَر ِ ِ َوَرس وِلِه إِلَى النَّاِس َيْوَم اْلَحج   " آذَنَُهْم أَْعلََمُهمْ  ، اْلية  َوأَذَاٌن ِمْن َّللاَّ

 .  الترتيب في أعمال يوم النحر  •
 الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. النبي فعل •

َك  "  قال:  في مسلم عن جابر -3216 ٍر فََحرَّ َحس ِ فََدفََع قَْبَل أَْن تَْطل َع الشَّْمس  َحتَّى أَتَى َبْطَن م 
أَتَى   َحتَّى  اْلك ْبَرى  اْلَجْمَرةِ  َعلَى  ج   تَْخر  الَِّتي  ْسَطى  اْلو  الطَِّريَق  َسلََك  ث مَّ  عنَد  قَِلياًل  الَّتِي  اْلَجْمَرةَ 

اِدي الشََّجَرةِ فََرَماَها ِبَسْبعِ َحَصَياٍت ي َكب ِر  َمَع ك ل ِ َحَصاةٍ ِمْنَها ِمْثِل َحَصى اْلَخْذِف َرَمى ِمْن َبْطِن اْلوَ 
 )3("  ةَ الظُّْهرَ فَأَفَاَض إِلَى اْلَبْيِت فََصلَّى بَِمكَّ   رسول للا  ث مَّ اْنَصَرَف إِلَى اْلَمْنَحِر ث مَّ َرِكبَ 

أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم   رسول للا أن "بن مالك أنسعن وفي مسلم  -3217
أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق خذ وأشار إلى جانبه األيمن ثم األيسر ثم جعل يعطيه  

 )4(."الناس

عند المنحر هو و    رسول للا   شهد  " قال:    بد هللا بن زيدعن ع و.    )صحيح( -3218
رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال و قلم أظفاره     رسول للا   رجل من اْلنصار فحلق

 )5("فأعطاه صاحبه قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء و الكتم أو بالكتم و الحناء
إني لبدت رأسي وقلدت   "  قال:  أن النبي    رضي للا عنهما  وفيهما عن بن عمر -3219

 أن يجعل فيه شيء يلتصق به  "   "التلبيد " )6("هديي فال أحل حتى أنحر 
التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض  قال النووي" •

 . "ويمنعه التمعط والقمل فيستحب لكونه أرفق به

نََحَر قَْبَل أَْن يَْحِلَق َوأََمَر    النبي   أَنَّ      بن مخرمة  عن اْلِمْسَورِ وفي البخاري   -3220
 )7("أَْصَحابَهُ بِذَِلكَ 

  

 
 .  اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ( )بهذا 1742( برقم: )177/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وأذان من هللا ورسوله إلى  4656( برقم: )64/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الحج ، باب ال يحج البيت مشرك 1347( برقم: )106/   4في "صحيحه" )، ومسلم    الناس يوم الحج األكبر ( )بمثله.(
 .  ذا اللفظ(وال يطوف بالبيت عريان ( )به 

 . ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي 1218( برقم: )38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثُمَّ ينحر ثُمَّ  1305( برقم: )82/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  يحلق ( )بهذا اللفظ(
( )بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" 2931( برقم: )509/    4رجه ابن خزيمة في "صحيحه" )أخ  –  )5(
 وصححه ووافقه الذهبي ،   ( )بمثله.(1750( برقم: )475/    1( )بمثله.( ،  والحاكم في "مستدركه" )353( برقم: )384/    9)

إسناده  "(:301/  4»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في    مثله.(  ( )ب16737( برقم: )3592/    7وأحمد في "مسنده" )
 . "إسناده صحيح  "ط الرسالة(: 395/ 26»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في صحيح

( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بهذا اللفظ( ، 1566( برقم: )143/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )6(
 ()كتاب الحج ، باب بيان أن القارن ال يتحلل إال ِفي وقت تحلل الحاج المفرد()بمثله.( 1229(برقم:) 50/    4في"صحيحه")ومسلم  

( ) أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب النحر قبل الحلق في الحصر  1811( برقم: )9/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت  "    عن عليو .  )حسن( -3221
حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحرة فقال هذا المنحر  

ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب ! لوال أن ...ومنى كلها منحر  
 )1(" يغلبكم الناس عنه لنزعت

 الظهر يوم النحر؟  صلى النبي   : أينمسألة •
أَفَاَض يَْوَم النَّْحِر ثُمَّ    رسول للا    أَنَّ رضي للا عنهما     عن ابن عمروفي مسلم    -3222

َرَجَع فََصلَّى الظ ْهَر بِِمنًى قَاَل نَافٌِع فََكاَن ابن عمر يُِفيُض يَْوَم النَّْحِر ثُمَّ يَْرِجُع فَيَُصلِّي الظ ْهَر 
 )2("فَعَلَهُ   َويَْذُكُر أَنَّ النبيبِِمنًى 

ِمْن آِخِر َيْوِمِه ِحيَن      النبي  أَفَاضَ   رضي للا عنها قالت: "   عن عائشة و .    )صحيح(  -3223
فََمَكَث ِبَها لََياِلَي أَيَّاِم التَّْشِريِق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ،    َصلَّى الظ ْهَر ثُمَّ َرَجَع إِلَى ِمنًى

كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند اْلولى والثانية ، فيطيل القيام ،  
 )3("  ويتضرع ، ويرمي الثالثة ، وال يقف عندها . 

 )4(" لَّى بَِمكَّةَ الظ ْهرَ فَأَفَاَض إِلَى اْلبَْيِت فَصَ "وفي مسلم حديث جابر  -3224
قال بن باز:الصواب أنه صلى الظهر في مكة وفي منى أيضا ، فاألولى فرضا والثانية نفال ، فهو  •

عندما رجع من مكة صلى في منى بالباقين)الذين لم يصلوا(فاألولى التي صالها في مكة تكون فرضا، 
صادق ، والصواب ماذكرته )قال بن عمر أنه  والتي في منى تكون نفال ومن روى هذا وهذا فهو  

  .صلى الظهر في منى )نفال( وقال جابر أنه صلى الظهر بمكة فريضة ، وكالهما صادق

  

 
 . 8331رقم  حديث سبق تخريجه – )1(
 ()كتاب الحج ، باب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر()بهذا اللفظ( 1308(برقم:)84/  4أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
( برقم: 180/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1973( برقم: )147/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
( 536/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  541( برقم: )192/    1وابن الجارود في "المنتقى" )،  ( )بنحوه.(  3868)

وأحمد في وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بمثله.(  1762( برقم: )477/    1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )2971برقم: )
حديث حسن، "ط الرسالة(:  140/  41»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  25231( برقم: )5945/    11سنده" ) "م

ح بالسماع عند ابن حبان كما سيرد    -وهو سليمان بن حيان    - من أجل أبي خالد األحمر   وبقية    - ومحمِد بِن إسحاق، وقد صرَّ
". وضعفه األلباني قد روى له أبو داود والترمذي، والبخاري تعليقاً، وهو ثقة.رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن بحر، ف 

قلت:  :" 1722برقم    (:213/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، ثم قال في    1082برقم     (:282/  4»إرواء الغليل « )في  
اف اإلفاضة، وهو خالف حديث جابر حديث صحيح؛ إال قوله: حين صلى الظهر .. فهو منكر؛ ألن ظاهره أنه صلى الظهر قبل طو

هذا إسناد رجاله ثقات؛ لوال عنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان؛ لكن في إسناده من ...ثم قال:"    الطويل
ه: حين (، فإن ثبت ذلك فبها؛ وإال فالحديث صحيح؛ لثبوته مفرقًا في أحاديث؛ دون قول1082تكلم فيه كما بينته في "اإلرواء" )

". قلت : ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما  صلى الظهر ... فإنه منكر؛ لما ذكرته أعاله، ولم أجد له شاهًدا.
الصواب أنه صلى الظهر في مكة صلىى الظهر في منى وقد جمع الشيخ ابن باز رحمه هللا بين الحديثين بقوله:"   أن النبي  

وفي منى أيضا ، فاألولى فرضا والثانية نفال ، فهو عندما رجع من مكة صلى في منى بالباقين)الذين لم يصلوا(فاألولى التي 
)قال بن عمر أنه صلى الظهر في منى ...صالها في مكة تكون فرضا، والتي في منى تكون نفال ومن روى هذا وهذا فهو صادق 

 . "وقال جابر أنه صلى الظهر بمكة فريضة ، وكالهما صادق  )نفال(
 . ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي 1218( برقم: )38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
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 .القصر لحجاج مكة حكم مسألة •
وشهدت معه الفتح فأقام    قال: غزوت مع  ن عمران بن حصين  . ع  )ضعيف( -3225

" ،  بمكة ثماني عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتين ويقول " يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر
ليلة يصلي ركعتين ركعتين ثم  وفي لفظ عند ابن خزيمة :" الفتح ثمانية عشر  أقام بمكة زمن 

 )1("  يقول ْلهل مكة : صلوا أربعا فإنا قوم سفر
َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم ، َعْن أَِبيِه ، أَنَّ ع َمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ، َصلَّى ِللنَّاِس بَِمكَّةَ    حيح( . )ص -3226

وا َصاَلتَك ْم ، فَإِنَّا قَْوٌم َسْفٌر ، ث مَّ َصلَّى ع   ا اْنَصَرَف قَاَل : َيا أَْهَل َمكَّةَ أَتِمُّ َمر  َرْكعَتَْيِن  َرْكعَتَْيِن ، فَلَمَّ

ْم َشْيئًا بِِمنًى ، وَ    )2("لَْم َيْبل ْغَنا أَنَّه  قَاَل : لَه 

ال   أنه سئل أتقصر إلى عرفة فقالرضي للا عنهما     عن بن عباسو.    )صحيح( -3227
) قلت: هذا دليل على أن الجمع والقصر ألهل مكة  )3(" ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف 

سببه النسك ( وبه ينضبط قول من قال أنه محدد بالمسافة ويقيد بالمواضع الثالثة فقط ) منى مزدلفة  
عرفة( ولو قيل بجوازه على اإلطالق لكل حاج في أي موضع حتى ينتهي من حجه لكان قوال وجيها 

 . ة ، لكن لو صلوا خلف مقيم فيتموا . وهللا تعالى أعلم.(ألنه في حكم المسافر من حيث المشق؛ 

واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم بناء على أن القصر بها   //فتح الباري  قال في   •
مالك وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى   -) أنه نسك( -للسفر أو للنسك واختار الثاني

أتموا وليس    يتمون وال قائل بذلك وقال بعض المالكية لو لم يجز ألهل مكة القصر بمنى لقال لهم  
ومنى مسافة القصر فدل على أنهم قصروا للنسك وأجيب بأن الترمذي روى من حديث بين مكة  

أبو    -(كان يصلي بمكة ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فأنا قوم سفر   عمران بن حصين أنه   
وكأنه ترك إعالمهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة قلت وهذا ضعيف ألن  -داود ) ضعفه األلباني( 

رواية على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولو صح فالقصة كانت في الفتح وقصه منى    الحديث من
في حجة الوداع وكان ال بد من بيان ذلك لبعد العهد وال يخفى أن أصل البحث مبنى على تسليم أن 

 .  " المسافة التي بين مكة ومنى ال يقصر فيها 

ومذهب الجمهور أنه إذا كان اإلمام  مذهبنا    :"  8/121قال النووي في المجموع شرح المهذب     •
ولزم   طويال  سفرا  المسافرون  خلفه  قصر  قاصرا  عرفة  يوم  والعصر  الظهر  بهم  فصلى  مسافرا 
المقيمين اإلتمام وقال مالك : يجوز للجميع القصر , واحتج بما نقلوه عن ابن عمر أنه دخل مكة  

تراط مسافة القصر مطلقا , وأما ابن  فأتم الصالة ثم قصر لما خرج إلى منى , دليلنا ما سبق في اش
عمر فكان مسافرا , له القصر , فقصر في موضع وأتم في موضع , وذلك جائز . واحتج مالك في  
بهم  قدم مكة صلى  لما  بن الخطاب رضي هللا عنه  أن عمر   ( الصحيح  بإسناده  بما رواه  الموطأ 

م سفر , ثم صلى عمر ركعتين بمنى ,  ركعتين ثم انصرف , فقال : يا أهل مكة أتموا صالتكم فإنا قو
ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا ( هذا ما ذكره في الموطأ , وهو دليل لنا ال له ; ألنه يحتمل أنه قاله  
أيضا في منى , ولم يبلغ مالكا ويحتمل أنه تركه اكتفاء بقوله في مكة , إذ ال فرق بينهما في حق 

 .  "أهل مكة

 
( برقم:  475/  1( )بنحوه مطوال.( وأبو داود في "سننه" )1643( برقم: )140/  3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )1(
( 20188( برقم: )4580/    8وأحمد في "مسنده" )،  (  545( برقم: )548/    1والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1229)

»ضعيف أبي داود "إسناده ضعيف" . قال األلباني في    ط الرسالة(  105/  33»مسند أحمد« )رنؤوط في  . قال األ)بمثله مطوال.(  
 . "إسناده ضعيف"  225برقم  (:34/ 2األم« ) -
والبيهقي في "سننه ،  ( ) كتاب الحج ، صالة منى ( )بهذا اللفظ(  1507( برقم: )590/    1أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(

( ) كتاب الصالة ، باب اإلمام المسافر يؤم المقيمين ( )بمثله.( والطحاوي في "شرح معاني 5411( برقم: )126/    3الكبير" )
قال النووي في المجموع شرح المهذب    .   لصالة ، باب صالة المسافر ( )بمثله.(( ) كتاب ا2415( برقم: )419/    1اآلثار" )

 .  :"إسناده صحيح" 8/121
 . 8617سبق تخريجه حديث رقم  – )3(
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دليالً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لغةً تقصر فيه الصالة ، قوى األقوال  قال الشنقيطي:"أ •
ُ َعلَْيِه وآِلِه َوَسلََّم ـ .   قصر وقال :"  وتحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن النبي ـ َصلَّى َّللاَّ

 . الصالة في منى والمشاعر قصر سفر ، وال تأثير للنسك في قصر الصالة البته 

باز رحمه هللا تعالى أن المسافة التشترط في حق الحجاج من أهل مكة ، فيجوز اختار الشيخ ابن   •
عنده الجمع والقصر لحجاج مكة في منى وعرفة قال:"ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة 

حجة الوداع ، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع ، ويجمعون ويقصرون  النبي
لم يقل ألهل    كانوا آفاقيين  ، أو من أهل مكة ومن حولها ؛ ألن النبي في عرفة ومزدلفة ، سواء  

مكة أتموا . وأما صالته يوم العيد في مكة الظهر فقد صالها قصرا .. ولم يقل ألهل مكة أتموا ؛ ألن  
ذلك معلوم في حق المقيمين في مكة. ويروى أنه قال ذلك يوم فتح مكة حيث صلى بالناس قصرا  

لكن يتأيد باألصل وهو أن المقيمين في مكة وغيرها ، ليس    ام . وفي السند مقال،في المسجد الحر
وهو خالف المذهب ،    -رحمه هللا تعالى–وهذا هو مذهب مالكلهم القصر ؛ ألنهم ليسوا مسافرين"  

تنبيه : ظاهر كالم المصنف : أن أهل مكة ومن حولهم  فالمسافة شرط مطلقا ، قال في اإلنصاف :"  
إذ الجمع,على  كغيرهم  وال  القصر  لهم  يجوز  فال  ومنى,وهو صحيح  ومزدلفة  عرفة  إلى  ذهبوا  ا 

واختار   عليه,  المذهب ونص  من  لهم...والصحيح  والجمع  القصر  : جواز  الدين  تقي      "   الشيخ 
 . ،  والشافعية  والقول بالمنع هو مذهب الحنفية

حجة   (ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي  26/  16مجموع فتاوى ابن باز )قال في  و •
الوداع ، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع ، ويجمعون ويقصرون في عرفة  

لم يقل ألهل مكة أتموا   ومزدلفة ، سواء كانوا آفاقيين أو من أهل مكة وما حولها ؛ ألن النبي
 م العيد في مكة الظهر فقد صالها قصرا ، ولم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة .وأما صالته يو

األصل ، أن المقيمين في مكة وغيرها ، ليس لهم القصر ؛ ألنهم ليسوا مسافرين . والقصر .....
 يختص بالمسافرين، وهللا ولي التوفيق .

، ونص قوله :"ال أعلم    واختارابن باز جواز الجمع في يوم التروية وفي منى ولكن تركه أفضل •
مانعا من جواز الجمع ؛ ألنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى ؛ ألن أسبابه كثيرة بخالف 

لم يجمع في منى وال في يوم التروية القصر فليس له سبب إال السفر . ولكن تركه أفضل؛ألن النبي 
 . األسوة الحسنة "  وال في أيام التشريق ، وللمسلمين فيه 

(والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج، ولكن بشرط 77/  13محمد بن صالح العثيمين )قال   •
أن يكونوا مسافرين، أي خارجين عن مكة، وفي يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منى حي من  
أحياء مكة، وحينئٍذ يقوى القول بأنهم ال يقصرون في منى، وفي مزدلفة وفي عرفة لهم الترخص  

السفر؛ ألنهم مسافرون، فهم يتأهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء، ولذلك كان أهل  برخص  
قصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ويجمعون في مزدلفة وعرفة، ولم يأمرهم النبي   مكة مع النبي  

 أن يتموا، لكن اختلف الوضع اآلن  . 
سفر وإنما سببه النسك، وعلى هذا  وقال بعض أهل العلم: إن القصر والجمع في الحج ليس سببه ال •

القول الحجاج من أهل مكة يقصرون، ويجمعون في موضع الجمع، لكن هذا القول ضعيف؛ إذ لو  
كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا التحلل الثاني، ـ وهذا يمكن أن يكون يوم العيد ـ لم يحل لهم أن  

، ولو كان سببه النسك،  والمبيت بمنى(  ) الجواب : الحج الينتهي إال برمي الجماريقصروا في منى
لكانوا إذا أحرموا في مكة بحج أو عمرة جاز لهم الجمع والقصر، فالقول بأنه هو النسك ضعيف  

ا الرد ضعيف جدا والقول بأنه النسك قول ظاهر ذ بل هقلت :)جداً، وال ينطبق على القواعد الشرعية.
 .  (كما سيأتي المرد له

: كثير من الحجاج  -رحمه هللا تعالى  -(سئل فضيلة الشيخ63/  24ورسائل العثيمين )مجموع فتاوى   •
بين  الجمع  ذلك، وكذلك مسألة  يعرفون سبب  الجمعة في منى وال  اليوم عدم صالة  أشكل عليهم 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الجمعة فإنها ال تصلى في هذا المكان    ؟   الصلوات أفيدونا جزاكم هللا خيراً 
وأما    .  لم يصل الجمعة يوم عرفة، ولذلك كان الناس يصلون ظهراً   لى أنه مشعر، والنبي  بناء ع

الجمع بين الصالتين فألن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لم يجمع بين الصالتين في منى ال 
قة  الرف  قبل يوم عرفة وال بعدها، وهذا هو السنة لكن لو كان هناك حاجة إلى الجمع يمكن أن تكون
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وصالة الجمعة للمسافرين حال السفر  . في تعب شديد ويشق عليهم عدم الجمع فال بأس في الجمع
ي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: "من عمل عمالً ليس عليه أمرنا  النب  ال تجوز وال تصح؛ لقول

ا كان . والنبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لم يصل صالة الجمعة في السفر، أما إذ    فهو رد"  
 الجمعة وجب عليهم أن يصلوا الجمعة. الجماعة في البلد وسمعوا نداء

أقوى   • السفر  وليس  الحج  نسك  سببه  قال  من  :"قول  حكم  ؛  قلت  في  الحاج  ألن 
المسافر ولو كان من أهل مكة ، والمشقة التي يعاني منها أكثر من مشقة المسافر  

هو طوال أيام التشريق ، مشغول  ف، فرخص له رخص السفر ما دام متلبسا بالحج ،  
بآداء النسك من طواف وسعي ورمي ، بل حتى لو كان خارج منى إذا لم يوجد له  

، وهو في حق اآلفاقيين أوضح لكونهم  فالمشقة الالحقة به أكبرمكان بها كالعزيزية  
 " .مسافرين أصال ، وهللا تعالى أعلم 

 . حكم الترتيب في أعمال يوم النحر •
ِ بن عمرو ْبِن العاصعن َعْبدِ فيهما   -3228   رسول للا    َوقَفَ   :"قَالَ   رضي للا عنهما     َّللاَّ

ِ لَْم أَْشع ْر فََحلَْقت  قَ  ٌل فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ِة اْلَوَداعِ بِِمنًى ِللنَّاِس َيْسأَل وَنه  فََجاَء َرج  ْبَل أَْن أَْنَحَر  فِي َحجَّ
ِ لَْم أَْشع ْر فََنَحْرت  قَ  ٌل آَخر  فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ْبَل أَْن أَْرِمَي فَقَاَل  فَقَاَل اْذَبْح َواَل َحَرَج ث مَّ َجاَءه  َرج 

َر إِالَّ قَاَل اْفعَْل َواَل َحَرجَ   النبي فََما ُسئِلَ اْرِم َواَل َحَرَج قَاَل  َم َواَل أُّخِ  )1("عن َشْيٍء قُّدِ

ٌل    أَنَّ النَّبِيَّ    :"  عنه  وفي لفظ للبخاري -3229 َبْينََما ه َو َيْخط ب  َيْوَم النَّْحِر إِْذ قَاَم إِلَْيِه َرج 
ك ْنت     فَقَاَل ك ْنت  أَْحَسب  َيا َرس وَل للِا َكذَا َوَكذَا قَْبَل َكذَا َوَكذَا ، ث مَّ قَاَم آَخر  فَقَاَل: َيا َرس وَل للِا ،

، فََما س ئَِل    لَُهنَّ ُكلِِّهنَّ يَْوَمئِذٍ : اْفعَْل َواَل َحَرَج .  اَل النَّبِيُّ  ، فَقَ   ِلَهُؤاَلِء الثَّاَلثِ أَْحَسب  َكذَا َوَكذَا ،  
 )2("َيْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء إاِلَّ قَاَل: اْفعَْل َواَل َحَرَج . 

ٌل فَقَاَل :    أَنَّ النَّبِيَّ   :"  عنه لمسلم وفي لفظ  -3230 َبْيَنا ه َو َيْخط ب  َيْوَم النَّْحِر فَقَاَم إِلَْيِه َرج 
 ك ْنت   َما ك ْنت  أَْحَسب  َيا َرس وَل للِا أَنَّ َكذَا َوَكذَا قَْبَل َكذَا َوَكذَا ، ث مَّ َجاَء آَخر  ، فَقَاَل : َيا َرس وَل للِا 

َوَحدَّثَنِي    "  وفي لفظ لمسلم"  .  ُؤاَلِء الثَّاَلِث قَاَل : اْفعَْل َواَل َحَرجَ ِلهَ أَْحَسب  أَنَّ َكذَا قَْبَل َكذَا َوَكذَا  
ا ِرَواَية  ا ْسَناِد ، أَمَّ َرْيجٍ ِبَهذَا اْْلِ َمِويُّ ، َحدَّثَنِي أَِبي َجِميعًا ، َعِن اْبِن ج 

ْبِن بَْكٍر  َسِعيد  ْبن  َيْحَيى اْْل 
ا يَحْ فََكِرَواَيِة ِعيَسى   يَى اأْلَُمِوي  فَِفي ِرَوايَتِِه :  إِالَّ قَْولَهُ ِلَهُؤاَلِء الثَّاَلِث فَِإنَّهُ لَْم يَْذُكْر ذَِلَك ، َوأَمَّ

 )3(".  َحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْنَحَر ، نََحْرُت قَْبَل أَْن أَْرِمَي ، َوأَْشبَاهُ ذَِلكَ 

ا يَْنَسى اْلَمْرُء َويَْجَهُل ِمْن    "وفي لفظ لمسلم عنه -3231 فََما َسِمْعتُهُ يُْسأَُل يَْوَمئٍِذ عن أَْمٍر ِممَّ
 )4("  اْفعَلُوا ذَِلَك َواَل َحَرجَ  رسول للا   قَالَ  بَْعِض اأْلُُموِر قَْبَل بَْعٍض َوأَْشبَاِهَها إِالَّ تَْقِديِم 

ْميِ َوالتَّْقِديِم َوالتَّأِْخيِرفَقَالَ   أَنَّ النبي  "  وفيهما عنه -3232   قِيَل لَهُ فِي الذَّْبحِ َواْلَحْلِق َوالرَّ
تفديم السعي على الطواف وتقديم رمي جمرة   عموم هذا اللفظ   قد يدخل فيقلت:  )  )5("اَل َحَرجَ 

 . وهللا تعالى أعلم( العقبة ، وطواف اإلفاضة قبل وقته ليلة جمع 

يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال      النبي  : أن شهد"    وفي لفظ للبخاري عنه -3233
كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر 

 
( ) كتاب العلم ، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها ( )بهذا 83( برقم: )28/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .( ) كتاب الحج ، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ( )بمثله.(1306(برقم:)82/  4ومسلم في"صحيحه") اللفظ( ،  
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسيا في األيمان يت 6665( برقم: )135/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ()كتاب الحج ، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي()بهذا اللفظ( 1306(برقم:)83/    4في"صحيحه")أخرجه مسلم      –  )3(
 () كتاب الحج ، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي()بهذا اللفظ( 1306(برقم:)83/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب الحج ، باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح  1734)( برقم:  175/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الحج ، باب من حلق قبل النحر أو نحر  1307( برقم: )84/    4ناسيا أو جاهال ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . قبل الرمي ( )بلفظه.(
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لهن كلهن فما سئل  .    "افعل وال حرج    "    رسول للا  نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال
  )1("افعل وال حرج  "يومئذ عن شيء إال قال  

قَاَل اْرِم   أَفَْضُت إِلَى اْلبَْيِت قَْبَل أَْن أَْرِميَ َوأَتَاه  آَخر  فَقَاَل إِن ِي  وزاد "    وفي مسلم عنه -3234
) ظاهره يدخل فيه    )2("َواَل َحَرَج قَاَل فََما َرأَْيت ه  س ئَِل َيْوَمِئٍذ عن َشْيٍء إاِلَّ قَاَل اْفعَل وا َواَل َحَرجَ 

لمبيت ومن لحق بهم لهم تقديم طواف اإلفاضة ( وكذا  الطواف والسعي) فأهل الرخصة في ترك ا
 :الحديث التالي

زرت قبل :"    للنبي  : قال رجل"رضي للا عنهما    ابن عباسوفي البخاري عن   -3235
. قال آخر ذبحت   "ال حرج  ". قال آخر حلقت قبل أن أذبح ؟ قال  "ال حرج  "؟ قال  أن أرمي

 )3(" ال حرج  "قبل أن أرمي ؟ قال 

ثم أتاه رجل فقال اني رميت الجمرة وأفضت ولبست  "  قال:  عن عليو.  )حسن( -3236
ولم أحلق قال فال حرج فاحلق ثم أتاه رجل آخر فقال اني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر فقال 

 التحلل األول يحصل باثنين من ثالثة( أن ديليل على أصل من قال ب)فيه     )4("ال حرج فانحر 

البخاري عنو -3237 النبي "رضي للا عنهما   ابن عباس  في  َرَمْيت    س ئَِل  َما فَقَاَل  َبْعَد 
 )5("فَقَاَل اَل َحَرَج قَاَل َحلَْقت  قَْبَل أَْن أَْنَحَر قَاَل اَل َحَرجَ  أَْمَسْيت  

يسأل أيام منى فيقول ال    قال كان رسول للا  وفي لفظ عند النسائي ".    )صحيح( -3238
حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال ال حرج قال الرجل رميت بعدما أمسيت قال ال  

) قد يكون فيه دليل   والباقي مثله. )6("  يسأل يوم منىولفظ ابن خزيمة وأبي داود :"  ،"  حرج .
 للرمي قبل الزوال ألنه قال أيام منى(   

  

 
 الحج ، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ( )بهذا اللفظ( () كتاب 1737( برقم:)175/  2أخرجه البخاري في"صحيحه") – )1(
 ()كتاب الحج ، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي()بهذا اللفظ( 1306( برقم:)84/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )2(
 . بهذا اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب الذبح قبل الحلق ( )1722( برقم: )173/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
. قال األرنؤوط   ( )بهذا اللفظ(574( برقم: )178/    1أخرجه عبد هللا بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" )  –  )4(

 .  "إسناده حسن. "ط الرسالة(: 9/ 2»مسند أحمد« )في 
 . الذبح قبل الحلق ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب 1723( برقم: )173/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( برقم: 604/    1النسائي في "المجتبى" )و  ،(  بنحوه)  ،(  2950( برقم: )522/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6(

(  240/    4( )بمثله.( وابن ماجه في "سننه" )1983( برقم: )149/    2وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(1/    3067)
" . وقال األلباني في إسناده صحيح."(:340/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(3050برقم: )

إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه من هذا الوجه، ومسلم من "(:224/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
 .  "طريق أخرى
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 تقديم السعي على الطواف •

ْبِن َشِريكٍ .    )صحيح( -3239 النبي   :"قَالَ   عن أسامة  َمَع  النَّاس    َخَرْجت   فََكاَن  ا  َحاجًّ
ْرت  َشْيئًا فََكا ِ َسعَْيت  قَْبَل أَْن أَط وَف أَْو قَدَّْمت  َشْيئًا أَْو أَخَّ َن َيق ول  اَل  َيأْت وَنه  فََمْن قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

ٍل مسلم َوه َو َظاِلٌم فَذَِلكَ  ٍل اْقتََرَض ِعْرَض َرج      )1(" الَِّذي َحِرَج َوَهلَكَ  َحَرَج اَل َحَرَج إِالَّ َعلَى َرج 
 . أعلمتعالى قلت عموم األحاديث المتقدمة يدل على جواز ذلك وهللا  •

اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي ال يصح إال بعد الطواف ، فلو سعى قبل  قال الشنقيطي:"   •
 الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور ، ونقل الماوردي وغيره اإلجماع عليه .  

 .  متى يلقط الحصى •

َجْمعٍ  "رضي للا عنهما    عن ابن عباس  في مسلم -3240 َوَغَداةِ  َعَرفَةَ  َعِشيَِّة  فِي  قَاَل  أَنَّه  
ًرا َوُهَو ِمْن ِمنًىِللنَّاِس ِحيَن َدفَع وا َعلَْيك ْم ِبالسَِّكيَنِة َوه َو َكافٌّ َناقَتَه    قَاَل َعلَْيك ْم    َحتَّى َدَخَل ُمَحّسِ

 )2("ِبَيِدِه َكَما َيْخِذف  اْْلنسان  ي ِشير  ِبَحَصى اْلَخْذِف الَِّذي ي ْرَمى ِبِه اْلَجْمَرة  َوالنبي

لغيره( -3241 ُمْطِعمٍ و.  )صحيح  ْبِن  ُجبَْيِر  النبي  عن  َمْوقِفٌ   :"قَالَ   عن  َعَرفَاٍت    ك لُّ 
َمْوقِفٌ َواْرفَع وا عن بَْطِن ع َرَنةَ   ْزَدِلفَةَ  ٍر َوك لُّ فَِجاجِ ِمنًىَواْرفَع وا عن    َوك لُّ م  َحس ِ َوك لُّ  َمْنَحٌر    م 

 )3(أَيَّاِم التَّْشِريِق ذَْبحٌ 
القط    :"غداة العقبة . وهو على ناقته     رسول للا  : قال  عن بن عباس)صحيح( .   -3242

أمثال    ::ويقول  حصيات هن حصى الخذف . فجعل ينفضهن في كفه  فلقطت له سبع  "لي حصى  
يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في    :" هؤالء فارموا ثم: قال  

 )4(" الدين

أوضع في وادي محسر وأفاض من جمع وعليه    النبي   أن":عن جابر.    )صحيح( -3243
السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وقال لعلي ال أراكم بعد عامي  

أفاض النبي صلى للا عليه وسلم في حجة الوداع ، وعليه السكينة  وأحمد"  " ولفظ ابن ماجةهذا (

 
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بهذا اللفظ(  2774( برقم: )411/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
( )بمثله.( 2015( برقم: )160/    2وأبو داود في "سننه" )وقال :"إسناده صحيح."،    ( )بمثله.(1386( برقم: )172/    4)
هذا اللفظ " سعيت قبل أن أطوف " غريب ، تفرد به  وقال :"( )بمثله.(  9751( برقم: )146/    5والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،

جرير عن الشيباني ، فإن كان محفوظا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف اإلفاضة فقال : ال حرج ، وهللا 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  وط في  .".  قال األرنؤإسناده صحيح"(:237/  4»صحيح ابن خزيمة« )"  .قال األعظمي في أعلم .  

" . قال األلباني في رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن  إسناده صحيح."(:364/  3)
أطوف .. شاذ، وقد أشار أن  قبل  سعيت  إسناده صحيح؛ لكن قوله:  "  1759برقم    (:256/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

 ". البيهقي بقوله: "إن كان محفوًظا". وبدونه صححه ابن حبان والحاكمإلى ذلك 
( ) كتاب الحج ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع ِفي 1282( برقم: )71/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . رمي جمرة العقبة يوم النحر ( )بهذا اللفظ(
)3(  –  ( في "صحيحه"  حبان  ابن  )166/    9أخرجه  برقم:  )بمثله.(  3854(   )  ،( "مسنده"  في  برقم:  3693/    7وأحمد   )
ورواه البيهقي في »سننه« في األضاحي باإلسناد  ...(:240/ 6»البدر المنير « ) . قال ابن الملقن في   ( )بهذا اللفظ(17023)

»فتح الباري البن حجر« ". وقال ابن حجر في  الرحمن بن أبي حسين.  وهو مرسل بإسقاط عبد  المذكور، ثم قال: رواه سليمان
 316/  27»مسند أحمد« ).".قال األرنؤوط في  ثقاتورجاله  الدارقطني  ووصله  انقطاع  سنده  في  لكن  أحمد  خرجه  "أ(: 8/  10)

لم يدرك جبير بن   -ف باألشدقوهو األموي المعرو  -وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن موسى،  حديث صحيح لغيره  " ط الرسالة(:
»صحيح موارد  " . وقال األلباني في  مطعم، وقد اضطرب فيه ألواناً كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

 .  "صحيح لغيره" 837برقم (:420/ 1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
( برقم: 466/    1والحاكم في "مستدركه" )،    هذا اللفظ(( )ب3871( برقم: )183/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
( 769/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  1/    3057( برقم: )602/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  1717)

ثقات سناده صحيح على شرط مسلم، رجال  "إ(:184/  9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  3310برقم: )
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد " . وصححه األلباني في  فمن رجال مسلم  -وهو الرياحي–رجال الشيخين غير زياد بن الحصين  

 . 840برقم  (:421/ 1ابن حبان« )
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ذف ، وأوضع في وادي محسر ، وقال  ، وأمرهم بالسكينة ، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخ 
 )1(": لتأخذ أمتي نسكها ، فإني ال أدري لعلي ال ألقاهم بعد عامي هذا 

الشارع  • فاستحب  آبائهم  مفاخر  ويذكرون  فيه  يقفون  كانوا  العرب  ألن  فيه  اإلسراع  شرع  وإنما 
 . مخالفتهم

   .الذي أهلك فيه أصحاب الفيلذكر ابن القيم في الهدي أنه شرع اإلسراغ فيه ألنه الموقع و  •

أتي بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماؤكم وأموالم  "  في مسلم عن جابرو -3244
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أال كل شيء من أمر الجاهلية تحت  

 )2("قدمي موضوع
  - 3  .   العمرة في أشهر الحج  - 2  .  التلبيةصيغة    - 1  :في مواضع  في الحج جاءت    مخالفة المشركين •

الدفع من   -6  .   الدفع منها بعد غروب الشمس  - 5  .   الوقوف بعرفة  -4    .  الطواف بالصفا والمروة
 . اإليضاع في وادي محسر  -7 . مزدلفة  قبل طلوع الشمس

  

 
  4ابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن صحيح" ، و  ( )بهذا اللفظ(886( برقم: )223/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )1(
ط    205/  23»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    (بمثله( ) أبواب المناسك ، باب الوقوف بجمع ( )3023( برقم: )223  /

 . "إسناده صحيح على شرط مسلم.": الرسالة(
 . () كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ(1218( برقم:)38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه")– )2(
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 .  وكيفيته   ،  الرمي من الحكمة •
يقول:إنما جعل    رسول للا    سمعت "رضي للا عنها  ئشةعن عا.  )حسن موقوف( -3245

) تفسير اْليام  )1("الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار ْلقامة ذكر للا عز وجل
 المعدودات( 

قدامة بن عبدهللا.  )حسن( -3246 يوم      النبي   رأيت   قال:"    عن  العقبة  يرمي جمرة 
 )2("النحر على ناقة له صهباء ال ضرب وال طرد وال إليك إليك

َيَساِرِه   :"بن مسعودعن  وفيهما   -3247 اْلَبْيَت عن  َجعََل  اْلك ْبَرى  اْلَجْمَرةِ  إِلَى  اْنتََهى  أَنَّه  
 )")3 َوِمنًى عن َيِميِنِه َوَرَمى ِبَسْبعٍ َوقَاَل َهَكذَا َرَمى الَِّذي أ ْنِزلَْت َعلَْيِه س وَرة  اْلَبقََرةِ 

ْنيَا بَِسْبعِ َحَصيَاٍت  َكاَن يَْرِمي    رضي للا عنهما    عن ابن عمرفي البخاري   -3248 اْلَجْمَرةَ الد 
َويَْرفَُع  فََيْدع و    فَيَقُوُم ُمْستَْقبَِل اْلِقْبلَِة قِيَاًما َطِويالً   ثُمَّ يَُكبُِّر َعلَى إِثِْر ُكّلِ َحَصاٍة ثُمَّ يَتَقَدَُّم فَيُسهل

َكذَِلَك    يهيَدَ  اْلُوْسَطى  اْلَجْمَرةَ  يَْرِمي  قِيَاًما  ثُمَّ  اْلِقْبلَِة  ُمْستَْقبَِل  َويَقُوُم  فَيُسهل  َماِل  الّشِ ذَاَت  فَيَأُْخذُ 
َوَيق ول     َواَل يَِقُف عنَدَهاث مَّ َيْرِمي اْلَجْمَرةَ ذَاَت اْلعَقََبِة ِمْن بَْطِن اْلَواِدي    َطِوياًل فَيَْدُعو َويَْرفَُع يََدْيهِ 

 )4(" َيْفعَل     النبي َهَكذَا َرأَْيت  

كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد      النبي  : أن:"  عن الزهريفي البخاري  و -3249
ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة  

يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى  
يسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي  بحصاة ثم ينحدر ذات ال 

  الجمرة التي تلي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف وال يقف
وكان ابن      النبي  ال الزهري سمعت سالم بن عبد للا يحدث مثل هذا عن أبيه عنق  عندها

 )5("عمر يفعله

ِمْن آِخِر َيْوِمِه ِحيَن َصلَّى    النبي    أَفَاضَ "رضي للا عنها    عائشةعن  .    )صحيح( -3250
ك لُّ َجْمَرةٍ   الظُّْهَر ث مَّ َرَجَع إِلَى ِمًنى فََمَكَث بَِها لََياِلَي أَيَّاِم التَّْشِريِق يَْرِمي اْلَجْمَرةَ إِذَا َزالَْت الشَّْمس  

َمَع ك ل ِ   ي َكب ِر   َحَصَياٍت  َويَْرِمي  ِبَسْبعِ  ع   َوَيتََضرَّ اْلِقَياَم  فَي ِطيل   َوالثَّاِنَيِة  اْْل ولَى  َوَيِقف  عنَد  َحَصاةٍ 
 )6("الثَّاِلثَةَ َواَل َيِقف  عنَدَها

ويستحب هذا في كل يوم من األيام الثالثة وهللا أعلم ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء  قال النووي" •
جمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فال شيءعليه اال ما  وأ..عندنا وبه قال جمهور العلماء  

 .  ا"حكى عن الثوري أنه قال يطعم شيئا أو يهريق دم

 
( برقم:  535/  4وابن خزيمة في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ(25106( برقم: ) 5916/  11أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )1(
( برقم: 236/    2والترمذي في "جامعه" )،( )بنحوه.(  1888( برقم: )118/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.( ،  2970)
.  ( )بنحوه مختصرا.(902) قال ( )بنحوه.(  25720( برقم: )6044/    11د في "مسنده" )وأحم  وقال :"حسن صحيح"   .

في   )األعظمي  خزيمة«  ابن  صحيح  "(:279/  4»صحيح  في  إسناده  األرنؤوط  وقال   ."( أحمد«  ط    17/  41»مسند 
ه إقلت: إسناد"  328برقم    (:170/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  ... والصحيح وقفه" . قال األلباني في  إسناده حسن"الرسالة(: 

أبي زياد القداح  - ضعيف؛ عبيد هللا بن  تارة مرفوعاً، وتارة موقوفاً، وهو   -وهو:  فرواه  إسناده؛  فيه ضعف،وقد اضطرب في 
 . "الصواب الذيرواه الثقات( .

( برقم: 466/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2878( برقم: )472/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )2(
والترمذي   ،( )بمثله.(  2/    3061( برقم: )603/    1، والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي  بمثله.(  ( )1718)

( 15649( برقم: )3257/    6وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح".    ( )بمثله.(903( برقم: )237/    2في "جامعه" )
»صحيح ابن خزيمة«  " . وقال األعظمي في إسناده حسن"الة(:ط الرس   136/ 24»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  )بمثله.(

 .  1125برقم  (:17/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )". . وحسنه األلباني في  إسناده حسن "(: 278/ 4)
() كتاب الحج ، باب رمي الجمار بسبع حصيات(  1748(برقم:)178/    2(برقم:) 164/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(

 .  ()كتاب الحج ، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي()بنحوه.(1296(برقم:)79/  4مسلم في"صحيحه")، و )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ( 5217( برقم: )178/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الحج ، باب الدعاء عند الجمرتين ( )بهذا اللفظ( 1753( برقم: ) 179/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
 . 2233حديث رقم  سبق تخريجه – )6(
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مشى  كان إذا رمى الجمار      النبي  : أن  رضي للا عنهما    عن ابن عمر .    )صحيح( -3251
 )1(" إليها ذاهبا وراجعا

يرمي على   يقول : رأيت النبي    أبوالزبير أنه سمع جابرا   وفي صحيح مسلم عن    -3252
 . )2("ويقول : لتأخذوا مناسككم ، فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي هذه راحلته يوم النحر

انه كان يرمى الجمرة يوم النحر راكبا رضي للا عنهما  :"عن بن عمر  و .    )ضعيف(  -3253
    )3("كان يفعل ذلك    النبي نأوسائر ذلك ماشيا ويخبرهم : 

 .بداية وقت رمي جمرة العقبة •
السنة أال ترمى إال بعد طلوع الشمس وال يجزئ الرمى قبل طلوع الفجر    في اإلشراف"قال بن المنذر •

ألمته ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع    فإن رمى أعاد إذ فاعله مخالف لما سنه الرسول
 ولو اختلفوا فيه ألوجبت اإلعادة" الشمس فال إعادة عليه إذ ال أعلم أحدا قال ال يجزئه

لغيره( -3254 بن عباس رضي للا عنهما "قعن  .  )صحيح  العرني عن  دمنا على  الحسن 
  ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمراتنا فجعل يلطخ أفخاذنا بيده ويقول أي بني

تطلع    ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس  الجمرة حتى  فقال بن عباس ما أخال أحدا يرمي 
 )4(" الشمس 

   أَنَّ النبيرضي للا عنهما:"  ابن عباسعن    عن الحكم ،عن مقسم  و .    )صحيح( -3255
 )5("  اَل تَْرُموا اْلَجْمَرةَ َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ قَدََّم َضعَفَةَ أَْهِلِه َوقَاَل 

الفتح"  • ابن حجر في  َواْبن حبان  قال  َوالنسائي والطََّحاِوّي  أَبُو داود  أَْخَرَجهُ  َحِديث حسن  ِمْن  َوُهَو 
اِء بَْعَدَها نُوٌن    -َطِريِق اْلحسن اْلعَُرنِّيِ   عن اِبن عباس َوأَْخَرَجهُ الترمذي    -َوُهَو بَِضّمِ اْلُمْهَملَِة َوفَتْحِ الرَّ

والطََّحاِوّي ِمْن ُطُرق عن اْلَحَكِم عن ِمْقَسٍم عنهُ َوأَْخَرَجهُ أَبُو داود ِمْن َطِريق َحبِيب عن َعَطاء َوَهِذِه 
َص لَهُ ُمنَِع أَْن  الط   َحهُ الترمذي َواْبن حبان . َوإِذَا َكاَن َمْن ُرّخِ ُرق يُقَّوِي بَْعضَها بَْعًضا َوِمْن ثَمَّ َصحَّ

ْص لَهُ أَْولَى ْبَل ُطلُوعِ الشَّْمِس فََمْن لَْم يَُرخَّ
 . "  يَْرِمَي قَ

َوبَْين َحِديث اِبن عباس بَِحْمِل اأْلَْمِر    ]حديث أسماء وابن عمر[َويُْجَمُع بَْينَهُ قال بن حجر في الفتح" •
فِي َحِديِث اِبن عباس َعلَى النَّْدب َويَُؤيُِّدهُ َما أَْخَرَجهُ الطََّحاِوّي ِمْن َطِريِق ُشْعبَة َمْولَى اِبن عباس عنهُ 

 .َمَع أَْهِلِه َوأََمَرنِي أَْن أَْرِمَي َمَع اْلفَْجِر قَاَل"بَعَثَنِي النبي
 

»صحيح وقال :"حسن صحيح" . وصححه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(900( برقم: )234/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )1(
/ 5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال في    4735برقم    (:862/  2الجامع الصغير وزيادته« )

 ". الشيخين.إسناده صحيح على شرط "2072برقم  (:103
( ) كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ( 1297( برقم: )79/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
. قال    ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بهذا اللفظ(6052( برقم: )1269/    3أخرجه أحمد في "مسنده" ) –  )3(

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد هللا، وهو ابن عمر العمري، "ط الرسالة(:  165/  10»مسند أحمد« )في  األرنؤوط  
 . "وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

)4(  –  ( في "مسنده"  أحمد  برقم: )688/    2أخرجه  اللفظ(2887(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  قال   .( أحمد«  ط   41/  5»مسند 
 " لم يسمع من ابن عباس.  -وهو الحسن بن عبد هللا  -رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن الحسن العرني  حديث صحيح،  "الرسالة(: 

( برقم:  229/    2الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بهذا اللفظ(2883( برقم: )475/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
وأحمد في  ،    ( )بنحوه.(1941( برقم: ) 138/    2وأبو داود في "سننه" )   وقال :"حسن صحيح" ،    () بمثله( ،  (  893)

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل«  ) بمثله( . قال ابن حجر في    (»ط الرسالة((  3003( برقم: ) 142/    5"مسنده" )
وهو حديث "(:528/  3ر« )»فتح الباري البن حج.". وقال ابن حجر في  رواه الخمسة إال النسائي، وفيه انقطاع"(:293)ص

حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وبن حبان من طريق الحسن العرني وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون عن 
بن عباس وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء وهذه 

إسناده  "ط الرسالة(:  142/  5»مسند أحمد« )." قال األرنؤوط في  ثم صححه الترمذي وبن حبان  الطرق يقوي بعضها بعضا ومن
" . قال األلباني في ير واحد من األئمةغصحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فله في البخاري حديث واحد، وقد وثقه 

(:قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم 276/  4ل « )»إرواء الغلي" وقال في  إسناده صحيح  "(:274/  4»إرواء الغليل « )
غير أن الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد , ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه الخمسة إال النسائى 

نه من كتابه.الثانى: أن الترمذى , وفيه انقطاع ".كذا قال , وفيه نظر من وجهين:األول: أن النسائى قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكا
ليس إسناده منقطعا , بل هو موصول , فإنه من طريق مقسم عن ابن عباس كما سبق بيانه فى الطريق السادسة , وهو صحيح 

". قلت : ابن حجر رحمه هللا قد استدرك ذلك في فتح  من هذا الوجه , وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف , وهو صحيح فتنبه.
 .  تقدم"الباري كما 
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ال ترموا    نيي قال أب   قد خرجت طرق أخبار بن عباس في كتابي الكبير أن النبي  "ابن خزيمةقال   •
الجمرة حتى تطلع الشمس ولست أحفظ في تلك األخبار إسناد ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد  

زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع      واحد منها فمعناه أن النبي
قد أذن لضعفة النساء في رمي    شمس ال السامع المذكور ألن خبر بن عمر يدل على أن النبيال

الجمار قبل طلوع الشمس فال يكون خبر بن عمر خالف خبر بن عباس إن ثبت خبر بن عباس من  
ن  ثم تأملنا فإذا أنه ال تعارض بي   " ووافقه بن القيم على هذا الجمع فقال في زاد المعاد"جهة النقل

هذه األحاديث فإنه أمر الصبيان أن ال يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه ال عذر لهم في تقديم  
الرمي أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس 
وحطمهم وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر يشق  

 . "ليه مزاحمة الناس ألجله وأما القادر الصحيح فال يجوز له ذلكع

ويدل على هذا الجمع أن حديث ابن عمر وحديث أسماء ليس فيه أن بن عمر أو غالم أسماء    :"قلت •
ُم َضعَفَةَ    رموا مع الضعفة ففي حديث ابن عمر "     َوَكاَن ابن عمر "  فَِإذَا قَِدُموا َرَمْوا اْلَجْمَرةَ    "   يُقَّدِ

قَالَْت اْرَحْل بِي فَاْرتََحْلنَا َحتَّى  " فهو ليس من بينهم ،وحديث أسماء "  يَقُوُل أَْرَخَص فِي أُولَئَِك  
عائشة رضي هللا عنها في الحديث المتقدم      ، وما جاء عن   "فظاهره أنه لم يرمي معها"َرَمْت اْلَجْمَرةَ 

كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى   وددت أني كنت استأذنت رسول هللا   في مسلم وفيه :"
 ألهل الرخصة   " فهو نص صريح في الر مي قبل طلوع الشمسفأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس

 . وهللا تعالى أعلم

ِبأم سلمة لَْيلَةَ النَّْحِر     قَالَْت أَْرَسَل النبيرضي للا عنها  عن عائشة  . و   )ضعيف( -3256
تَعني    رسول للا    فََرَمْت اْلَجْمَرةَ قَْبَل اْلفَْجِرث مَّ َمَضْت فَأَفَاَضْت َوَكاَن ذَِلَك اْلَيْوم  اْلَيْوَم الَِّذي يَك ون  

 ) ")1وكان ذلك يوم الثاني الذي يكون عندها رسول للا    ولفظ الحاكم""عنَدَها

  

 
، والحاكم   ( ) كتاب المناسك ، باب التعجيل من جمع ( )بهذا اللفظ(1942( برقم: )139/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

( برقم: 133/  5والبيهقي في "سننه الكبير" )وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بمثله.(1729( برقم: )469/  1في "مستدركه" )
رواه أبو داود، وإسناده على شرط "(:294»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في    . قال ابن  ( )بمثله.(9668)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الضحاك بن " (:313/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  مسلم
»البدر المنير في تخريج األحاديث " . وقال ابن الملقن في  فهو صدوق ال بأس به، وقد توبع.  -وهو األسدي الحزامي    -عثمان  

 (: 176/ 2األم« )  -»ضعيف أبي داود " . قال األلباني فيوهذا إسناد صحيح"...(:250/ 6واألثار الواقعة في الشرح الكبير« )
" حديث منكر، أنكره اإلمام فأرسلوه، وقال ابن القيم:  إسناده فيه ضعف، الضحاك فيه لين، وخالفه جمع من الثقات" 334برقم 

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث ".  وقال في  الطحاوي وابن التركماني باالضطراب في إسناده ومتنه  أحمد وغيره ". وأعله 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , إال أن الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه , ولذلك قال  "(: 277/  4منار السبيل« )
وخالصة القول: أن الحديث ضعيف الضطرابه  ...التقريب ": " صدوق , يهم ".قلت: وقد خولف فى إسناده ومتنه.الحافظ فى "  
 ".إسنادا ومتنا
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 بداية وقت الرمي لبقية الجمار •

 دليل من قال يجب أن يكون بعد الزوال. •

البخاري -3257 به.عن     وفيهما ، وقد علقه  يوم  رمى "جابرتعليقا مجزوما  الجمرة 
 )1("فإذا زالت الشمسالنحر ضحى وأما بعد 

يرمي الجمار    قال : كان رسول  رضي للا عنهما     ن ابن عباسعو.    )صحيح(  -3258
 )2("إذا زالت الشمس

ِمْن آِخِر َيْوِمِه ِحيَن َصلَّى  رسول للا   أَفَاضَ "رضي للا عنها  عن عائشةو   .)صحيح( -3259
 )3("  إِذَا َزالَْت الشَّْمسُ الظُّْهَر ث مَّ َرَجَع إِلَى ِمنًى فََمَكَث ِبَها لََياِلَي أَيَّاِم التَّْشِريِق يَْرِمي اْلَجْمَرةَ 

أَْرِمي اْلِجَماَر قَاَل إِذَا َرَمى   َمتَى"رضي للا عنهما سئل     ابن عمرفي البخاري عن  و -3260
َك فَاْرِمْه فَأََعْدت  َعلَْيِه اْلَمْسأَلَةَ قَاَل ك نَّا َنتََحيَّن     )4("فَِإذَا َزالَْت الشَّْمُس َرَمْينَا إَِمام 

  ال "أنه كان يقول:رضي للا عنهما    مالك أخبرنا نافع عن ابن عمرفي الموطأ عن  و  -3261
 )5(" يوم النحر  في اْليام الثالثة التي بعد حتى تزول الشمس ترمى

فهذه أحكام جمرة يوم النحر فيمن وطىء قبلها أو بعدها وليس لشيء من الجمار قال في التمهيد" •
حكمها وأما الجمار التي ترمى في أيام منى بعد يوم النحر فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي 

لك والثوري واألوزاعي والشافعي وأبو يوسف اوقال موقال" "  في غير يوم النحر بعد زوال الشمس 
الزوال وعن عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة  بعد  النحر إال  الرمي في غير يوم  ال يجزىء 

وكذلك أجمعوا أنوقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثالثة التي " وقال" لكاالتابعين مثل قول م
 . "الرمي فيما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمسهي أيام منى بعد يوم النحر وقت 

اعلم أن التحقيق أنه ال يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، وال ينبغي  قال الشنقيطي: •
اعلم أن النبي ـ وقال :"ألحد فعله ، والقول بجوازه ال مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابته .  

ُ َعلَْيِه وآل ه َوَسلََّم ـ لبى وقال : " خذوا عنى مناسككم " فعلينا أن نأخذ عنه ، أما كونها  َصلَّى َّللاَّ
 .      مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه نٌص خاص والخير في اتباعه 

 دليل من قال يجوز قبل الزوال عموم األدلة التالية: •

فَقَاَل َرَمْيت  بَْعَد َما أَْمَسْيت   س ِئَل النبيرضي للا عنهما "  ابن عباس  في البخاري عن -3262
 )6("فَقَاَل اَل َحَرَج قَاَل َحلَْقت  قَْبَل أَْن أَْنَحَر قَاَل اَل َحَرجَ 

يسأل أيام منى فيقول ال  قال كان رسول للا  . وفي لفظ عند النسائي "  )صحيح( -3263
ل رميت بعدما أمسيت قال ال  حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال ال حرج قال الرج 

 )7("حرج .

قِيَل لَه  فِي الذَّْبحِ َواْلَحْلِق    أَنَّ النبيرضي للا عنهما  "  وفيهما عن عبدهللا بن عمرو -3264
ْميِ َوالتَّْقِديِم َوالتَّأِْخيِر فَقَاَل اَل َحَرجَ   )8("َوالرَّ

) وكذلك  ،    والسعي والوقوف بعرفةوألنه فعل من أفعال الحج فجاز فعله في الليل كالطواف   •
ألن بعد الزوال هو وقت أفضلية فقط ، ولم يقل الترموا قبل  ؛  قد يقال في الرمي قبل الزوال  

 .  الزوال(
 

، ( ) كتاب الحج ، باب رمي الجمار (  1746برقم: )  معلقا تعليقا مجزوما به  (177/    2البخاري في "صحيحه" )ذكره  –  )1(
 . ( ) كتاب الحج ، باب بيان وقت استحباب الرمي ( )بهذا اللفظ(1299( برقم: ) 80/  4مسلم في "صحيحه" )و
/   4وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حديث حسن" ، ( )بهذا اللفظ(898( برقم: )233/  2أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )2(

ده صحيح، وقد صرح إسنا "(:242/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )، . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(3054( برقم: )242
د بن مسلم بن تدرس-ابن جريج وأبو الزبير   .  "بالتحديث عند مسلم وغيره. -واسمه: محمَّ

 . 2233حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
 ( ) كتاب الحج ، باب رمي الجمار ( )بهذا اللفظ( 1746( برقم: ) 177/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( برقم: 149/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1536( برقم: )598/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )5(
 .  ( )بنحوه.(9768)
 . 2373سبق تخريجه حديث رقم – )6(
 . 2383سبق تخريجه حديث رق م   – )7(
 . 2323سبق تخريجه حديث رقم    – )8(
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   .الجمار لجميع الرمي وقت نهايةحكم جمع الرمي ، و •
اْلبَدَّاحِ و.    )صحيح( -3265 أَبِي  أَِبيهِ   ْبِن عدي  -عاصم-عن  النبي   :"  عن  َص    أَنَّ  َرخَّ

وا َيْوًما َوَيَدع وا َيْوًما َعاِء أَْن يَْرم   )1(" ِللر ِ

لفظ.    )صحيح( -3266 يجمعوا    النبي    أن"وفي  وأن  بالليل  يرموا  أن  للرعاء  رخص 
 )2("الرمي

وا َيْوَم    رسول للا  َرخَّصَ   :"وفي لفظ.    )صحيح( -3267 بِِل فِي اْلَبْيت وتَِة أَْن يَْرم  ِلِرَعاِء اْْلِ
وَنه  فِي أََحِدِهَما قال "  وأحمد  "  وزاد الترمذيالنَّْحِر ث مَّ َيْجَمع وا َرْمَي َيْوَمْيِن َبْعَد َيْوِم النَّْحِر فََيْرم 
 )3("مالك : ظننت أنه قال : في اْلول منهما ، ثم يرمون يوم النفر .  

وَن َيْوَم النَّْحِر ث مَّ  "  وفي لفظ.    ح( )صحي -3268 ِبِل فِي اْلَبْيت وتَِة عن ِمًنى يَْرم  َص ِلِرَعاِء اْْلِ َرخَّ
وَن اْلغََد أَْو ِمْن َبْعِد اْلغَِد  وَن َيْوَم النَّْفرلْ يَْرم   )4("َيْوَمْيِن ث مَّ يَْرم 

للنسائي.    )صحيح( -3269 لفظ   النحر  "    وفي  يوم  يرمون  البيتوتة  في  للرعاة  رخص 
 )5(" ن اللذين بعده يجمعونهما في أحدهماواليومي 

وا َيْوَم النَّْحِر ،  "  وفي لفظ عند أحمد.    )صحيح( -3270 َعاِء أَْن َيتَعَاقَب وا ، فَيَْرم  أَْرَخَص ِللر ِ
وا اْلغََد .   )6("ث مَّ َيَدع وا َيْوًما َولَْيلَةً ، ث مَّ يَْرم 

   تنبيه: أبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين   (:563/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )قال في   •
وصحح ابن عبد البر ،  وفي القلب منه شيء لكثرة االختالف في إسناده    ،    وقال يقال إن له صحبة

وفي كتاب أبي موسى المديني أنه زوج جميل بنت يسار أخت معقل ،  في االستذكار أن له صحبة  
 بن يسار التي عضلها.

 
وابن خزيمة في "صحيحه" ،    ( ) باب المناسك ، ( )بهذا اللفظ(524( برقم: ) 187/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )1(
والحاكم في "مستدركه" ،( )بلفظه.(  3888( برقم: )200/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بلفظه.(  2976( برقم: )539/    4)
وقال   ( )بنحوه.(189( برقم: )172/    8والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(1764( برقم: )478/    1)

وأبو داود ،  ( ) كتاب المناسك ، رمي الرعاة ( )بلفظه.(  4060( برقم: )183/    4والنسائي في "الكبرى" ):"إسناده صحيح" ،  
هكذا وقال:"  ( )بلفظه.(954( برقم: )278/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بلفظه.(  1976( برقم: )148/    2في "سننه" )

كر ، عن أبيه ، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه . روى ابن عيينة . وروى مالك بن أنس ، عن عبد هللا بن أبي ب 
»صحيح ابن خزيمة«  . قال األعظمي في    ( )بلفظه.(24297( برقم: )5683/    10وأحمد في "مسنده" )"،  ورواية مالك أصح.

ل الصحيحين إسناده صحيح، رجاله ثقات رجا "(: 200/  9»صحيح ابن حبان« )" . وقال األرنؤوط في  إسناده صحيح"(: 319/  4)
" . وقال األلباني في  غير أبي البّداح، وهو ابن عاصم بن عدي، ونسب هنا إلى جده، فقد روى له أصحاب الس نن، وهو ثقة.

 .  "إسناده صحيح"1725برقم  (:217/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار    ( ) كتاب المناسك ،2975( برقم: )539/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

 . "إسناده صحيح "(:319/ 4»صحيح ابن خزيمة« ) . قال األعظمي في  بالليل ( )بهذا اللفظ(
والترمذي في "جامعه" ،    ( ) باب المناسك ، ( )بهذا اللفظ(525( برقم: )188/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )3(
" وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد هللا بن أبي بكر .  وقال :"حسن صحيح( )بمثله مختصرا.(  955( برقم: )278/    2)
( 232/    4وابن ماجه في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله.(5823( برقم: )420/    3والحاكم في "مستدركه" )،  

»مسند أحمد« .قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(  24299( برقم: )5684/    10وأحمد في "مسنده" )،    ( )بلفظه.(3037برقم: )
 . (280/ 4»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح."ط الرسالة(: 193/ 39)
،   ( ) كتاب الحج ، الرخصة في رمي الجمار ( )بهذا اللفظ(412/  1538( برقم: )598/  3أخرجه مالك في "الموطأ" ) – )4(

( 171/    8والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(  2979( برقم: )540/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )
،   وصححه  ( )بمثله.(1765( برقم: )478/    1حاكم في "مستدركه" )، وال   وقال :"إسناده صحيح"  ( )بمثله.(188برقم: )

 ،( )بمثله.( 1975( برقم: )148/  2وأبو داود في "سننه" ) ،  ( )بمثله.(4164( برقم: )221/  4والنسائي في "الكبرى" )
دلة األحكام ت الفحل« »بلوغ المرام من أ. قال ابن  حجر في    ( )بمثله.(  24298( برقم: )5684/    10وأحمد في "مسنده" )

إسناده  "ط الرسالة(:   192/  39»مسند أحمد« ).".  قال األرنؤوط في  رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان"(:297)ص
 . 1080برقم  (:280/ 4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في صحيح.

 . ( ) كتاب مناسك الحج ، باب رمي الرعاة ( )بهذا اللفظ(2/   3069( برقم: )605/  1"المجتبى" )أخرجه النسائي في  – )5(
( برقم: 150/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(24300( برقم: )5684/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )6(
»إرواء " وصححه األلباني فيإسناده صحيح.  "الرسالة(: ط    194/  39»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(9778)

 .  (281/ 4الغليل « )
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أبيه ، عن جده  و .    )ضعيف(  -3271 : أن  رضي للا عنهما   عن عمرو بن شعيب ، عن 
 .)1("رخص للرعاء أن يرموا بالليل ، وأي ساعة من النهار شاؤوا   رسول للا 

" إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل و عن ابن عمر رضي للا عنهما  قال: -3272
الغد عند   الليل فال ترمه حتى يكون من  الغد فنسيت الجمار حتى  بالليل وإذا كان من  فارمها 

 )2(" ثم ارم اْلول فاْلول  ل الشمسزوا
ن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست  أعن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه :و  -3273

بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد  
سئل مالك عمن نسي جمرة  للا بن عمر ان ترميا الجمرة حين أتتا ولم يرعليهما شيئا قال يحيى  

من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي  
الصالة إذا نسيها ثم ذكرها ليال أو نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج  

 )3(منها فعليه الهدي

 . عدد الحصيات •
ْنَيا ِبَسْبعِ َحَصَياٍت    َكاَن يَْرِميرضي للا عنهما     عن ابن عمرفي البخاري   -3274 اْلَجْمَرةَ الدُّ

ْسَطى َكذَِلَك ث مَّ يَْرِمي اْلَجْمَرةَ ذَاَت اْلعَقََبِة ِمْن  ...ث مَّ ي َكب ِر  َعلَى إِثِْرك ل ِ َحَصاةٍ   ث مَّ يَْرِمي اْلَجْمَرةَ اْلو 
 )4("َيْفعَل     رسول للا  بَْطِن اْلَواِدي َوَيق ول  َهَكذَا َرأَْيت  

أَنَّه  اْنتََهى إِلَى اْلَجْمَرةِ اْلك ْبَرى َجعََل اْلَبْيَت عن َيَساِرِه َوِمنًى      بن مسعودعن  وفيهما   -3275
 ) ")5عن يَِميِنِه َوَرَمى ِبَسْبعٍ َوقَاَل َهَكذَا َرَمى الَِّذي أ ْنِزلَْت َعلَْيِه س وَرة  اْلَبقََرةِ 

ِبَسْبعِ َحَصَياٍت  :" في مسلم عن جابر -3276 فََرَماَها  الشََّجَرةِ  تِي عنَد 
الَّ اْلَجْمَرةَ  أَتَى  َحتَّى 

 )6("ي َكب ِر  َمَع ك ل ِ َحَصاةٍ ِمْنَها ِمْثِل َحَصى اْلَخْذِف َرَمى ِمْن َبْطِن اْلَواِدي 

ِمْن آِخِر َيْوِمِه ِحيَن َصلَّى    النبي أَفَاضَ   "رضي للا عنها  عن عائشة و.    )صحيح(  -3277
ك لُّ َجْمَرةٍ   الظُّْهَر ث مَّ َرَجَع إِلَى ِمًنى فََمَكَث بَِها لََياِلَي أَيَّاِم التَّْشِريِق يَْرِمي اْلَجْمَرةَ إِذَا َزالَْت الشَّْمس  

 )7("ِبَسْبعِ َحَصَياٍت ي َكب ِر  َمَع ك ل ِ َحَصاةٍ 

قال : سئل طاوس عن رجل ترك من رمي الجمار    ن ابن أبي نجيح ،. وع  )ضعيف( -3278
حصاة ، فقال : يطعم لقمة ، وربما قال : تمرة ، فقال مجاهد : يرحم للا أبا عبد الرحمن ألم 

وبعضنا رسول للا  رجعنا في الحجة مع:"يسمع ما قال سعد بن أبي وقاص ؟ إن سعدا قال  
فلم يعب بعضنا على بعض ،   يقول : رميت بسبع حصيات ، وبعضنا يقول : رميت بست ،

 )8("وربما قال : فلم يعب هذا على هذا ، وال هذا على هذا . 

 
»التلخيص الحبير ط العلمية« ( )بهذا اللفظ( . قال ابن حجر في  2685برقم )  (:329/  3)  أخرجه الدار قطني في سننه    –  )1(
 .  "واه الدارقطني وإسناده ضعيف "ر(: 563/ 2)
 .  (بهذا اللفظ( )6729( برقم: )244/  5البيهقي في "سننه الكبير" )أخرجه  – )2(
( ) كتاب الحج ، الرخصة في رمي الجمار ( )بهذا اللفظ( والبيهقي 1541( برقم: )600/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )3(

 .  مسي ( )بمثله.(( ) كتاب الحج ، باب تأخير الرمي عن وقته حتى ي9775( برقم: )150/  5في "سننه الكبير" )
( ) كتاب الحج ، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ( 1752( برقم: )178/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
 . 2473حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
 . 2163حديث رقم  سبق تخريجه – )6(
 . 2233حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
)8(  – ( المختارة"  "األحاديث  في  المقدسي  الضياء  )244/    3أخرجه  برقم:  اللفظ(1051(  )بهذا  منقطع"    (  :"إسناده  وقال 
(  1456( برقم: )362/    1وأحمد في "مسنده" )،    ( )بمثله مختصرا.(2/    3077( برقم: )606/    1والنسائي في "المجتبى" )،

سناده ضعيف النقطاعه، مجاهد لم يسمع ِمن سعد بِن  "إط الرسالة(:  49/ 3)»مسند أحمد« ( . قال األرنؤوط في )بنحوه مطوال.
 .  "أبي وقاص
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فقال اني رميت بست أو سبع قال   عن أبي مجلز ان رجال أتى بن عباس.    )صحيح( -3279
 )1(" الجمرة بست أو سبع    النبي : ما أدري أرمى

الجمهور أن الواجب سبع ... وأجيب عن حديث قال العيني على البخاري : والصحيح الذي عليه  " •
 . "ابن عباس أنه ورد على الشك وشك الشاك ال يقدح في جزم الجازم 

 . جمع الرمي ليومين تقديما  مسألة •

رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين  . وفي لفظ  للنسائي "    )صحيح( -3280
 )2("يجمعونهما في أحدهمااللذين بعده 

لفظ "ر  )صحيح(   -3281 وفي  اْلبل في  .  لرعاء  و سلم  خص رسول للا صلى للا عليه 
قال مالك   ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهماالبيتوتة أن يرموا يوم النحر  

   )3("ثم يرمون يوم النفر ول منهماظننت أنه قال في اْل 

  من  والمانع  ،  الحديث  لهذا  عشر  الثالث  لليوم  الرمي  وجوب  قيدب) قد يقال بجواز جمع التقديم   •
 .  ( .أحد به يقل  لماليوم الثالث   قبلجمع التقديم ثم النفر  ولكن ،   النفر ثم التأخير جمع

(َوأَّما الّرْمُي فَِإنُّهْم اَل يَتُْرُكونَهُ بَْل لَُهْم أَْن يَُؤّخُروهُ إلَى اللّْيِل فَيَْرُموَن  244/   1)  -زاد المعاد    قال في •
 .  فِيِه َولَُهْم أَْن يَْجَمعُوا َرْمَي يَْوَمْيِن فِي يَْومٍ 

علم أن التحقيق أن  (وبما ذكرنا: ت431/    23)  -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  قال في  و •
  أيام الرمي كلها كاليوم الواحد، وأن من رمى عن يوم في الذي بعده، ال شيء عليه إلذن النَّبي  

كالوقت   ولكنه  له،  وقت  فهو  لعذر،  إال  آخر  يوم  إلى  يوم  تأخير  يجوز  ال  ولكن  ذلك،  في  للرعاء 
 الضروري. وهللا تعالى أعلم.

 .   الذبح وقت •
للبخاري   -3282 لفظ  ابن عمرفي  بين    "عن  النحر  يوم  وسلم  النبي صلى للا عليه  وقف 

 )4("الجمرات ، في الحجة التي حج ، بهذا ، وقال: هذا يوم الحج اْلكبر  

َره     :"قَالَ   عن عن أَبِي هريرةوفيهما   -3283 ِة الَّتِي أَمَّ يق  فِي اْلَحجَّ د ِ َبعَثَنِي أَب و بَْكٍر الص ِ
ن وَن فِي النَّاِس َيْوَم النَّْحِر    رسول للا َعلَْيَها  ِة اْلَوَداعِ فِي َرْهٍط ي َؤذ ِ  )5("قَْبَل َحجَّ

أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم      النبيأن    "عنه     عن أنس بن مالكوفي مسلم   -3284
 .)6("أتى منزله بمنى ونحر 

ْطِعٍم  و   )صحيح لغيره( -3285 َبْيِر ْبِن م   )7("   قَاَل َوك لُّ أَيَّاِم التَّْشِريِق ذَْبٌح    عن النبي عن ج 

َما َغَبَر َوأَْشَرَكه  فِي َهْدِيِه ث مَّ أََمَر ِمْن ك ل ِ    ث مَّ أَْعَطى َعِليًّا فََنَحرَ :"في مسلم عن جابر -3286
ِعلَْت فِي قِْدٍر       رسول للا  فَط ِبَخْت فَأََكاَل ِمْن لَْحِمَها َوَشِرَبا ِمْن َمَرقَِها ث مَّ َرِكبَ َبَدَنٍة ِبَبْضعٍَة فَج 

 )8("فَأَفَاَض إِلَى اْلَبْيِت فََصلَّى بَِمكَّةَ الظُّْهرَ 

 

 
 3078( برقم: )606/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بهذا اللفظ(  3591( برقم: )820/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )1(
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح قتادة "الرسالة(:ط    464/  5»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(3  /

»صحيح سنن أبي ".  وقال األلباني في  بالسماع عند أبي داود والنسائي، فانتفت شبهة تدليسه. أبو مجلز: هو الحق بن حميد.
ا"...  1726برقم    (:218/  6داود ط غراس« ) الشيخين؛ غير عبد  إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط  ابن وهذا  لرحمن 

 . "المبارك، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما تأتي اإلشارة إليه قريبا.
 .  فما بعده  6723سبق تخريجه بجميع ألفاظه حديث رقم  – )2(
 .  فما بعده  6723سبق تخريجه بجميع ألفاظه حديث رقم  – )3(
 . ( ) كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ( )بهذا اللفظ(1742( برقم: ) 177/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
( ) كتاب الحج ، باب ال يطوف بالبيت عريان وال يحج مشرك (  1622( برقم: )153/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(

( ) كتاب الحج ، باب ال يحج البيت مشرك وال يطوف بالبيت عريان 1347( برقم: )106/    4)بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثُمَّ ينحر ثُمَّ  1305( برقم: )82/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(
 .  يحلق ( )بهذا اللفظ(

 . 2413حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
 .  في مواضع متعددة  تخريجهسبق   في حجة النبي  حديث جابر رضي هللا عنه  – )8(
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 ! مسألة حكم من ذبح الهدي قبل يوم النحر •
ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى وكذلك كان من هديه  قال ابن القيم في الهدي"  •

وال أحد من  ،  ولم ينحره قبل يوم النحر  ،  قط إال بعد أن حل    كان ابن عمر يفعل ولم ينحر هديه  
الصحابة البتة ولم ينحره أيضا إال بعد طلوع الشمس وبعد الرمي فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر  

طلوع   قبلولم يرخص في النحر    النبيق ثم الطواف وهكذا رتبها  أولها الرمي ثم النحر ثم الحل
فحكمه حكم األضحية إذا ذبحت قبل  ،  وال ريب أن ذلك مخالف لهديه  ،  الشمس البتة  
 ".طلوع الشمس

 حكم صيام أيام التشريق : •

لم يرخص في أيام التشريق    "قاال  رضي للا عنهم    ابن عمرفي البخاري عن عائشة و -3287
 )1("إال لمن لم يجد الهديأن يصمن 

 )2("أيام منى أيام أكل وشربقال "  رسول للا أن    "   كعب بن مالكعن  مسلم    فيو -3288

الهذليع مسلم  وفي   -3289 نبيشة  للا قال    ":ن  أكل      رسول  أيام  التشريق  أيام 
 )3("وشرب

" يوم عرفة ويوم النحر      رسول للا : قال  "قبة بن عامرعن عو.    )صحيح( -3290
 )4(وأيام التشريق عيدنا أهل اْلسالم وهي أيام أكل وشرب "

 )5("َوك لُّ أَيَّاِم التَّْشِريِق ذَْبٌح  :"قَالَ   عن النبي   عن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ .)صحيح لغيره( -3291

 مكان  الذبح  •
أَْرض اْلَحَرم بِااِلتِّفَاِق ، إِالَّ أَنَّ ِمنًى أَْفَضل عون المعبود َويَُجوز ذَْبح َجِميع اْلَهَدايَا فِي  قال في   •

 .ِلِدَماِء اْلَحّج ، َوَمكَّة اَل ِسيََّما اْلَمْرَوة ِلِدَماِء اْلعُْمَرة

وا      النبي  أَنَّ "  عن جابروفي مسلم   -3292 قَاَل َنَحْرت  َهاه َنا َوِمنًى ك لَُّها َمْنَحٌر فَاْنَحر 
 )6("فِي ِرَحاِلك ْم َوَوقَْفت  َهاه َنا َوَعَرفَة  ك لَُّها َمْوقٌِف َوَوقَْفت  َهاه َنا َوَجْمٌع ك لَُّها َمْوقِفٌ 

 -فيه    ذكر النبي    -محمد بن المنكدر ، عن أبي هريرة    عن.    )صحيح بطرقه( -3293
قال : وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ، وكل عرفة موقف ، وكل منى منحر ،  

 )7(" وكل فجاج مكة منحر ، وكل جمع موقف .

قَاَل ك لُّ َعَرفَاٍت َمْوقٌِف َواْرفَع وا   عن النبي   عن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ .  )صحيح لغيره( -3294
ٍر َوك لُّ فَِجاجِ ِمًنى َمْنَحٌر َوك لُّ أَيَّاِم التَّ  َحس ِ ْزَدِلفَةَ َمْوقٌِف َواْرفَع وا عن م  ْشِريِق  عن بَْطِن ع َرَنةَ َوك لُّ م 

 )8(" ذَْبٌح 
  

 
 ( ) كتاب الصوم ، باب صيام أيام التشريق ( )بهذا اللفظ( 1997( برقم: )43/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
 ( ) كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق ( )بهذا اللفظ( 1142( برقم: ) 153/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
 ( ) كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق ( )بهذا اللفظ( 1114( برقم: ) 153/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
 . 1623حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
 . 2413حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
 ( ) كتاب الحج ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )43/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
،   ( ) كتاب الصوم ، باب إذا أخطأ القوم الهالل ( )بهذا اللفظ(2324( برقم: )269/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )7(

الكبير"  )  /  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(6375( برقم: )317/    3والبيهقي في "سننه 
" . وصححه األلباني في ات إال أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.ديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثق"ح(:15

قلت: وهذا ...إسناده:  " ...حديث صحيح، وصححه الترمذيفقال:"   2013برقم    (:91/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
إال أن له   ... قال البزار وغيره.  إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع؛ ألن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، كما

 ". (.905إسناًدا آخر عن أبي هريرة، وهو حسن، كما بينته في "اإلرواء" )
 . 2413حديث رقم  سبق تخريجه – )8(
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فالجذع من الضأن   "سواهالسن المعتبر شرعا : الجذع من الضأن والثني من    -1شروط الهدي :   •
ماتم له ستة أشهر، والثني من المعز ماتم له سنة ، ومن البقر ماتم له سنتان ، ومن اإلبل ماتم له  

  - 4أن يكون في زمن الذبح يوم العيد وثالثة أيام بعده     -3سليما من العيوب     -2   "خمس سنوات
 .  أن يكون من بهيمة األنعام  -5أن يكون مكان الذبح في الحرم  

 .حدود منى  •

ارفعوا عن بطن  "رسول للا    قال  رضي للا عنهما    عن بن عباس.    )صحيح(  -3295
 )1(" عرنة وارفعوا عن بطن محسر

 :" قَالَتْ   رضي للا عنها  عائشةعن  عن أمه مسيكة   عن يوسف بن ماهك .    )ضعيف( -3296
َناخ  َمْن َسَبقَ  ِ أاََل َنْبِني لََك َبْيتًا ي ِظلَُّك بِِمنًى قَاَل اَل ِمنًى م   )2("ق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ

نافع : قال عبد للا بن عمر : قال عمر بن الخطاب رضي للا تعالى   عن .    )صحيح(  -3297
وذلك ألن العقبة ليست من منى بل  )    -)3("عنه : ال يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة

 (. هي حد منى من جهة مكة

ُ ٱ﴿لَّقَۡد َصَدَق  وقوله تعالى:    الحلق والتقصير • ۡءيَاٱَرُسولَهُ    ّللَّ إِن    ۡلَحَرامَ ٱ  ۡلَمۡسِجدَ ٱلَتَۡدُخلُنَّ    ۡلَحّقِ  ٱبِ   لر 
ُ ٱَشآََٰء  ِريَن اَل تََخافُوَن  ﴾َءاِمنِيَن  ّللَّ  ( [27]الفتح:    اآلية ُمَحلِِّقيَن ُرُءوَسُكۡم َوُمقَّصِ

من كان منكم أهدى فإنه "قال:   ^عن النبي  رضي للا عنهما    وفيهما عن بن عمر -3298

حرم   لشيء  يحل  وبالصفا  ال  بالبيت  فليطف  أهدى  منكم  يكن  لم  ومن  حجه  يقضي  حتى  منه 
 )4(وليحلل ثم ليهل بالحج" والمروة وليقصر

جابر -3299 النبي    وفيهما عن  أَِحلُّوا قال:  ^عن    َوَبْينَ   اْلَبْيتِ   ِبَطَوافِ   إِْحَراِمك مْ   ِمنْ   " 

فَا وا" ، َواْلَمْرَوةِ  الصَّ ر   )5(َوقَص ِ

فَا َواْلَمْرَوةِ    "عن بن عباسوفي البخاري   -3300 ف وا ِباْلَبْيِت َوَبْيَن الصَّ َوأََمَرأَْصَحاَبه  أَْن َيطَّوَّ
وا ر  ء وِسِهْم ث مَّ َيِحلُّوا ث مَّ ي قَص ِ  )6("ِمْن ر 

أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله   أن   "عن أنس بن مالكوفي مسلم   -3301
 . )7("بمنى ونحر ثم قال للحالق خذ وأشار إلى جانبه اْليمن ثم اْليسر ثم جعل يعطيه الناس 

 
( برقم: 462/    1( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )2816( برقم: )434/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )1(
الذهبي . قال األلباني في    ( )بلفظه.(1703) إسناده صحيح على شرط "(:254/  4»صحيح ابن خزيمة« )وصححه ووافقه 

 ." (47/ 4سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" ، وكذا في مسلم
باب النهي عن احتضار المنازل بمنى  وقال :" ( )بهذا اللفظ(2891( برقم: )481/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )2(

/   1والحاكم في "مستدركه" )  ."،إن ثبت الخبر ، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة وال جرح ، ولست أحفظ لها راويا إال ابنها  
الذهبي ،  وصححه ووافق( )بنحوه.(  1720( برقم: )466 ، ( )بنحوه.(  2019( برقم: )161/    2وأبو داود في "سننه" )ه 

( برقم: 6197/    12وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حديث حسن"  ( )بنحوه.(881( برقم: )218/    2والترمذي في "جامعه" )
. قال األرنؤوط ."إسناده ضعيف مسيكة مجهولة"(:284/  4»صحيح ابن خزيمة« ). قال األعظمي في    ( )بنحوه.(  26357)

ضعيف يعتبر به في المتابعات،   -وهو البجلي    -إسناده ضعيف. إبراهيم بن مهاجر  "(: 369/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
»صحيح الجامع الصغير  .". حسنه األلباني في مجهولة.  - واسمها ُمَسيَكة المكية    -وقد تفرد بهذا الحديث، وأم يوسف بن ماهك  

إسناده ضعيف، فقال:"  345برقم    (:190/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  ثم ضعفه في     6620برقم    (:1125/  2وزيادته« )
 ." . أم يوسف بن ماهك مجهولة، وإبراهيم بن مهاجرلين الحفظ

( برقم:  595/    3ومالك في "الموطأ" )  ،  ( )بهذا اللفظ(  9794( برقم: ) 153/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) –  )3(
»الدراية  . قال ابن حجر في  ( )بنحوه مطوال.(14603( برقم: )444/    8وابن أبي شيبة في "مصنفه" )،    ( )بلفظه.(1524)

وراء ند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر كان عمر ينهى أن يبيت أحد من  "ع  (:29/  2في تخريج أحاديث الهداية« )
ابن عمر أنه كره أن ينام أحد أيام منى بمكة وعن ابن عباس ال يبيتن أحد من العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا منى وأخرج عن  

 .".العقبة ليال بمنى أيام التشريقوراء 
 .  9282سبق تخريجه في مواضع منها حديث رقم  – )4(
 . 2867سبق تخريجه حديث رقم  – )5(
 . 4130حديث رقم  سبق تخريجه – )6(
 . 2173سبق تخريجه حديث رقم  – )7(
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رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس    وفي لفظ لمسلم " -3302
 )1("حلق الشق اْلخروقال بيده عن رأسه فحلق شقه اْليمن فقسمه فيمن يليه ثم قال ا

 )2("في حجته   رسول للا    حلق" يقول:  رضي للا عنهما  البخاري كان ابن عمروفي   -3303

وحلق طائفة    رسول هللا    لقح"  رضي للا عنهما    وفي لفظ لمسلم عن بن عمر  -3304
 )3(" من أصحابه وقصر بعضهم

َحل ِِقيَن قَال وا :"قَاَل    النبي  أَنَّ   رضي للا عنهما    عن بن عمروفيهما   -3305 مَّ اْرَحْم اْلم  اللَّه 
  ِ َّللاَّ َرس وَل  َيا  ِريَن  قَص ِ َواْلم  قَال وا  َحل ِِقيَن  اْلم  اْرَحْم  مَّ  اللَّه  قَاَل   ِ َّللاَّ َرس وَل  َيا  ِريَن  قَص ِ قَاَل  َواْلم 

ِريَن  قَص ِ ِرينَ "البخاريوفي لفط  " َواْلم  ابِعَِة َواْلُمقَّصِ   )4("َوقَاَل فِي الرَّ

 )5(" رحم للا المحلقين"وفي لفظ فيهما -3306

ْعتَِمًرا فََحاَل ك فَّار    النبي  أَنَّ رضي للا عنهما     عن ابن عمرفي البخاري  و -3307 َخَرَج م 
َدْيِبَيةِ   )6("ق َرْيٍش َبْيَنه  َوَبْيَن اْلَبْيِت فََنَحَر َهْدَيه  َوَحلََق َرأَْسه  ِباْلح 

الن َِساِء   رسول للا    قَالَ رضي للا عنهما    ابن عباس  عنو .    )صحيح( -3308 لَْيَس َعلَى 
 )7("التَّْقِصير  َحْلٌق إِنََّما َعلَى الن َِساِء 

 )8("يمر الموسى على رأسه": في اْلصلع رضي للا عنهما  عن بن عمر و  -3309

 . المتمتع بها إلى الحج في العمرة األفضل أن يقصر  •
من كان منكم أهدى فإنه ال يحل لشيء حرم    رضي للا عنهما "  وفيهما عن بن عمر -3310

ثم ليهل  منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر
 )9(بالحج"

  النبي   قصرت عن  :"قال : عن معاوية  رضي للا عنهما    عباسوفيهما عن ابن   -3311
  )10("   بمشقص

 )11("  عند المروة بمشقص  قصرت من رأس  "وفي لفظ مسلم -3312

بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر      النبي  قصرت عن  "وفي لفظ لمسلم -3313
 )12("عنه بمشقص وهو على المروة

في "عمرته"( -3314 ،والصحيح  اللفظ  بهذا  شاذ  "  .    )صحيح  وزاد  داود  أبو  وأخرجه 
  )13(بحجته"

 
( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثُمَّ ينحر ثُمَّ  1305( برقم: )82/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  يحلق ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير عند اإلحالل ( )بهذا اللفظ( 1726( برقم: )174/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير (  1301( برقم: )80/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(

 (. )بهذا اللفظ
( ) كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير عند اإلحالل ( )بهذا اللفظ(  1727( برقم: )174/    2يحه" )أخرجه البخاري في "صح–  )4(

 ( ) كتاب الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ( )بلفظه.( 1301( برقم: )81/  4، ومسلم في "صحيحه" )
  الحج ، باب الحلق والتقصير عند اإلحالل ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب  1727( برقم: )174/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 ( ) كتاب الحج ، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ( )بلفظه.( 1301( برقم: )81/    4، ومسلم في "صحيحه" )،  

 اللفظ(  ( ) كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء ( )بهذا4252( برقم: ) 142/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
 . 2123حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
( برقم: 293/   3والدارقطني في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  9497( برقم: )103/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )8(
 . )بمثله(( 2589( برقم: )293/  3( ) كتاب الحج ، ما جاء ِفي الصفا والمروة والسعي بينهما ( ، )2588)
 . 6882حديث رقم  سبق تخريجه – )9(
اإلحالل ( )بهذا   ( ) كتاب الحج ، باب الحلق والتقصير عند1730( برقم: )174/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )10(

 . ( ) كتاب الحج ، باب التقصير ِفي العمرة ( )بمثله مطوال.(1246( برقم: )58/  4ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
 .  ( ) كتاب الحج ، باب التقصير ِفي العمرة ( )بهذا اللفظ(1246( برقم: )58/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )11(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب التقصير ِفي العمرة ( )بهذا اللفظ(1246( برقم: )58/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )12(
. قال األلباني    ( ) كتاب المناسك ، باب في اإلقران ( )بهذا اللفظ(1803( برقم: ) 94/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )13(

إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن قوله: لحجته .. شاذ؛  :"  1582م  برق   (:66/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  
َل بمعنى: لعمرته؛ فإنه ثابت في بعض الروايات الصحيحة  .".إال أن يتَأوَّ
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 )1(" بمشقصالمروة على عمرته في  صرنا عن رسول للا  ق  وفي لفظ للبيهقي:" -3315

  بمشقص كان معي بعد ما طاف   النبي    أخذت من أطراف شعر  وفي لفظ للنسائي" -3316
 )2(" بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر

َ ٱ  ۡذُكُرواْ ٱ﴿وَ    وقوله تعالى:   المبيت في منى ،  • ٖتٖۚ    ّللَّ ۡعُدوَد  َل فِي يَۡوَمۡيِن فَاَلَٰٓ إِۡثَم  فََمن  فِيَٰٓ أَيَّاٖم مَّ تَعَجَّ
َر فَاَلَٰٓ إِۡثَم َعلَۡيِه  ِلَمِن   َ ٱ  تَّقُواْ ٱوَ   تَّقَى   ٱَعلَۡيِه َوَمن تَأَخَّ اْ ٱوَ   ّللَّ  [ 203أَنَُّكۡم إِلَۡيِه تُۡحَشُروَن﴾ ]البقرة:    ۡعلَُموَٰٓ

 أَيَّام  ِمنًى ثاََلثَةٌ فََمْن  "َقال :  عن النبي    حديث عبدالرحمن بن يعمر.    )صحيح( -3317
َر فَاَل إِْثَم َعلَْيهِ  َل فِي َيْوَمْيِن فَاَل إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ  )3("تَعَجَّ

أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال بمنى قلت فأين صلى  لما سئل  :"فيهما عن أنس -3318
 )4(  "افعل ما يفعل امراؤكالعصر يوم النفر ؟ قال باْلبطح ثم قال 

ِمْن آِخِر َيْوِمِه ِحيَن    رسول للا    أَفَاَض    "رضي للا عنها    عن عائشة و.    )صحيح( -3319
 )5("  َصلَّى الظُّْهَر ث مَّ َرَجَع إِلَى ِمنًى فََمَكَث بَِها لََياِلَي أَيَّاِم التَّْشِريِق 

 أهل الرخصة في ترك المبيت في منى   •

طَِّلِب    :" قَالَ    رضي للا عنهما    عن ابن عمروفيهما   -3320    النبي اْستَأْذََن اْلعَبَّاس  ْبن  َعْبِد اْلم 
   6("أَْن َيِبيَت بَِمكَّةَ لََياِلَي ِمنًى ِمْن أَْجِل ِسقَاَيِتِه فَأَِذَن لَه( 

بِِل فِي      رسول للا   َرخَّصَ   :"قَالَ    عاصم ْبِن عدي  عن  .    )صحيح( -3321 ِلِرَعاِء اْْلِ
وَنه  فِي أََحِدِهَمااْلَبْيت وتَِة أَْن   وا َيْوَم النَّْحِر ث مَّ َيْجَمع وا َرْمَي َيْوَمْيِن بَْعَد َيْوِم النَّْحِر فَيَْرم  " ولفظ  َيْرم 

وَن اْلغََد أَْو ِمْن َبْعِد    أحمد" وَن َيْوَم النَّْحِر ث مَّ َيْرم  بِِل فِي اْلَبْيت وتَِة عن ِمًنى يَْرم  َص ِلِرَعاِء اْْلِ َرخَّ
وَن َيْوَم النَّْفراْلغَ  )7("ِد اْلَيْوَمْيِن ث مَّ يَْرم 

أو  ،  أو مريض يخاف من تخلفه عنه  ،  فمن له مال يخاف ضياعه  قال بن القيم في الهدي:" •
 .كان مريضا ال تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤالء وهللا أعلم

ترك واجبات الحج وفعل محظوراته :"  (284/    5)   - شرح عمدة الفقه البن تيمية  قال شيخ اإلسالم " •
فأما ما رخص فيه للحاجة    ،    يوجب الفدية إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض األوقات

ولهذا رخص للرعاة والسقاة في  ؛  العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه ال فديه معه  
ورخص للحائض أن تنفر قبل ،  ذلك كل عام  ترك المبيت بمنى من غير كفارة ألنهم يحتاجون إلى  
فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو االحتذاء  ،    الوداع من غير كفارة ألن الحيض أمر معتاد غالب  

واالستتار فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا 
 

»السنن ( ) بهذا اللفظ( . قال المحقق في  9468برقم)  (:30/  10»السنن الكبرى للبيهقي ت التركي« )أخرجه البيهقي في    –  )1(
(، والنسائي 1802( عن روح به دون ذكر العمرة. وأبو داود )16870أخرجه أحمد )  "(:30/  10قي ت التركي« )الكبرى للبيه

إسناده صحيح على شرط الشيخين. "ط الرسالة(:  84/  28»مسند أحمد« )" وقال األرنؤوط في  ( من طريق ابن جريج به.2987)
وأخرجه   ن مسلم: هو ابن يَنَّاق المكي، وطاووس: هو ابن كيسان.محمد بن بكر: هو البرساني، وروح:هو ابن عبادة، والحسن ب

 "باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة من طريق روح، بهذا اإلسناد، وزاد فيه: في عمرته.5/102البيهقي في"السنن"
( برقم:  146/    4رى" )( )بهذا اللفظ( والنسائي في "الكب1/    2989( برقم: )591/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )–  )2(
. قال   ( )بنحوه مطوال.(17111( برقم: ) 3718/    7( ) كتاب المناسك ، كيف يقصر ( )بلفظه.( وأحمد في "مسنده" )3969)

أخرجه النسائي  وأحمد.ورجاله ثقات؛ لكن أعله الحافظ  بالشذوذ. ...(:63/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
(؛ فقال:"وهي معلولة، أو وهم من معاوية".قلت: ويتبين للناظر أن أكثر هذه  263/  1ابن القيم في "الزاد" )وأشار إلى ذلك  

ولعل األرجح من ذلك رواية من قال: في عمرته؛ التفاق ثقتين عليها، وإلمكان ...  الطرق تلتقي مع ما أفاده أكثر رواة الطريق
نها غلط.وال يبعد أن يكون من معاوية نفسه، وبه جزم ابن القيم رحمه هللا في صحة ذلك من معاوية، بخالف الرواية األخرى؛ فإ

 ". (263/ 1"زاد المعاد" )
 . 2958حديث رقم  سبق تخريجه بجميع ألفاظه  – )3(
( ) كتاب الحج ، باب من صلى العصر يوم النفر باألبطح ( 1763( برقم: )180/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )4(

( ) كتاب الحج ، باب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر ( 1309( برقم: )84/    4ومسلم في "صحيحه" )،    )بهذا اللفظ(  
 . )بمثله.(

 . 2233حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
( ) كتاب الحج ، باب سقاية الحاج ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 1634( برقم: )155/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

( ) كتاب الحج ، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص ِفي تركه ألهل 1315( برقم: ) 86/    4"صحيحه"  )
 السقاية ( )بمثله.( 

 .  فما بعده  6723حديث رقم  سبق تخريجه بجميع ألفاظه  – )7(
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ى السراويل والخف للفقر حيث ال يجد ثمن نعل وإزار المباح إلى فدية ال سيما وكثيرا ما يعدل إل
 " .فالفقر أولى بالرخصة

 .  مسألة : أدلة وجوب الدم على من ترك واجبا •

"من نسي  رضي للا عنهما قال :  عن ابن عباس.    (له حكم الرفع  )صحيح موقوف -3322
 )1(من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما"

وأتموا الحج والعمرة هلل فإن أحصرتم فما    وإيجاب الدم لترك الواجب يشمله عموم قوله تعالى   •
معنى اآلية: وأتموا أيها المؤمنون الحّج والعمرة هلل بعد دخولكم  قال الطبري " استيسر من الهدي

و اإلحصار " فسبب الهدي ليس هفيهما وإيجابكموهما على أنفسكم، على ما أمركم هللا من حدودهما.
فقط بل لكون الحاج أو المعتمر لم يتمكن من إتمام الحج والعمرة"  قلت :هذا وجه قياس الصيام  

 .على الهدي في الحصر إذا لم يجد

ْميِ ، َوَطَواِف اْلَوَداعِ ، َواْلَمبِيتِ "المغني  قال في   •   َوإِْن َكاَن َما ُحِصَر َعْنهُ لَْيَس ِمْن أَْرَكاِن اْلَحّجِ ، َكالرَّ
 اْلَحّجِ اَل تَِقُف َعلَى ذَِلَك ،

ةَ َويَُكوُن َعلَْيِه َدٌم   بُِمْزَدِلفَةَ أَْو بِِمنًى فِي لَيَاِليَها ، فَلَْيَس لَهُ التََّحل ُل ؛ أِلَنَّ ِصحَّ
هُ َصِحيٌح ، َكَما لَْو تََرَكهُ ِمْن َغْيِر َحْصرٍ   " ؛ ِلتَْرِكِه ذَِلَك ، َوَحج 

البيت  ابن عباس  وعن.    )صحيح( -3323 إلى  تمشي  أن  نذرت  عامر  بن  أخت عقبة  :أن 
 )2("أن تركب وتهدي هديا  فأمرها 

فهذا الحديث دليل على وجوب الدم على من ترك ما أوجبه اإلنسان على نفسه كما يدل على وجوب  •
يِه ؛ َويَْلَزُمهُ اْلَمْشُي فِ الدم على من ترك ما أوجبه هللا من المناسك من باب أولى قال ابن قدامة "  

هُ يَْلَزُمهُ  ِلنَْذِرِه ، فَِإْن َعَجَز َعْن اْلَمْشيِ ، َرِكَب ، َوَعلَْيِه َكفَّاَرةُ يَِميٍن .َوَعْن أَْحَمَد ، ِرَوايَةٌ أُْخَرى ، أَنَّ 
ْحَراِم ، فَلَِزَمهُ    َوأِلَنَّهُ أََخلَّ بَِواِجٍب فِيلحديث ابن عباس    َدٌم .َوُهَو قَْوٌل ِللشَّافِِعّيِ .َوأَْفتَى بِِه َعَطاٌء   اإْلِ

ْحَراِم ِمْن اْلِميقَاِت .    َهْدٌي ، َكتَاِرِك اإْلِ

  . والدليل الثالث أنه قول صحابي ليس له مخالف •

 .مسألة :حكم من ترك المبيت في منى  •
فصل : فإن ترك المبيت بمنى , فعن أحمد : ال شيء عليه , وقد أساء . وهو قول  قال في المغني   •

الرأي ; ألن الشرع لم يرد فيه بشيء . وعنه يطعم شيئا . وخففه , ثم قال : قد قال بعضهم  أصحاب  
: ليس عليه . وقال إبراهيم : عليه دم . وضحك , ثم قال : دم بمرة , ثم شدد بمرة . قلت : ليس إال  

أه , وال أن يطعم شيئا ؟ قال : نعم , يطعم شيئا تمرا أو نحوه . فعلى هذا أي شيء تصدق به , أجز
 ) المتقدم(   ابن عباس  )أثر(فرق بين ليلة وأكثر ; وال تقدير فيه . وعنه : في الليالي الثالث دم ; لقول

فمن تعجل في يومين فال إثم عليه    وقوله تعالى:    ؟من منىمتى ينفر المتعجل    :  مسألة •
 بغد غروب شمس اليوم الثاني عشر.وحكم من أخر الخروج من منى  اآلية 

َل فِي َيْوَمْيِن فَاَل   "حديث عبدالرحمن بن يعمر.  )صحيح( -3324 أَيَّام  ِمًنى ثاََلثَةٌ فََمْن تَعَجَّ
َر فَاَل إِْثَم َعلَْيهِ   )3("إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ

 
(  9016( برقم: )30/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بلفظه.(  1583( برقم: )615/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )1(

»التلخيص الحبير ط . قال ابن حجر في( )بمثله مرفوعا.(  2534( برقم: )270/    3)بهذا اللفظ( ، والدارقطني في "سننه" )
أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب   ...حديث بن عباس موقوفا عليه ومرفوعا  "  (:502/  2العلمية« )

وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن   ،    عن سعيد بن جبير عنه بلفظ من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما
وكذا  ،فقال إنه مجهول    ،  وأعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي،ن أيوب به  الجعد عن بن عيينة ع

/ 4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . قال األلباني في  قال هما مجهوالن،  الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي
 .  "ضعيف مرفوعا , وثبت موقوفا.:"1100برقم  (:299

»التلخيص الحبير ط قرطبة« . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(3296( برقم: )232/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(
" . وقال األلباني إسناده صحيح." (: 187/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  إسناده صحيح"(: 327/  4)

جملة القول أن ذكر " ...وإسناد صحيح على شرط الشيخين"(:220/  8)  »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«في  
 الصيام فى الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة , السيما وفى الطرق األخرى خالفه وهو قوله: " ولتهد بدنة ".

 فهذا هو المحفوظ وهللا أعلم. 
 . 2958حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
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من غربت له الشمس   "كان يقول  رضي للا عنهما    عن نافع ان عبد هللا بن عمر -3325
 )1("من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فال ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد 

في   • جقال  الحبير  أيام  :"258/ص2تلخيص  من  الثاني  اليوم  في  المساء  أدركه  من  عمر  حديث 
التشريق فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول 

غربت عليه الشمس وهو بمنى فال ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد من أوسط أيام التشريق من  
وروى البيهقي من حديث الثوري عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر قال قال عمر فذكره قال وروي 

 . "عن بن المبارك عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر مرفوعا وال يصح رفعه

 .  يجوز الرمي في الليل أصال يه رضي هللا عنه بأنه الأى رقلت وهذا القول مبني عل •
فمن أحب التعجيل في النفر األول خرج قبل غروب  :"  235/ص3المغني جقال في  القول األول :   •

الشمس فإن غربت قبل خروجه من منى لم ينفر سواء كان ارتحل أو كان مقيما في منزله لم يجز 
له الخروج هذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري  

 .والشافعي وإسحاق وابن المنذر 

ألنه لم يدخل اليوم اآلخر ؛  وقال أبو حنيفة له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث  القول الثاني :   •
البقرة      فمن تعجل في يومين فال إثم عليه   : ولنا قوله تعالى//فجاز له النفر كما قبل الغروب  

قال ابن المنذر وثبت عن عمر  ،  واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين  ،    203
أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس وما قاسوا عليه ال 

 .  يشبه ما نحن فيه فإنه تعجل في اليومين

منى قبل هذا الوقت ، لكن لو خرج    في اآلية دليل على أنه اليجوز الخروج منقلت :   •
؟ فهو دليل ألبي حنيفة ألن اليوم الثالث اليبدأ إال  بعدها في أي وقت فأين الدليل بلزومه عليه 

عدم إيجاب المبيت في اليوم الثاني من  وهو      راجح هو القول الثاني  ل فا  .بطلوع الفجر
  أن القول الثابت عن الصحابي    -1منها :    ألوجهولو بعد غروب الشمس  أيام التشريق  

مبني على مذهبه بعدم جواز الرمي   -في منى بعد غروب الشمس لليوم الثاني عشر  -بوجوب البقاء  
وألن قول   -2  .    بالليل ،  فالذي يمنع الخروج من منى مع قوله بجواز الرمي بالليل متناقض  

ي  ف: ف    وحديث عاصم بن عدي  ،  اآلية    فمن تعجل في يومين    مخالف لعموم اآلية  الصحابي  
دليل على أنه اليجوز الخروج من منى قبل هذا الوقت ، لكن لو خرج بعدها في أي   والحديث  اآلية

ولخصوص الترخيص للرمي في الليل بما في ذلك اليوم الثاني   -3    وقت فأين الدليل بلزومه عليه؟  
، فقد أذن للرعاة بالرمي في الليل وهذا يشمل الحادي عشر والثاني عشر ، فلهم الرمي في الثاني  

وألن الليل قي أيام    -  4لو ليال  ، ثم الخروج  مادام أن في نيتهم الخروج وعدم المبيت .   عشر و
الحج تابع لما قبله ، وليس لما بعده ، كما في يوم عرفة فليله تبع لنهاره ؛ ولذا صح الوقوف بعرفة 

بغروب الشمس  في الليل ،  وأيام التشريق كذلك الليل تابع للنهار  سوى اليوم الثالث فإنه ينتهي  
وألن    -5  .   يشمل ليل الثاني عشر حتى طلوع الفجر من اليوم الثالث  في يومين باإلجماع . فقوله  

العلماء خففوا في إيجاب الجزاء فيمن ترك المبيت مع القدرة ، ولم يوجبوا شيئا على من ترك المبيت  
   - 6     فالتخفيف هنا من باب أولى .ليلة أو ليلتين ، وبعضهم أوجب الصدقة ولو بتمرة كما تقدم   

وألن إيجاب الخروج قبل غروب الشمس من منى ترتب عليه مفسدة كبرى تتمثل في  كثرة االزدحام  
في الرمي يوم الثاني عشر  مما ترتب عليه التساهل في إيجاب الرمي بعد الزوال ؛ رغم تواتر األدلة 

على ذلك ، والرمي قبل الزوال خالف سنته   في إيجابه بعد الزوال ، بل بعضهم قد حكى اإلجماع
الثابتة ، فكان األولى التشديد في ذلك )وجوب الرمي بعد الزوال( ، بدال من التشديد في أمر يقتضي  

وهو )جواز تأخير الخروج من منى للعذر والحاجة ( ، وعدم   التيسير فيه من حيث الدليل الشرعي
أيام التشريق ، مادام أنه يريد التعجل ، وسوف يترتب  إيجاب المبيت بغروب شمس اليوم الثاني من  

على ذلك تخفيف الزحام في الرمي يوم الثاني عشر ، والمحافظة على السنة بالرمي بعد الزوال  
 .وهللا تعالى أعلم. 

 
والبيهقي في "سننه ،  () كتاب الحج ، رمي الجمار ( )بهذا اللفظ(  1531( برقم:)596/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )1(

 . ( )بمثله.(9790( برقم:)152/  5الكبير") 
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 متى ينفر المتأخر   •
أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال بمنى قلت فأين صلى لما سئل      فيهما عن أنس -3326

 )1("ما يفعل امراؤك كالعصر يوم النفر ؟ قال باْلبطح ثم قال افعل  

    من تعجل ومكث في مكة : حكم مسألة  – •
وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا  (:401/    3المغني البن قدامة )قال في    •

مقيم بمكة، أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أحب اإلقامة  عن الحرم، غير  
بمكة فقال أحمد: ال يعجبني لمن ينفر النفر األول أن يقيم بمكة. وكان مالك يقول في أهل مكة: من  
كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فال. ويحتج من  

من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر األول، إال آل  -رضي هللا عنه   - هب إلى هذا بقول عمر ذ
أي أنهم    خزيمة، فال ينفرون إال في النفر اآلخر. جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر: إال آل خزيمة.
ء؛ لقول هللا  أهل حرم. مكة والمذهب جواز النفير في النفر األول لكل أحد. وهو قول عامة العلما

[ . قال  203]البقرة:  فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه لمن اتقىتعالى  
  عطاء: هي للناس عامة. وروى أبو داود، وابن ماجه، عن عبد الرحمن بن يعمر، أن رسول هللا  

قال: »أيام منى ثالثة فمن تعجل في يومين فال إثم عليه، ومن تأخر فال إثم عليه« . قال ابن عيينة:  
هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك، وفيه زيادة أنا اختصرته. وألنه  

م أحمد في هذا  دفع من مكان، فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم، كالدفع، من عرفة ومن مزدلفة. وكال
 أراد به االستحباب، موافقة لقول عمر، ال غير.  

، وال يجوز للموكل أن يسافر قبل   الوكالة في الرمي ال تجوز إال من عذر شرعي  مسألة : •
 ، وإليك بعض الفتاوى المتعلقة بذلك:    رمي الوكيل

باز في    • ابن  الشيخ  باز )سئل  ابن  شخص عني لرمي  (هل يمكن توكيل  77/  16مجموع فتاوى 
الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أم أن  

 علي في ذلك دم ؟ . 
ج : ال يجوز ألحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي ، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادرا رمى   •

يسافر اإلنسان حتى ينتهي وكيله من رمي   عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه ، وال بنفسه وإن كان 
الجمار ثم يعود البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر .أما إذا كان صحيحا فليس له التوكيل بل يجب  
عليه أن يرمي بنفسه ؛ ألنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعا ؛ ألن الشروع في  

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ   196وتعالى : سورة البقرة اآلية    الحج يوجب إكماله ، كما قال هللا سبحانه َوأَتِم 
ِ وهكذا العمرة كما في اآلية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه اإلتمام واإلكمال . وليس له أن  ّلِلَّ
يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادرا على فعلها . فإن سافر قبل الرمي فعليه دم  

 (134/ 16راء مكة .مجموع فتاوى ابن باز )يطعمه فق

س : رجل حج هذا العام ولم يرم اليوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل فماذا عليه ؟ من ضمن أسئلة   •
 هـ .  1418/   12/   25موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام بتاريخ 

الرمي ، وذبيحة عن ترك الوداع ؛ ألن  ج : عليه التوبة واالستغفار وعليه دم ، ذبيحة عن ترك   •
الوداع ال يجزئ قبل الرمي . إذا كان وادع قبل الرمي ال يجزئ أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت 
الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في 

 اليوم الثاني عشر .

للبحوفي   • الدائمة  اللجنة  )فتاوى  واإلفتاء  العلمية  عمله  344/  11وث  اضطره  موظف،  (مسلم 
كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة، وبعد فجر يوم النحر موكال آخر في رمي  
بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى لمكة ، وطاف بالكعبة وسعى بعد صالة الجمعة، وقام لمقر  

كم، حتى يكون بعد الظهر    1270(يبعد عن مكة  291حة رقم:  ، الصف11وظيفته الذي)الجزء رقم :  
يوم السبت ثاني أيام العيد الماضي، حيث كان شرط عليه رئيسه في ذلك وحذره من عواقب التأخير، 

من هذا العود المبكر، وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف    -مقر عمله-وعجب الناس في البلدة  

 
 . 3183سبق تخريجه حديث رقم  – )1(
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آبهين  شروطها، أو أركانها. ويسأل عن   الناس ويجابهونه به، الئمين غير  مدى صحة ما يزعم 
 باضطراره، طاعة ألمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه بالحج أن ذلك مجزئ. 

ج: إذا كان األمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ ألن ما ذكرته   •
ي أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثان 

التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر 
والثاني عشر، والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر، وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل 

ذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإذا لم واحد من هذه الواجبات الثالث فدية تجزئ أضحية، وت
 تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، وال تعد لمثل هذا العمل.
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 في الحج خطب النبي   •

 في عرفة   خطبته •
أَتَى بَْطَن اْلَواِدي فََخَطَب النَّاَس ، َوقَاَل : إِنَّ    " أن رسول للا  في مسلم عن جابر  -3327

ْرَمِة َيْوِمك ْم َهذَا فِي َشْهِرك ْم َهذَا فِي َبلَِدك ْم َهذَا ، أاََل   ك لُّ َشْيٍء  ِدَماَءك ْم َوأَْمَوالَك ْم َحَراٌم َعلَْيك ْم َكح 
َل َدٍم أََضع  ِمْن ِدَماِئَنا  ِمْن أَْمِر اْلَجاِهِليَِّة تَْحَت قََدَميَّ َمْوض وعٌ ، وَ  ِدَماء  اْلَجاِهِليَِّة َمْوض وَعةٌ ، َوإِنَّ أَوَّ

ْستَْرَضعًا فِي َبِني َسْعٍد فَقَتَلَْته  ه ذَْيٌل ، َوِرَبا اْلَجاِهِليَِّة مَ  ْوض وعٌ  َدم  اْبِن َرِبيعَةَ ْبِن اْلَحاِرِث ، َكاَن م 
ل  ِرًبا أََضع  ِرَباَنا ِرَبا   طَِّلِب ؛ فَإِنَّه  َمْوض وعٌ ك لُّه  ، فَاتَّق وا للَا فِي الن َِساِء ؛ ، َوأَوَّ َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلم 

وَجه نَّ بَِكِلَمِة للِا ، َولَك ْم َعلَْيِهنَّ أَْن الَ  وه نَّ ِبأََماِن للِا ، َواْستَْحلَْلت ْم ف ر  َشك ْم  فَإِنَّك ْم أََخْذت م   ي وِطْئَن ف ر 
حٍ ، َولَه نَّ َعلَْيك ْم ِرْزق ه نَّ ، َوِكسْ أََحًدا   بَر ِ َوت ه نَّ  تَْكَره وَنه  ، فَإِْن فَعَْلَن ذَِلَك ، فَاْضِرب وه نَّ َضْرًبا َغْيَر م 

وِف ، َوقَْد تََرْكت  فِيك ْم َما لَْن تَِضلُّوا َبْعَده  إِِن اْعتََصْمت ْم ِبِه : ِكتَاب  للِا ، َوأَْنت مْ  ت ْسأَل وَن َعن ِي    ِباْلَمْعر 
ْيَت ، َوَنَصْحَت . فَقَاَل ِبإِْصبَِعِه السَّ  بَّاَبِة يَْرفَع َها ، فََما أَْنت ْم قَاِئل وَن ؟ قَال وا : َنْشَهد  أَنََّك قَْد َبلَّْغَت ، َوأَدَّ

مَّ اْشَهْد   مَّ اْشَهِد ، اللَّه  اٍت . ث مَّ أَذََّن ، ث مَّ أَقَاَم فََصلَّى إِلَى السََّماِء َوَيْنك ت َها إِلَى النَّاِس : اللَّه  ، ثاََلَث َمرَّ
َما َشْيئًا   )1("الظُّْهَر ، ث مَّ أَقَاَم فََصلَّى اْلعَْصَر ، َولَْم ي َصل ِ َبْيَنه 

 .  خطبة يوم النحر •

خطب الناس يوم    أن رسول للا    " رضي للا عنهما    عن ابن عباسفي البخاري   -3328
النحر فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا ، قالوا: يوم حرام ، قال: فأي بلد هذا ، قالوا: بلد حرام ،  
قال: فأي شهر هذا ، قالوا: شهر حرام ، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ،  

ثم رفع رأسه فقال: اللهم   كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، فأعادها مرارا ،
هل بلغت ، اللهم هل بلغت ، قال ابن عباس رضي للا عنهما: فوالذي نفسي بيده ، إنها لوصيته  

 )2("إلى أمته: فليبلغ الشاهد الغائب ، ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . 

يوم النحر قال ) أتدرون أي    رسول للا   خطبنا"  وفي البخاري عن أبي بكرة -3329
يوم هذا ( . قلنا للا ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ) أليس يوم النحر  
( . قلنا بلى قال ) أي شهر هذا ( . قلنا للا ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير  

ذا ( . قلنا للا ورسوله أعلم فسكت حتى  اسمه فقال ) أليس ذو الحجة ( . قلنا بلى قال ) أي بلد ه
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ) أليست بالبلدة الحرام ( . قلنا بلى قال ) فإن دماءكم وأموالكم  
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم أال هل بلغت  

هد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فال ترجعوا بعدي  ( . قالوا نعم قال ) اللهم اشهد فليبلغ الشا
) كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في  "   ولفظ مسلم عنه" كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 )3(("أال هل بلغت ؟ ( قالوا نعم قال ) اللهم اشهد إلى يوم تلقون ربكمبلدكم هذا 

  

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(
 . ( ) كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ( )بهذا اللفظ(1739( برقم: ) 176/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
مسلم ، و  ( ) كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ( )بهذا اللفظ(1741( برقم: ) 176/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض 1679( برقم: )108/    5في "صحيحه" )
 (.) بنحوه واألموال (
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قال ) الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق للا    النبي   عن"  عن أبي بكرةوفيهما   -3330
السماوات واْلرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثالثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة  
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . أي شهر هذا ( . قلنا للا ورسوله أعلم فسكت 

الحجة ( . قلنا بلى قال ) فأي بلد هذا ( . قلنا   حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ) أليس ذا
للا ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ) أليس البلدة ( . قلنا بلى قال )  
فبأي يوم هذا ( . قلنا للا ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ) أليس يوم  

وأعراضكم عليكم حرام  -قال محمد وأحسبه قال    -كم وأموالكم  النحر ( قلنا بلى قال ) فإن دماء
أال فال    وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكمكحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا  

ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض أال ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه  
 )1("قال ) أال هل بلغت ( . مرتين أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ( . ثم

في حجة الوداع ) أال أي شهر     رسول للا   ال"قفي البخاري عن ابن مسعودو -3331
تعلمونه أعظم حرمة ( . قالوا أال شهرنا هذا قال ) أال أي بلد تعلمونه أعظم حرمة(. قالوا أال 
بلدنا هذا قال ) أال أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ( . قالوا أال يومنا هذا قال ) فإن للا تبارك 

بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إال  
في شهركم هذا أال هل بلغت (.ثالثا كل ذلك يجيبونه أال نعم قال ) ويحكم أو ويلكم ال ترجعن  

 )2("بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

بمنى ) أتدرون  رسول للا  قال: قال  رضي للا عنهما     بن عمروفي البخاري عن ا -3332
أي يوم هذا ( . قالوا للا ورسوله أعلم فقال ) فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا ( . قالوا 
للا ورسوله أعلم قال ) بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا ( . قالوا للا ورسوله أعلم قال ) شهر  

ويلكم أو ويحكم انظروا    - ثالثا    -أال هل بلغت ( قالوا نعم قال ) اللهم اشهد  إلى أن قال "حرام ( .  
 )3(" ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

ابن عباسوفي مسلم   -3333 َوَرأْس ه    رسول للا   َكَشفَ   "رضي للا عنهما    عن  ْتَر  الس ِ
اتٍ َمْعص وٌب فِي َمَرِضِه الَِّذي َماَت فِيِه فَقَاَل   َراِت   اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت ثاََلَث َمرَّ َبش ِ إِنَّه  لَْم َيْبَق ِمْن م 

اِلح  أَْو ت َرى لَه   ْؤَيا يََراَها اْلعَْبد  الصَّ ةِ إاِلَّ الرُّ  )4(" النُّب وَّ

ونحن بمنى      رسول للا  قال: خطبنا الرحمن بن معاذ التيمي عن عبد .  )صحيح( -3334
بلغ    ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا يعلمهم مناسكهم حتى  فطفق 

الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال " بحصى الخذف " ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم  
فتح  .ولفظ النسائي "  " جد ثم نزل الناس بعد ذلك .المسجد وأمر اْلنصار فنزلوا من وراء المس

ن عبد  ، وفي لفظ  عند أحمد "ع  "هللا أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا  
ففتحت أسماع أهل  وعلمهم مناسكهم    "  رسول للا   الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب

 )5(" منى حتى سمعوه في منازلهم

 
مسلم ، و( ) كتاب المغازي ، باب حجة الوداع ( )بهذا اللفظ(  4406( برقم: )177/    5في "صحيحه" )  أخرجه البخاري–  )1(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض 1679( برقم: )107/    5في "صحيحه" )
 (.) بنحوه واألموال (

( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب ظهر المؤمن حمى 6785( برقم: )159/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
 . إال في حد أو حق ( )بهذا اللفظ( 

 )م(( ) كتاب المغازي ، باب حجة الوداع ( )بهذا اللفظ(   4403( برقم: ) 176/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
) كتاب الصالة ، باب النهي َعْن قراءة القرآن ِفي الركوع والسجود    (479( برقم: )48/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المناسك ، باب ما يذكر اإلمام في خطبته بمنى ( )بهذا  1957( برقم: ) 144/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

)،    اللفظ( "المجتبى"  في  )593/    1والنسائي  برقم:  )بنحو2/    2996(  وه.(  (   ،( في "مسنده"  برقم: 3635/    7أحمد   )
»صحيح " . وقال األلباني في  رجاله ثقات"(:327/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ))بنحوه( . قال األرنؤوط في  (  16855)

 .  "إسناده صحيح على شرط البخاري"1710برقم (:202/  6سنن أبي داود ط غراس« )
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َصْيِن قَاَل َسِمْعت َها تَق ول  َحَجْجت       في مسلمو -3335 ِتِه أ م ِ اْلح  َصْيٍن َعْن َجدَّ َعْن َيْحَيى ْبِن ح 
  ِ ةَ اْلَوَداعِ فََرأَْيت ه  ِحيَن َرَمى َجْمَرةَ اْلعَقََبِة َواْنَصَرَف َوه َو َعلَى َراِحلَِتِه َوَمعَه    َمَع َرس وِل َّللاَّ َحجَّ

ِ  ِبالٌَل َوأ َساَمة  أََحد     -ِمَن الشَّْمِس    - ه َما َيق ود  ِبِه َراِحلَتَه  َواْلَخر  َرافٌِع ثَْوَبه  َعلَى َرأِْس َرس وِل َّللاَّ
ِ    -قَالَْت   َجدَّعٌ    فَقَاَل َرس ول  َّللاَّ َر َعلَْيك ْم َعْبٌد م  َحِسْبت َها قَالَْت    -قَْوالً َكِثيًرا ث مَّ َسِمْعت ه  َيق ول  » إِْن أ م ِ

ِ تَعَالَى فَاْسَمع وا لَه  َوأَِطيع وا «أَسْ  - َود  َيق ود ك ْم بِِكتَاِب َّللاَّ
)1(. 

 .  يوم القرخطبة  •
وهو يخطب الناس     رسول للا سمعت    "جبير بن مطعمعن  و.  )صحيح لغيره( -3336

بالخيف : نضر للا عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها فرب حامل فقه ال فقه له  
فقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب المؤمن إخالص العمل وطاعة  أورب حامل فقه إلى من هو  

 )2(" ذوى اْلمر ولزوم الجماعة فان دعوتهم تكون من ورائه

قال " إن أعظم اْليام عند للا ]    النبي   : عن  بن قرط  عن عبد هللا .    )صحيح( -3337
تبارك وتعالى [ يوم النحر ثم يوم القر " ] قال عيسى قال ثور [ وهو اليوم الثاني وقال وقرب  

   مس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية  خ بدنات
  .)3(لم أفهمها فقلت ما قال ؟ قال " من شاء اقتطع " 

 (   يَْعنِي الثَّاَلثَة بَْعد يَْوم النَّْحر ، َوِهَي أَيَّام التَّْشِريقأوسط أيام التشريق)خطبة  •

لغيره( -3338 اْلشعري.  )صحيح  بن عاصم  أن  عن جابر عن كعب      رسول للا   : 
 )4("خطب بمنى أوسط أيام اْلضحى يعني الغد من يوم النحر 

اُء بِْنُت نَْبَهانَ   عنو.    )صحيح لغيره( . -3339 رسول للا    قَالَْت َخَطَبَنا  رضي للا عنها  َسرَّ
   ء وِس فَقَاَل أَيُّ َيْوٍم َهذَا ق ْلَنا َّللاَّ  َوَرس ول ه  أَْعلَم  قَاَل أَلَْيَس أَْوَسَط أَيَّاِم التَّْشِري " ولفظ    قِ َيْوَم الرُّ

يوم الرؤوس فقال : أي بلد هذا ؟ " قلنا : للا ورسوله أعلم .  خطبنا رسول للا ابن خزيمة "  
قلنا : بلى . قال : " فأي يوم هذا ؟ " قلنا : للا ورسوله أعلم .  قال : " أليس المشعر الحرام ؟ "

وأعراضكم    - زاد إسحاق    -قال : " أليس أوسط أيام التشريق ؟ " قلنا : بلى . قال : " فإن دماءكم  
زاد    -، وقاال : وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا "  

 )5("لغ أدناكم أقصاكم ، اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت .  : " فليب  -إسحاق 

أهل مكة يسمون يوم القر يوم الرؤوس ألنهم يأكلون    يوم الرؤوس هو ثاني أيام التشريق ، و •
 . فيه رؤوس األضاحي

في وسط أيام التشريق   النبي  حدثني من سمع  خطبة عن أبي نضرةو.  )صحيح(  -3340
فقال يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إال ال فضل لعربي على أعجمي وال لعجمي  

 
( ) كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ( 1298( برقم: )79/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  )بهذا اللفظ(
اللفظ(17010( برقم: )3690/    7أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2( ( برقم: 87/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا 
حديث صحيح لغيره، وهذا "ط الرسالة(:  301/  27»مسند أحمد« )هبي . قال األرنؤوط في  وصححه ووافقه الذ  ( )بمثله.(294)

»صحيح الترغيب " . وقال األلباني في  إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
 .  "صحيح لغيره" 92برقم  (:148/ 1والترهيب« )

( برقم:  4384/    8وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا اللفظ(2917( برقم: )500/    4حه" )أخرجه ابن خزيمة في "صحي  –  )3(
وصححه ووافقه الذهبي . قال األعظمي    ( )بمثله.(7617( برقم: )221/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  19381)

إسناده "ط الرسالة(:  427/  31)»مسند أحمد«  ". قال األرنؤوط في   إسناده صحيح  " (:294/  4»صحيح ابن خزيمة« )في  
»صحيح سنن أبي داود ط وقال في    1958برقم    (:19/  7»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في  صحيح، رجاله ثقات. 

 .  "إسناده صحيح، وقد صححه ابن حبان والحاكم:" 1945برقم  (:14/ 6غراس« )
 .  ( ) كتاب الحج ، ما جاء ِفي الهدي ( )بهذا اللفظ(2537) ( برقم: 270/  3أخرجه الدارقطني في "سننه" ) – )4(
( 537/  4وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) ،  ( )بهذا اللفظ( 1953( برقم: )143/  2أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )5(

ه أبو داود بإسناد روا"(: 297»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في  ( )بمثله مطوال.(2973برقم: ) 
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ربيعة بن عبد " (:324/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  حسن

»ضعيف " وكذا قال في    إسناده ضعيف لجهالة ربيعة "(:318/  4»صحيح ابن خزيمة« ) " . وقال األلباني في  الرحمن بن حصين.
 .  335برقم  (:178/ 2األم« ) -أبي داود 



679    | 

 679  الصفحة
 

  رسول للاعلى عربي وال ْلحمر على أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى أبلغت قالوا بلغ  
    حرام قال ثم قال أي بلد  ثم قال أي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال أي شهر هذا قالوا شهر

هذا قالوا بلد حرام قال فإن للا قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال وال أدري قال أو أعراضكم  
قال ليبلغ   رسول للا    أم ال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أبلغت قالوا بلغ

 )1("الشاهد الغائب

أيام    النبي   رأينا:  "قاال  عن رجلين من بني بكرو.    )صحيح( -3341 بين أوسط  يخطب 
 )2("   التي خطب بمنى  النبي  وهي خطبةالتشريق ونحن عند راحلته 

  

 
»مجمع الزوائد . قال الهيثمي في    ( )بهذا اللفظ(23489( برقم: )ط الرسالة  474/    38أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(

  " ط الرسالة(:  474/  38»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في  رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. "(:266/  3ومنبع الفوائد« )
 " إسناده صحيح: إسماعيل: هو ابن ُعليَّة، وسعيد الجريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.

( برقم:  151/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1952( برقم: )142/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
»صحيح ".وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:324/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ي  . قال األرنؤوط ف   ( )بلفظه.(9784)

 . "إسناده صحيح" 1706برقم  (:198/  6سنن أبي داود ط غراس« )
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 الركن الثالث : الطواف   •

فُواْ بِ ﴿ثُمَّ ۡليَۡقُضواْ تَفَثَُهۡم َوۡليُوفُواْ نُذُوَرُهۡم تعالى: وقوله  •      [29﴾ ]الحج: ۡلعَتِيقِ ٱ ۡلبَۡيتِ ٱَوۡليَطَّوَّ

 )1(تطوفي بالبيت حتى تطهري"  غير أن الوفيه :"  رضي للا عنها  عائشة  فيهما عن   -3342

َحاِبَستَك ْم ث مَّ    َما أ َراَها إاِلَّ "  وفي لفظ للبخاريرضي للا عنها    فيهما" عن عائشةو -3343
  ِ إِنِّي لَْم أَُكْن َحلَْلُت قَاَل فَاْعتَِمِري  قَاَل ك ْنِت ط ْفِت َيْوَم النَّْحِر قَالَْت نَعَْم قَاَل فَاْنِفِري ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

دَِّلًجا فَقَاَل َمْوِعد ِك َمَكانَ  ِمْن التَّْنِعيمِ  وَها فَلَِقيَناه  م   )2("َوَكذَا  َكذَافََخَرَج َمعََها أَخ 

قَاَل َوَما ط ْفِت لََياِلَي قَِدْمَنا َمكَّةَ ق ْلت  اَل قَاَل فَاْذَهبِي َمَع أَِخيِك إِلَى   "وفي لفظ للبخاري -3344
ْم قَاَل    َوَكذَا قَالَْت َصِفيَّة  َما أ َرانِي إِالَّ   التَّْنِعيِم فَأَِهل ِي ِبع ْمَرةٍ ث مَّ َمْوِعد ِك َكذَا  َعْقَرى َحْلقَى  َحاِبَستَه 

 )3("أََوَما ط ْفِت َيْوَم النَّْحِرقَالَْت ق ْلت  َبلَى قَاَل اَل َبأَْس اْنِفِري

 )4("لعلها تحبسنا"لهماوفي لفظ  -3345

 )5(" إنك لحابستنا"   وفي لفظ لهما -3346

لهما    و -3347 لفظ  قَاَل  فَقَاَل  "عنهافي  أَفَاَضْت  قَْد  إِنََّها  قَالُوا  ِهَي  إِذًاأََحابَِستُنَا  ولفظ "فاََل 
ِ إِنََّها قَْد َكانَْت أَفَاَضْت َوَطافَْت بِاْلبَْيِت ثُمَّ َحاَضْت    مسلم" أََحابَِستُنَا ِهَي قَالَْت فَقُْلُت يَا َرُسوَل َّللاَّ

فَاَضِة فَقَاَل   )6("فَْلتَْنِفرْ  بَْعَد اإْلِ

فأفضنا يوم النحر      النبي: حججنا مع  "رضي للا عنها    وفي البخاري عن عائشة  -3348
منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول للا إنها حائض      رسول للا فحاضت صفية فأراد  

 )7("( ) حابستنا هي ( . قالوا يا رسول هللا أفاضت يوم النحر قال ) اخرجواقال 

ل  ِمْن    ، أَنَّ َرس وَل للِا   :"  عنها   وفي لفظ لمسلم -3349 ج  أََراَد ِمْن َصِفيَّةَ بَْعَض َما ي ِريد  الرَّ
إِنََّها قَْد ،    أَْهِلِه ، فَقَال وا : إِنََّها َحاِئٌض َيا َرس وَل للِا ، قَاَل : َوإِنََّها لََحاِبَست َنا ، فَقَال وا : َيا َرس وَل للاِ 

 )8(".  ، قَاَل : فَْلتَْنِفْر َمعَك مْ  َزاَرْت يَْوَم النَّْحرِ 
إذا لم تكن طافت طواف  تكون محصرة    من حاضت  دليل على أنيمكن أن يكون قوله أحابستنا " •

" وهللا "فإن حبست أو مرضت   رضي هللا عنها  لم تتمكن من البقاء ، مع قوله لضباعة ، واإلفاضة  
 . تعالى أعلم

  

 
( ) كتاب الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف 305( برقم: )68/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد  1211( برقم: )30/    4)، ومسلم في صحيحه    ظ(بالبيت ( )بهذا اللف
 . والتمتع والقران ( )بمثله مطوال.(الحج 

، ومسلم  ( ) كتاب الحج ، باب االدالج من المحصب ( )بهذا اللفظ(1771( برقم: )182/    2أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )2(
 .(( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ( )بمثله1211( برقم: ) 33/    4)في صحيحه

 ( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بهذا اللفظ( 1561( برقم: )141/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الحيض ، باب المرأة تحيض بعد اإلفاضة ( )بهذا اللفظ(  328( برقم: )73/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ( بمثله( ) كتاب الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه َعْن الحائض ( )1211م: )( برق 94/  4مسلم في "صحيحه" )و ،
( ) كتاب الطالق ، باب قول هللا تعالى وال يحل لهن أن يكتمن ما 5329( برقم: )58/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

( ) كتاب الحج 1211( برقم: )94/   4"صحيحه" )أخرجه مسلم في ،  خلق هللا في أرحامهن من الحيض والحبل ( )بهذا اللفظ(
 . (بمثله، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه َعْن الحائض ( )

 () كتاب الحج ، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت( )بهذا اللفظ( 1757(برقم: )179/    2أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )6(
 .( بمثلهحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه َعْن الحائض( )()كتاب ال 1211( برقم:)4/93أخرجه مسلم في "صحيحه") ، 

 . ( ) كتاب الحج ، باب الزيارة يوم النحر ( )بهذا اللفظ(1733( برقم: )175/  2أخرجه البخاري في "صحيحه") – )7(
 . َعْن الحائض(() كتاب الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 1211(برقم:) 94/  4أخرجه مسلم في "صحيحه") – )8(
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 شرط الطهارة للطواف ، وهل هو شرط للسعي؟ مسألة :  •
 : الوجوبمن أدلة  •

بالفعل فوجب اتباعه ألن     وقد جرى بيانه من النبي وليطوفوا بالبيت العتيق:عموم قوله تعالى •
وال يخص من  ،  القرآن ، فكل ما جاء في صفة الطواف ثبت باألفعال وهذا منه    وضوءه من تأويل

لم يلتزم  هذه      ألنهالوجوب إال ما دل عليه الدليل كتقبيل الحجر واستالمه واضطباعه والرمل  
 .  الصفات في جميع األطوفة 

َل َشْيٍء َبَدأَ ِبِه ِحيَن قَِدَم النبي   رضي للا عنها    عائشة  فيهما عنو -3350 أَ أَنَّ أَوَّ أَنَّه  تََوضَّ
أَ ث مَّ َطافَ   "أول شيئ بدأبه حين قدم مكةولفظ مسلم"ث مَّ َطافَ   )1(" أَنَّه  تََوضَّ

 فقال )باب الطواف على وضوء( بوب عليه البخاري  •

 وفعله أنه بدأ به يدل على الوجوب لعدم الصارف ألنه جاء قبل الطواف حتى استشعره أهله (  •

بِِه ِحيَن قَِدَم  لما قالت "رضي هللا عنها  وألن هذا هو الذي فهمته عائشة   • َل َشْيٍء بََدأَ  أَنَّ أَوَّ
أَ ثُمَّ َطافَ النبي  "أَنَّهُ تََوضَّ

ا    قَالَْت َخَرْجَنا َمَع النبي   رضي للا عنها  عن عائشةوفيهما   -3351 اَل َنْذك ر  إاِلَّ اْلَحجَّ فَلَمَّ
جَّ اْلعَاَم ِجْئَنا َسِرَف َطِمْثت  فََدَخَل َعلَيَّ النبي  ِ أَن ِي لَْم أَح  َوأََنا أَْبِكي فَقَاَل َما ي ْبِكيِك ق ْلت  لََوِدْدت  َوَّللاَّ

َر  ن ِفْسِت ق ْلت  َنعَْم قَاَل فَإِنَّ ذَِلِك َشْيٌء َكتََبه  َّللاَّ  َعلَى َبَناِت آَدَم فَاْفعَِلي َما َيْفعَل  اْلَحاجُّ َغيْ قَاَل لَعَلَِّك  
قَْوله : ) وهذا لفظ البخاري ، وبوب عليه البخاري ب   )2("أَْن اَل تَط وفِي ِباْلَبْيِت َحتَّى تَْطه ِري

فَ  ا  باب تَْقِضي اَْلَحائُِض اَْلَمنَاِسك ُكلَّها إِالَّ اَلطََّواف بِاْلبَْيِت ( َوإِذَا َسعَى َعلَى َغْيِر ُوُضوء بَْيَن اَلصَّ
ِل ِلتَْصِريح اأَْلَْخبَار اَلَّتِي ذََكَرَها فِي اْلباب بِذَِلَك َوأَْورَ  َد اَْلَمْسأَلَةَ اَلثَّانِيَةَ  َواْلَمْرَوةَ ( َجَزَم بِاْلُحْكِم اأَْلَوَّ

 .َمْوِرد ااِلْستِْفَهام ِلاِلْحتَِماِل 

ضي ما يقضي الحاج قإن هذا شيء كتبه للا على بنات آدم فا"هاعنوفي لفظ لمسلم   -3352
 )3("تغتسلي  غيرأن ال تطوفي بالبيت حتى

قد جعل غاية   فيه دليل على اشتراط الطهارة الكبرى والصغرى ألنها داخلة فيه ألن النبي   •
ومن المعلوم أن االغتسال برفع الحدثين   منع عائشة من الطواف وجود االغتسال بعد الطهارة،

ونظير هذا في كتاب  ،  فدل هذا على عدم جواز الطواف مع وجود أحدهما  ،  األكبر واألصغر  
فاآليتان     وإن كنتم جنبا فاطهروا    :وقوله تعالىإلى قوله حتى تغتسلوا  قربوا الصالة الت  هللا

 . تدالن على اشتراط الطهارتين من الحدثين لجواز فعل الصالة ألن االغتسال يرفعهما 

  

 
( ) كتاب الحج ، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع  1614( برقم: )152/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحج ، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى  1235( برقم: )54/    4إلى بيته ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . اإلحرام وترك التحلل ( )بمثله مطوال.(من البقاء على 

 . 397  في مواضع منها حديث رقم  سبق تخريجه – )2(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج 1211( برقم: )30/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(



682    | 

 682  الصفحة
 

ابن عباس.    )صحيح( -3353 ِباْلَبْيِت   رسول للا    قَالَ   رضي للا عنهما    عن  الطََّواف  
َ أََحلَّ فِيِه اْلَمْنِطَق فََمْن َنَطَق فِيِه فَاَل َيْنِطْق إاِلَّ ِبَخْيرٍ َصاَلةٌ   وفي لفظ عند الترمذي  "    إاِلَّ أَنَّ َّللاَّ

خزيمة" عباس  وابن  ابن  عنهما    عن  النبيرضي للا  مثل    :أن  البيت  حول  الطواف  قال 
 )1("الصالة إال أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فال يتكلمن إال بخير

ٍل أَْدَرَك النبي و .    )صحيح(  -3354 ٍس عن َرج  الطََّواف  ِباْلَبْيِت َصاَلةٌ فَأَقِلُّوا    :"قَالَ   عن َطاو 
 )2(" ِمْن اْلَكاَلِم 

 .وألن الطواف عبادة ، والطهارة تكون ألول العبادة  •

من  • أولى  للطواف  الطهارة  اشتراط  أن  على  يدل  قبله   ال  الطواف  بعد  الركعتين  مشروعية  وألن 
اشتراطها لنافلته ، ولذلك لما كانت الطهارة شرطا للجلوس في المسجد و الستدامة اإلحرام فإن أداء  

صل هو  صالتهما يكون قبل فعلهما العند نية الخروج من المسجد وال عند نية التحل من النسك فاأل
 .هو الجلوس في المسجد ، واستدامة اإلحرام   -سنة اإلحرام ، وركعتي المسجد ، والفرع التبع

 :من شروط صحة الطواف  •

 ، فهي التي تحدد نوع الطواف. النية شرط  •

كون الطواف لإلفاضة ، أو للوداع ، في الوقت المشروع أداءه في الوقت . بأن ي شرطو •

 ، ولقوله من عمل عمال ...   مناسككم"لتأخذوا  :" ،ولقوله^،  لفعله 

 . األشواط السبعة في الطواف بين  وشرط المواالة •

ألنه صلى هللا عليه وسلم طاف كذلك وقد قال خذواعني مناسككم فيستأنفه لحدث فيه   •
 .قياساعلى الصالة فيتوضأ ويبتدئه 

وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فتخرج في المواالة روايتان إحداهما هي شرط   •
   .كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر  

قال اإلمام أحمد إذا أعيا   ،  المواالة ويبني مع العذروكذا لقطع طويل لغيرعذرإلخالله ب  •
الطواف فال بأس أن يستريح ، أقيمت الصالة  ،  وإن كان يسيرا    في  أو حضرت ،  أو 

، جنازة صلى وبنى من الحجر األسود لحديث إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة  
فيه إال الحسن فإنه قال    فإذا صلى بنى على طوافه قال ابن المنذر ال نعلم أحدا خالف

 
( 386/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )  ،( )بهذا اللفظ(  3836( برقم: )143/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

( )بنحوه.(  2739برقم:   )  ، ( المختارة"  "األحاديث  في  المقدسي  )63/    11والضياء  برقم:  )بمثله.(  54(  في ،  (  والحاكم 
( 960( برقم: )282/  2والترمذي في "جامعه" )الذهبي،  وصححه ووافقه ( )بمثله.(3076( برقم: )267/  2"مستدركه" )

وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ، وال نعرفه مرفوعا إال من وقال :"  )بنحوه.(
خزيمة وصححه ابن السكنوابن  " (: 360-1/358»التلخيص الحبير ط العلمية« )قال ابن حجر في    حديث عطاء بن السائب .

ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصالح ،  واختلف في رفعه ووقفه    ...وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا  .  وابن حبان  
وفي إطالق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روي عنه الحديث . إن رواية الرفع ضعيفة  :وزاد، والمنذري والنووي 

فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط وال تقبل إال رواية ...لحكم عند هؤالء الجماعة للرفعمرفوعا تارة وموقوفا أخرى فا
وله طريق ...  أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع قبل اختالطه.   من رواه عنه قبل اختالطه

الحاكم   أخرجها  مرفوعة  قال    ... أخرى  كما  وهو  إسناده  ثقاتوصحح  في  فإنهم  األرنؤوط  قال   .".( حبان«  ابن  /  9»صحيح 
بن عياض  " (:144 فضيل  االختالط–حديث صحيح،  بعد  السائب  بن  من عطاء  الحاكم    -وإن سمع  عند  الثوري  سفيان  تابعه 

 (:418/  1)»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«  " . وصححه األلباني في  والبيهقي، وهو ممن حدث عنه قبل االختالط.
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وابن السائب وإن كان اختلط فقد "(:222/  4»صحيح ابن خزيمة« ). وقال في    828برقم  

اإلرواء في  مبين  هو  كما  آخران  ثقتان  تابعه  قد  رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وهو ممن روى عنه قبل االختالط على أنه  
 . "هلل فصح الحديث والحمد 

( ) كتاب مناسك الحج ، باب إباحة الكالم في الطواف (  1/    2922( برقم: )579/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )2(
عطاء بن رواية  تعضد  وهي  هذه الرواية صحيحة  "(:360/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    )بهذا اللفظ(

المرف،  السائب   الرواية  ابن عباس  ،  وعة  وترجح  فيها هو  المبهم  أن  إبهام ،  والظاهر  فال يضر  أن يكون غيره  تقدير  وعلى 
 . الصحابة
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ألنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره   ؛    وكذا الجنازة،  يستأنف  
   .ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح  

لو قطع المواالة للصالة يبدأ من حيث وقف وال يعيد الشوط من    ابن عثيمين   قال الشيخ •
 .   328أوله فقه العبادات 

فَتُقَاُم البخاري :"ل  قا -3355 يَُطوُف  فِيَمْن  َعَطاٌء  َوقَاَل  الطََّواِف  فِي  َوقََف  إِذَا   : بَاٌب 
اَلةُ أَْو يُْدفَُع َعْن َمَكانِِه إِذَا َسلََّم يَْرِجُع إِلَى َحْيُث قُِطَع َعلَْيِه َويُْذَكُر نَْحُوهُ َعِن اْبِن عُ  َمَر  الصَّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكرٍ    )1(."َرِضَي هللاُ َعْنُهْم  َوَعْبِد الرَّ
 ؟ الطواف والسعيشترط الموالة  بين توهل : مسألة  •

 .  ^لفعله شرط القول األول : أنها  •

الروض ) تسن   • قال في  السعي ، ولذا  المواالة شرط لصحة  أن  المذهب  الصحيح من 
وبين   بينه  مطابقة  الطواف  المواالة  أجل  من  ظاهرها  عن  العبارة  والشارح صرف   )

 .  7/312المذهب 
وبناء على هذا القول صح تقديم السعي على ليست بشرط ولكن مستحبة    القول الثاني   •

 .الطواف عند العذر 

هذا فإن من السنن المواالة بينه وبين الطواف بأن ال يفرق بينهما طويال وقال وعلى   •
      .عطاء ال بأس أن يطوف اول النهار ويسعى في آخره 

 فقط. الرمل في طواف القدوم : مسألة •
  خب ثالثا ومشى أربعا  الطواف األول  بالبيت  إذا طاف    رسول هللا  كانفيهما عنه   -3356

يفعل   وكان بن عمر" وفي لفظ مسلم "، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة 

دليل  على أن الرمل ال يكون إال في "هو الإذا طاف بالبيت الطواف األول  قوله "    )2(ذلك"
  ولألثر التالي: طواف القدوم 

ْل فِي السَّْبعِ الَِّذي    أَنَّ النبي   رضي للا عنهما    عن ابن عباس)صحيح( .   -3357 لَْم يَْرم 

 " )3("أَفَاَض فِيهِ 
ْكَن   قَاَل َرأَْيت   "رضي للا عنهما     فيهما عن بن عمر -3358 ِحيَن َيْقَدم  َمكَّةَ إِذَا اْستَلََم الرُّ

َل َما يَُطوفُ اْْلَْسَوَد   أَْطَواٍف ِمْن السَّْبعِ  أَوَّ
 )4("يَُخب  ثاََلثَةَ

رمل من الحجر إلى الحجر ، وذكر أن    أن ابن عمر"،    عن نافعوفي مسلم عن   -3359
  )5("رسول للا صلى للا عليه وسلم فعله .

 
. وقال األلباني عن أثر   ( )بهذا اللفظ( إذا وقف في الطواف( ) كتاب الحج ، باب 415/  2البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )1(

 . »وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحوه« (:478/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )عطاء في 
( ) كتاب الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ( 1644( برقم: ) 158/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب الحج ، باب استحباب الرمل ِفي الطواف والعمرة وفي 1261( برقم: )63/    4مسلم في "صحيحه" )، و  )بهذا اللفظ(
 . الطواف اأْلول من الحج ( )بهذا اللفظ(

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ، ( )بهذا اللفظ( 2943( برقم: )517/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )– )3(
وصححه    ( )بمثله مختصرا.(1752( برقم: )475/    1( )بمثله مختصرا.( ، والحاكم في "مستدركه" )176( برقم: ) 189/    11)

. قال    ( 2001( برقم: ) 157/   2( وأبو داود في "سننه" )4156( برقم: )218/    4والنسائي في "الكبرى" )ووافقه الذهبي،  
في   )األعظمي  خزيمة«  ابن  صحيح"(:305/  4»صحيح  في  إسناده  األرنؤوط  قال   .".( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 3»سنن 

حديث صحيح، وكذا  :"1746برقم    (:243/  6)  »صحيح سنن أبي داود ط غراس«". قال األلباني في  إسناده صحيح."(:355
 . "قال الحاكم، وزاد: "على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي، وقواه الحافظ

( ) كتاب الحج ، باب استالم الحجر األسود حين يقدم مكة ( 1603( برقم: )150/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب الرمل ِفي الطواف والعمرة وفي 1261)  ( برقم:63/    4)، ومسلم في صحيحه    )بهذا اللفظ(

 . الطواف اأْلول من الحج (
( ) كتاب الحج ، باب استحباب الرمل ِفي الطواف والعمرة وفي 1262( برقم: ) 64/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 . الطواف اأْلول من الحج ( )بهذا اللفظ(
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عباسفيهما -3360 ابن  عنهما     عن  للا  قَِدمَ رضي  للا    قَاَل  فَقَاَل   رسول  َوأَْصَحاب ه  
ى َيثِْرَب فَأََمَره ْم النبي مَّ ْم ح  ْشِرك وَن إِنَّه  َيْقَدم  َعلَْيك ْم َوقَْد َوَهَنه  ل وا اْْلَْشَواَط الثالثة َوأَْن  اْلم  أَْن يَْرم 
ل وا اْْلَشْ  َره ْم أَْن َيْرم  ْكَنْيِن َولَْم يَْمنَْعه  أَْن َيأْم  ْبقَاء  َعلَْيِهمْ يَْمش وا َما َبْيَن الرُّ  )1("َواَط ك لََّها إاِلَّ اْْلِ

تَه   رسول للا   إِنََّما َسعَى " وفيهما عنه  -3361 ْشِرِكيَن ق وَّ  )2("َوَرَمَل ِباْلَبْيِت ِلي ِرَي اْلم 

اْستَلََمَك َما اْستَلَْمت َك فَاْستَلََمه  ث مَّ    َولَْواَل أَن ِي َرأَْيت  النبي "    وفي البخاري عن عمر  -3362
ْشِرِكيَن َوقَْد أَْهلََكه ْم َّللاَّ  ث مَّ قَاَل َشْيٌء   َمِل إِنََّما ك نَّا َراَءْيَنا ِبِه اْلم  فَاَل  َصَنعَه  النبي قَاَل فََما لََنا َوِللرَّ

َكه    )3("ن ِحبُّ أَْن َنتْر 
ميع األشواط الثالثة حتى بين الركنين فيكون ذلك منسوخا ، فهو  هذا يدل على أن الرمل يكون في ج •

 منسوخ بفعله في حجة الوداع ، ولزوال العلة . 

 . الدعاء بين الركنيين •
ين الركن  ب يقول     قال  سمعت النبيعن عبد للا بن السائب  .    ( حسن لغيره) -3363

فِيَما  " وفي لفظ "  وقنا عذاب الناراليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة  وفي اْلخرة حسنة  
ْكِن اْْلَْسَودِ  َمحٍ ، َوالرُّ ْكِن َبِني ج   )4("َبْيَن ر 

احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه    قل:"رضي للا عنهما   بن عباس    عن.    )ضعيف( -3364
كل    يَّ رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف عل  :"وكان يدعو به بين الركنينإلى النبي 

 )5("غائبة لي بخير

  

 
،   ( ) كتاب الحج ، باب كيف كان بدء الرمل ( )بهذا اللفظ(1602( برقم: )150/    2صحيحه" )أخرجه البخاري في "   –  )1(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب الرمل ِفي الطواف والعمرة وفي الطواف اأْلول 1266( برقم: ) 65/    4مسلم في "صحيحه" )و

 . من الحج ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ( 1649برقم: )  (159/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الحج ، باب استحباب الرمل ِفي الطواف والعمرة وفي 1266( برقم: )65/    4مسلم في "صحيحه" )، و)بهذا اللفظ(  
 . (بمثلهالطواف اأْلول من الحج ( )

 )م(( ) كتاب الحج ، باب الرمل في الحج والعمرة ( )بهذا اللفظ(   1605برقم: )(  151/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ، ( )بهذا اللفظ(2721( برقم: )374/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )4(
) بمثله( وصححه ووافقه الذهبي،    (1679( برقم: )455/    1والحاكم في "مستدركه" ) ) بمثله(،    (362( برقم: )391/    9)

( "مسنده"  في  )3253/    6وأحمد  برقم:  في    (  15635(  حجر  ابن  قال   . ))بمثله(  العلمية«  ط  الحبير  / 2»التلخيص 
قال حسين سليم   .".إسناده ضعيف"(:215/  4»صحيح ابن خزيمة« )". قال األعظمي في  صححه ابن حبان والحاكم." (:538

»إسناده اجيد، فقد صرح ابن جريح عند أحمد بالتحديث.   (:317/  3زوائد ابن حبان ت حسين أسد« )  »موارد الظمآن إلىأسد في  
ولم يورد فيه جرحاً وال تعديالً، تابعه على ذلك ابن أبي حاتم   7/  6وعبيد مولى عبد هللا بن السائب ترجمه البخاري في الكبير  

واحد، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان. وقد ذكره في الصحابة ابن ، وقد روى عنه أكثر من  7/  6في "الجرح والتعديل"  
»مسند قال األرنؤوط في       ، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي.«  -  339/  7وانظر اإِلصابة    -قانع، وابن منده، وأبو نعيم 

برقم  (:141/  6بي داود ط غراس« )»صحيح سنن أقال األلباني في  ".  سناده محتمل للتحسين"إط الرسالة(:   119/  24أحمد« )
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال   ...»حديث حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن الجارود(.«  1653

، وقد روى عنه أيًضا واصل مولى ابن عيينة، ووثقه النسائي -وهو المكي مولى السائب المخزومي-البخاري؛ غير يحيى بن عبيد  
وأبوه لم يذكروا له راويًا غير ابنه يحيى، وذكره ابن حبان في "الثقات". لكن ذكره في "الصحابة": ابُن قانع وابن  بان.وابن ح

وإن مما يقوي الحديَث عمُل   ..منده وأبو نعيم، فإن ثبت ذلك؛ فاإلسناد حسن؛ وإال فالحديث حسن لما له من الشواهد كما يأتي.
سمعت لعمر بن الخطاب َهِجيًرا   ( عن معمر قال: أخبرني من أثق به عن رجل قال:8966)  السلف به؛ فقد روى عبد الرزاق
والرجل الذي لم يسم: هو حبيب بن ُصْهبان؛ فقد أخرجه البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش   حول البيت يقول ... فذكر اآلية.

 (: 419/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" وقال في    وهذا إسناد حسن.  عن عاصم عن َحبِيِب بن ُصْهبان ... به. 
 ."حسن لغيره" «831»

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بهذا اللفظ(  2728( برقم: )378/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
وصححه   ( )بمثله.(1680( برقم: )455/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  419( برقم: ) 395/    10، )

ألن عطاء بن السائب ؛  إسناده ضعيف وقد استغربه الحافظ  "(:217/  4»صحيح ابن خزيمة« )ووافقه الذهبي . قال األلباني في  
»سلسلة ." . ضعفه األلباني في  ورواه غيره عنه موقوفا،  وسعيد بن زيد سمع منه آخرا على ضعف في حفظه  ،  اختلط  كان  

 .  6042برقم  (:91/  13األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
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 لغير المحرم بحج أو عمرة.   يشرع التطوع بالطواف •

يطوف الرجل بالبيت ما  أنه قال:"  رضي للا عنهما    في البخاري عن ابن عباس  -3365
 .بخالف القارن والمفرد  )1("كان حالالحتى يهل بالحج

فَقَِدَم َمكَّةَ ِْلَْرَبعِ لََياٍل َخلَْوَن ِمْن  "وفيه:رضي للا عنهما   عن بن عباسوفي البخاري   -3366
ةِ  فَا َواْلَمْرَوةِ َولَْم َيِحلَّ ِمْن أَْجِل ب ْدِنِه ِْلَنَّه  قَلََّدَها ث مَّ نَزَ   ِذي اْلَحجَّ َل  فََطاَف ِباْلَبْيِت َوَسعَى َبْيَن الصَّ

ِ ِبأَْعلَى َمكَّةَ ع ِهلٌّ ِباْلَحج  وِن َوه َو م  َرَجَع ِمْن َعَرفَةَ   َطَوافِِه ِبَها َحتَّى َبْعدَ  َولَْم يَْقَرْب اْلَكْعبَةَ نَد اْلَحج 
")2(     

ابن عمر.  )حسن( -3367 أسبوعا المتقدم"مرضي للا عنهما     حديث  البيت  بهذا  ن طاف 
 )3("فأحصاه كان كعتق رقبة 

    .استالم الحجر ، والركن اليمانيسنة االضطباع ، و فضل  •

 )4("مضطبعا ببرد أخضر  قال: طاف النبي  بن أمية عن يعلى . )حسن لغيره( -3368
وأصحابه اعتمروا من   النبي  : أنرضي للا عنهما  عن ابن عباسو.  )صحيح(  -3369

 )5("وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرىالجعرانة فرملوا بالبيت  

نزل الحجر    رسول للا    قالرضي للا عنهما    عن ابن عباسو.   )صحيح لغيره( -3370
 )6(بني آدم"  اْلسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا

في الحجر وللا !      رسول للا   : قالرضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح( -3371
 )7(" ليبعثنه للا يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق

 
أفيضوا من حيث أفاض الناس  ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ثم  4521( برقم: )28/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ( )بهذا اللفظ( 1545( برقم: )137/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
والترمذي في "جامعه" وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(1805( برقم: )489/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
. وقال    ( )بنحوه.(4548( برقم: ) 1029/    3وأحمد في "مسنده" ) حديث حسن" ،  وقال :"  ( )بمثله.(959( برقم: )281/    2)

/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  حديث حسن." ط الرسالة(:  32/  8»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 .  6380برقم  (:1090

(  859( برقم: )203/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1883( برقم: )116/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله  "(:268/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال :"حسن صحيح" قال األرنؤوط في    )بنحوه.(

:"...إسناده   1645برقم    (:133/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )ني في  " . قال األلباثقات رجال الشيخين إال أنه منقطع
 . "لكن الحديث يشهد له الحديث اآلتي بعده؛ فهو به حسن.ضعيف ...

  10والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،    ( )بهذا اللفظ(1884( برقم: )116/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
»مسند أحمد«  . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(3581( برقم: )818/    2وأحمد في "مسنده" )،    )بمثله.(   (215( برقم: )208  /
برقم   (:134/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وقال األلباني في  إسناده قوي على شرط مسلم."ط الرسالة(:  12/  5)

 . ". وأخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"إسناده جيد، ورجاله رجال مسلم، وقال المنذري: "حديث حسن  "  1646
( )بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" 2733( برقم: )382/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6(
والترمذي ،  ( )بلفظه مختصرا.(  1/    2935( برقم: )581/    1( )بمثله.( ، والنسائي في "المجتبى" )274( برقم: ) 260/    10)

( 2840( برقم: )678/    2وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بمثله.(877( برقم: )215/    2في "جامعه" )
وفيه عطاء بن السائب وهو ،  خرجه الترمذي وصححه  "أ(:462/  3»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    )بنحوه.(

وقد رواه  ،  لكن له طريق أخرى في صحيح بن خزيمة فيقوى بها  ،  وجرير ممن سمع منه بعد اختالطه  ،  صدوق لكنه اختلط  
.". الجنة وحماد ممن سمع من عطاء قبل االختالطمن  األسود  الحجر  النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه  

في   األعظمي  )قال  خزيمة«  ابن  حسن"(:219/  4»صحيح  في  إسناده  األرنؤوط  قال   .".( أحمد«  ط   472/  5»مسند 
بي"الرسالة(:  أشد  قوله: "وكان  السائب.صحيح دون  بن  الخ "، وإسناده ضعيف الختالط عطاء   ... في اضاً  األلباني  ". وقال 

/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"صحيح لغيره" ، وصححه في  1146برقم    (:29/  2»صحيح الترغيب والترهيب« ) 
 .  6756برقم  (:1144

( برقم:  25/    9وابن حبان في "صحيحه" )،    ظ(( )بهذا اللف2735( برقم: )383/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )7(
والترمذي في "جامعه" ،  ( )بمثله.(  211( برقم: )205/    10والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(  3712)
.  ( )بمثله.( 2687( برقم: )644/  2وأحمد في "مسنده" )وقال :"حديث حسن"،  ( )بمثله مطوال.(961( برقم: ) 283/  2)

»مسند أحمد« ". وقال أحمد شاكر في إسناده صحيح على شرط مسلم."ط الرسالة(: 392/ 4»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في 
فإن سناده صحيح لغيره  "إ(:220/  4»صحيح ابن خزيمة« )" وقال األلباني في  إسناده صحيح  "ت أحمد شاكر(:  243/  3)

فضيل بن سليمان وإن كان فيه كالم من جهة حفظه مع إخراج الشيخين له فقد تابعه جرير بن عبد الحميد عند الترمذي وحسنه  
 .  7098برقم  (:1194/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )."  ،  وصححه في وثابت بن يزيد عند المصنف بعده
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أَنَّه  َجاَء إِلَى اْلَحَجِر اْْلَْسَوِد فَقَبَّلَه  فَقَاَل إِن ِي أَْعلَم    رضي للا عنهما    وفيهما عن عمر -3372
 )1("ي قَب ِل َك َما قَبَّْلت كَ  أَنََّك َحَجٌر اَل تَض رُّ َواَل تَْنفَع  َولَْواَل أَن ِي َرأَْيت  النبي 

رسول    بن غفلة قال رأيت عمرقبل الحجر والتزمه وقال رأيت  ن سويدفي مسلم ع -3373
 )2(" بك حفيا  للا 

ما تركت استالم هذين الركنين في    رضي للا عنهما  "  عن بن عمر  وفي البخاري -3374
  )3(يستلمهما " شدة وال رخاء منذ رأيت النبي 

  ولفظ مسلم "يستلم من البيت إال الركنين اليمانيين النبي  لم أر"وفي لفظ للبخاري -3375
 )4("الركنين اليمانيينيمسح من البيت إال   النبي  لم أر"

ا.    )صحيح( -3376 عنهما    بن عمرعن  النبي    رضي للا  الحجر إن  ":قال    ان  مسح 
 )5(" والركن اليماني يحط الخطايا حطا

كان يستلم الركن اليماني    ن رسول للا :أرضي للا عنهما   عن بن عمر.   (حسن) -3377
 )6("كل طوفة واليستلم الركنين اْلخرين اللذين يليان الحجر   واْلسود

رضي للا    كان ابن عمر:"عن عبد للا بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال    ".  )حسن( -3378
يفعله فقلت يا أبا عبد      النبي  يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب  عنهما  

فقال   يزاحم عليه النبي    الرحمن ! إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب
يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف  رسول للا    إن أفعل فإني سمعت

أخرى إال حط  بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول ال يضع قدما وال يرفع  
 )7("للا عنه خطيئة وكتب له بها حسنة

 
  ( ) كتاب الحج ، باب ما ذكر في الحجر األسود ( )بهذا اللفظ( 1597برقم: ) (  149/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 بمثله( ( ) كتاب الحج ، باب استحباب تقبيل الحجر اأْلسود ِفي الطواف ( )1270( برقم: )66/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )،  

ل الحجر اأْلسود ِفي الطواف()بهذا ()كتاب الحج ، باب استحباب تقبي1271(برقم:)67/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )2(
 . اللفظ(

،   ( ) كتاب الحج ، باب الرمل في الحج والعمرة ( )بهذا اللفظ(1606( برقم: )151/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
اف دون  ( ) كتاب الحج ، باب استحباب استالم الركنين اليمانيين ِفي الطو1268( برقم: )66/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )
 .  الركنين اآلخرين ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الحج ، باب من لم يستلم إال الركنين اليمانيين ( )بهذا 1609( برقم: )151/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
الطواف دون ( ) كتاب الحج ، باب استحباب استالم الركنين اليمانيين ِفي  1267( برقم: ) 65/    4مسلم في "صحيحه" ) ،    اللفظ(

 . (بنحوه الركنين اآلخرين ( ) 
( 5725( برقم: )1214/    3في "مسنده" ) ،    ( )بهذا اللفظ(3698( برقم: )11/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(

في    )بنحوه.(  األرنؤوط  قال   . ( ابن حبان«  قبل "(:12/  9»صحيح  السائب  بن  الثوري سمع من عطاء  قوّي، سفيان  إسناده 
إسناده صحيح الثوري سمع من عطاء قبل اختالطه، "ت أحمد شاكر(:  144/ 5»مسند أحمد« )" . قال أحمد شاكر في ختالطاال

/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" وصححه األلباني في  فال يؤثر في اإلسناد رواية معمر، بل هي تؤيده وتقويه.
 . 830برقم  (:419

( برقم:  263/    2أبو داود في "سننه" )،و  (بهذا اللفظ( )5969( برقم: ) ط الرسالة  177  /10مسنده" )أحمد في "أخرجه    –  )6(
طوفة، وهي عند كل  متفق عليه بألفاظ ليس فيها في  ...(:471/  2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )قال ابن حجر في    (  1876)

ط   177/  10»مسند أحمد« )."قال األرنؤوط في  طوفة«كل  والحجر في  أبي داود والنسائي بلفظ: »كان يستلم الركن اليماني  
، فقد علق له البخاري، وروى له -واسمه عبد العزيز  -سناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد"إ  الرسالة(:

". وحسنه  إسناده صحيح.":(263/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )"  وقال في  أصحاب السنن، ووثقه غير واحد من األئمة.
»قلت: وإنما هو حسن اإلسناد عندى , ألن ابن أبى رواد فيه ضعف وقال    1110برقم    (:308/  4»إرواء الغليل « )األلباني في  

 .  يسير من قبل حفظه , كما أشار إليه الحافظ بقوله: " صدوق عابد , ربما وهم ".«
والترمذي في "جامعه" وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(1805م: )( برق 489/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )7(
. وقال    ( )بنحوه.(4548( برقم: ) 1029/    3وأحمد في "مسنده" ) وقال :"حديث حسن" ،    ( )بمثله.(959( برقم: )281/    2)

ت أحمد   191/  5»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في  حديث حسن." ط الرسالة(:  32/  8»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 .  6380برقم   (:1090/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" وصححه األلباني في إسناده حسن "شاكر(: 
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اللهم   :"ن يستلم الحجر قالأراد  أذا  إ  أنه  رضي للا عنهما  بن عمرا  وعن.    )صحيح( -3379
 )1("ويستلمه  ثم يصلى على النبي محمد  ايمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك

قبل الركن اليماني ووضع   ) أن النبي  رضي للا عنهما    عن ابن عباس.    )ضعيف( -3380
 .الحجر األسود مول على أنهح وهو م  )2( "خده عليه(

ألم تري أن قومك لما بنوا  :"قال لها  النبي  أن رضي للا عنها  عن عائشة هماوفي -3381
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول للا أال تردها على قواعد إبراهيم قال لوال  

 ما أرى رسول للا  لئن كانت عائشة  سمعت هذا منعمر"  بنحدثان قومك بالكفر لفعلت قال  
للا  لمرسول  البيت  أن  إال  الحجر  يليان  اللذين  الركنين  استالم  قواعد   ترك  على  يتمم 
 )3("إبراهيم

عن أَبِي الشَّْعثَاِء أَنَّه  قَاَل َوَمْن َيتَِّقي َشْيئًا ِمْن اْلَبْيِت َوَكاَن معاوية َيْستَِلم   وفي البخاري -3382
ْكَناِن فَقَاَل لَْيَس َشْيٌء ِمْن  رضي للا عنهما:"اْْلَْرَكاَن فَقَاَل لَه  ابن عباس    إِنَّه  اَل ي ْستَلَم  َهذَاِن الرُّ

وًرا َوَكاَن معا ه نَّ ك لَّه نَّ اْلَبْيِت َمْهج   )4("وية  َيْستَِلم 

   .اليشرع الرمل أو استالم الحجر أو السعي للنساء  •

مسألة : الرمل غير مشروع في حق النساء وكذا هو غير مشروع لهن في السعي ، وبه قال   •
وحكى ابن المنذر اإلجماع على أنه الرمل على النساء حول البيت ، وال في السعي الثالثة ،  
واتفقوا على أن من سنة الطواف    :"قال ابن رشد في بداية المجتهد.  و  ضطباعوال في اال

 لما يلي:  "استالم الركنيين األسود واليماني للرجال دون النساء

َعْن ع َبْيِد للِا ْبِن ع َمَر ، َعْن َنافِعٍ ، َعِن اْبِن ع َمَر قَاَل : لَْيَس َعلَى الن َِساِء .    )صحيح( -3383
يَناه  َسْعٌي   ِ و  َمَل ِباْلَبْيِت ، َوالسَّْعَي فِي َبْطِن اْلَمِسيِل . َور  فَا َواْلَمْرَوةِ َيْعِني الرَّ ،    ِباْلَبْيِت َوَبْيَن الصَّ

 .  " )5("   َعْن ف قََهاِء التَّابِِعيَن ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنةِ 

قَالَْت : َيا َمْعَشَر الن َِساِء لَْيَس َعلَْيك نَّ َرَمٌل  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي للا  َعْنَها  .    )حسن لغيره( -3384
  )6("ِباْلَبْيِت ، لَك نَّ فِيَنا أ ْسَوةٌ .

: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف  "  عطاء   في البخاري عن   -3385
مع الرجال ؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال إي لعمري لقد   النبي    يمنعهن وقد طاف نساء

كانت عائشة تطوف    لم يكن يخالطنأدركته بعد الحجاب . قلت كيف يخالطن الرجال ؟ قال  
.   "عنك وأبت :" قالت  حجرة مع الرجال ال تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين  

وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن  

 
.  ( ) باب الميم ، محمد بن عثمان بن أبي شيبة ( )بهذا اللفظ(5486( برقم: )338/  5أخرجه الطبراني في "األوسط" ) – )1(

" . وقال ابن رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح."(:240/  3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )لهيثمي فيقال ا
 . "سنده صحيح"(:472/ 2»التلخيص الحبير ط قرطبة« )حجر في 

( برقم:  456  /  1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2727( برقم: )378/   4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
ضعفه غير واحد. وقال أحمد صالح    عبد هللا بن مسلم بن هرمز  وصححه الحاكم وقال الذهبي :" صحيح ،    ( )بمثله.(1681)

تفرد به عبد هللا بن مسلم بن هرمز وهو وقال :"  ( )بمثله.(9328( برقم: ) 76/    5والبيهقي في "سننه الكبير" ) الحديث."،  
»سلسلة األحاديث " . وضعفه األلباني في  إسناده ضعيف  "  (:217/  4»صحيح ابن خزيمة« )" . قال األعظمي في  ضعيف .  

 . 4169برقم  (:190/ 9الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل (  3368( برقم: )146/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .  (بمثله( ) كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها ( )1333( برقم: )97/  4مسلم في "صحيحه" )، و )بهذا اللفظ(
 )بهذا اللفظ( باب من لم يستلم إال الركنين اليمانيين(  ،تاب الحج  () ك 1608( برقم:) 151  /2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب الحج ، باب المرأة تطوف وتسعى ليال إذا كانت 9145( برقم: )48/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )5(

 (:229/  2وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة« )»صحيح فقه السنة  ( . قال األلباني في  مشهورة بالجمال وال رمل عليها ( )بهذا اللفظ 
 . («121/ 4/ 1(، وابن أبي شيبة )84/  5»صحيح: أخرجه البيهقي )

. قال   (( ) كتاب الحج ، باب ال رمل على النساء ( )بهذا اللفظ9379( برقم: )84/   5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )6(
(، وابن أبي 84/  5»حسن لغيره: أخرجه البيهقي )  (:229/  2وتوضيح مذاهب األئمة« )»صحيح فقه السنة وأدلته  األلباني في  

 . («809شيبة )
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وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما   وأخرج الرجال
 )1("حجابها ؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا

 تالم الحجر مراتب اس •

 .اإلستالم مع التقبيل للحجرالمرتبة األولى :  •

 عن استالم الحجر فقال رأيترضي للا عنهما    عمر  في البخاري  سأل رجل ابن   -3386
قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت ؟ قال اجعل أرأيت باليمن    يستلمه ويقبله  رسول للا 

 )2("يستلمه ويقبله  النبي  رأيت

 . مع تقبيل اليدللحجر االستالم المرتبة الثانية :  •

، عن نافع ، قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ، ثم    عن عبيد هللا وفي مسلم   -3387
 .  )3("قبل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم يفعله

 للحجر فقط.المرتبة الثالثة : االستالم  •

عمر -3388 عن  البخاري  النبي "  قال:  وفي  َرأَْيت   أَن ِي  اْستَلَْمت َك    َولَْواَل  َما  اْستَلََمَك 
 )4("فَاْستَلََمه  

 . المرتبة الرابعة : استالم الحجر بشيئ وتقبيله •

يطوف بالبيت      النبي  رأيت"قال :  عن أبي الطفيل عامر بن واثلة  وفي مسلم -3389
 ]العصا المعوجة الرأس[ )5("ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن

 . للحجر فقطالمرتبة الخامسة : اإلشارة  •

بالبيت على بعير  قال طاف النبي رضي للا عنهما   عن بن عباسوفي البخاري   -3390
 )6("كلما أتى على الركن أشار إليه

 )7("أشار إليه بشيء كان عنده وكبر "للبخاري وزاد في لفظ  -3391

عن أبي يعفور العبدي قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث  . و  )ضعيف( -3392
قال له يا عمر إنك رجل قوي ال تزاحم على الحجر فتؤذى    عن عمر بن الخطاب   : أن  

 )8("الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله فهلل وكبر

قال :   الركن اليماني أنه كان إذا استلم " رضي للا عنهما  عن بن عمرو.  )صحيح(  -3393
 )9("[ بسم هللا وهللا أكبر] 

 
 ( ) كتاب الحج ، باب طواف النساء مع الرجال ( )بهذا اللفظ( 1618( برقم: ) 152/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب تقبيل الحجر ( )بهذا اللفظ(1611( برقم: ) 151/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
كتاب الحج ، باب استحباب استالم الركنين اليمانيين ِفي الطواف ( ) 1268( برقم: )66/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(

 .  دون الركنين اآلخرين ( )بهذا اللفظ(
 )م(( ) كتاب الحج ، باب الرمل في الحج والعمرة ( )بهذا اللفظ(   1605( برقم: )151/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستالم الحجر  1275( برقم: )68/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 . بمحجن ونحوه للراكب ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الحج ، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه (1612( برقم: ) 152/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
 .  ) كتاب الحج ، باب التكبير عند الركن ( )بهذا اللفظ(( 1613( برقم: ) 152/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
( 195( برقم: )70/    1وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  9353( برقم: )80/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) –  )8(

غير الشيخ حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخين  "ط الرسالة(:   321/  1»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
المأثورة " ) السنن  أوالد 510بمكة، وقد سماه سفيان بن عيينة في "  الحارث، وهو من  نافع بن عبد  الرحمن بن  ( : عبد 

إذا   -  39كما قال اإلمام الذهبي في " الموقظة " ص    -الصحابة، وأبوه ولي مكة لعمر بن الخطاب، والحديث مرسل، والمرسل  
إسناده  "ت أحمد شاكر(: 246/ 1»مسند أحمد« )". قال أحمد أشاكر في عند خلٍق من الفقهاء.  صحَّ إلى تابعي كبير، فهو حجة

 ". ضعيف، إلبهام الشيخ الذي روى عنه أبو يعفور
( 33/    5وعبد الرزاق في "مصنفه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  9342( برقم: )79/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )9(

روى البيهقي والطبراني في األوسط "(:537/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« )قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(8894برقم: ) 
 ". وسنده صحيح قال بسم هللا وهللا أكبرالحجر  استلمإذا كان والدعاء من حديث ابن عمر أنه  
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فيأتي البيت فيستلم   "رضي للا عنهما    أن ابن عمر  عند أحمد  وفي لفظ  .    )صحيح( -3394
 )1("بسم هللا وهللا أكبرالحجر ويقول 

 متفرقات   •

 الكالم في الطواف •

البخاري ع -3395 ابن عباسوفي  "  ن  أن  رضي للا عنهما  يطوف    النبي  :  مر وهو 
بيده    رسول للا    بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه

  )2("(قال ) قده بيدهثم 

 . من نذر المشي للبيت مقترنا ومن حج مصمتا •

  النبي  :أن  رضي للا عنهما  بن شعيب عن أبيه عن جده  عمرو   عن  .  )حسن( -3396
ما بال القران قاال يا رسول      رسول للا أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال  

ليس هذا نذرا فقطع قرانهما قال سريج      رسول للا   للا نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال
 )3(" إنما النذر ما ابتغى به وجه هللا عز وجلفي حديثة 

دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها  ابن أبي حازم "  وفي البخاري عن قيس -3397
زينب فرآها ال تكلم فقال ما لها ال تكلم ؟ قالوا حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا ال يحل هذا  
من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت ؟ قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين ؟ قال  

؟ قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا اْلمر  من قريش قالت من أي قريش أنت  
الصالح الذي جاء للا به بعد الجاهلية ؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت وما اْلئمة  
؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟ قالت بلى قال فهم أولئك على  

 )4("الناس

  

 
. قال  ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بهذا اللفظ(4718( برقم: )1056/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )1(

اله رجال قلت: هو في الصحيح باختصار عن هذا.رواه أحمد، ورج" (:239/  3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )الهيثمي في  
 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(: 247/ 8»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في الصحيح.

 .  ( ) كتاب الحج ، باب الكالم في الطواف ( )بهذا اللفظ(1620( برقم: )153/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
»مجمع الزوائد ومنبع  . قال الهيثمي في    ( )بهذا اللفظ(6714( برقم: )ط الرسالة    324/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

". وقال األرنؤوط في رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون."(:186/  4الفوائد« )
" .  رواية البغداديين عنه مضطربة.  -لرحمنوهو عبد ا-حديث حسن. ابن أبي الزناد  "ط الرسالة(:   324/  11»مسند أحمد« )

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن الحرث: هو ابن عبد هللا بن "ت أحمد شاكر(:  263/  6»مسند أحمد« )وقال أحمد شاكر في  
 . "عياش المخزومي.

 .  ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب مناقب األنصار ، باب أيام الجاهلية 3834( برقم: )41/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
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 حتى لطواف الوداع( تشرع ) ركعتي الطواف  •

ْكَن فََرَمَل ثاََلثًا َوَمَشى  وفيه:"    في مسلم عن جابر -3398 َحتَّى إِذَا أَتَْيَنا اْلَبْيَت َمعَه  اْستَلََم الرُّ
َصلًّى  أَْربَعًا ث مَّ َنفَذَ إِلَى َمقَاِم إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّاَلم فَقََرأَ   فََجعََل اْلَمقَاَم   َواتَِّخذ وا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم م 

الْ  َوَبْيَن  وَن  َبْيَنه   اْلَكافِر  أَيَُّها  َيا  َوق ْل  أََحٌد  ق ْل ه َو َّللاَّ   ْكعَتَْيِن  الرَّ فِي  َيْقَرأ   ْكِن  َبْيِت  الر  إِلَى  َرَجَع  ثُمَّ 
فَا   ) ظاهره أنه بدأ بسورة اإلخالص(   )1("فَاْستَلََمهُ ثُمَّ َخَرَج ِمْن اْلباب إِلَى الصَّ

فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء  :"رضي للا عنهما    فيهما عن بن عمرو -3399
ثم خب ثالثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم  
فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى  

وفعل  لبيت ثم حل من كل شيء حرم منه  قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف با
وفعل مثل ما فعل    قوله :"  )  )2("من أهدى وساق الهدي من الناس  رسول هللا   مثل ما فعل 
دليل يعضد حديث عائشة وابن عباس  فيه  "  من أهدى وساق الهدي من الناس  رسول هللا  

 في وجوب سعيين للمتمتع(  رضي هللا عنهم

: أن ناسا طافوا بالبيت بعد  رضي للا عنها    عائشةعن عروة عن  وفي البخاري   -3400
قعدوا   فقالت عائشةصالة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون  

) الساعة التي تكره فيها الصالة    )3("  حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصالة قاموا يصلون
 ( أي عند طلوع الشمس وقبل أن ترتفع 

وكان ابن عمر يصلي  ،    اب الطواف بعد الصبح والعصرقال البخاري ب )صحيح(   -3401
. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين    )4(ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس

 )5("بذي طوى

انه طاف بالبيت    :"عبد الرحمن بن عبد القارىء أخبره. وفي الموطأ عن    )صحيح( -3402
بعد صالة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب    مع عمر بن الخطاب

الصبح بمكة ، ثم طاف    صلى عمر  " ولفظ البيهقي "  حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين
)فلم  )6("سبعا ، ثم خرج وهو يريد المدينة ، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين .  

 يعتبرها من ذوات األسباب( 

ْبحِ فَط وفِى  :"  رضي هللا عنها   لبخاري عن أم سلمة وفي لفظ ل -3403 قِيَمْت َصالة  الصُّ
» إِذَا أ 

 )7("فَفَعَلَْت ذَِلَك، فَلَْم تَُصّلِ َحتَّى َخَرَجتْ َعلَى بَِعيِرِك، َوالنَّاس  ي َصلُّون « ، 
  

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(
، ( ) كتاب الحج ، باب من ساق البدن معه ( )بهذا اللفظ(  1691( برقم: )167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة  1227( برقم: )49  /  4ومسلم في "صحيحه" )
 . أيام ِفي الحج وسبعة إذا رجع ( )بمثله.(

 ( ) كتاب الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر ( )بهذا اللفظ( 1628( برقم: )155/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
. قال األلباني في   ) كتاب الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر ( )بهذا اللفظ(    155/    2البخاري في "صحيحه" )ذكره    –  )4(

 .  »وصله سعيد بن منصور بإسنادين صحيحين عنه« (:480/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )
. قال األلباني في   ) كتاب الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر ( )بهذا اللفظ(    155/    2البخاري في "صحيحه" )ذكره    –  )5(

 .  »وصله مالك بسند صحيح عنه« (:480/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )
( برقم:  463/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(1359( برقم: )538/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )6(
 ."سنده صحيح" (:480/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )قال األلباني في   ( )بنحوه.(4498)
( ) كتاب الحج ، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد 1626( برقم: )154/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

 .  ( )بهذا اللفظ(



691    | 

 691  الصفحة
 

 مسألة : من نسي ركعتي الطواف ؟  •

 الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بالده،قال ابن المنذر: واختلفوا فى من نسى ركعتى  •

فقال عطاء والحسن البصرى: يركعهما حيثما ذكر من ِحّلٍ أو َحَرم، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى،    •
 . وهو موافق لحديث أم سلمة؛ ألنه ليس فى الحديث أنها صلتها فى الحرم أو فى الحل

 لحرم. وقال الثورى: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من ا   •

وقال فى المدونة: من طاف فى   .  قال مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد أو رجع إلى بالده عليه دم •
َر الركعتين، وإن خرج إلى الحل ركعهما فيه ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه،  غير إبّان صالة أَخَّ

وركع؛ ألن الركعتين    فإن انتقض قبل أن يركعهما وكان طوافه ذلك واجبًا رجع فابتدأ بالطواف بالبيت
 تُوَصال به إال أن يتباعد، فليركعهما ويهدى وال يرجع.  من الطواف

 قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صالة المكتوبة، وليس على من تركها إال قضاؤها حيث ذكرها.  •

 مسألة الطواف راكبا هل يجوز مطلقا ؟ أو لحاجة؟    •

   "األحاديث المتقدمة في الرمل   - -3404

في حجة     يقول طاف النبيرضي للا عنهما   بن عبد للا    جابروفي مسلم عن    -3405
 )1("وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه  الوداع على راحلته بالبيت

ِة اْلَوَداعِ َحْوَل اْلَكْعَبِة  َطاَف النبي "رضي للا عنها    عن عائشة مسلم  وفي   -3406 فِي َحجَّ
ْكَن َكَراِهَيةَ أَْن ي ْضَرَب عنه  النَّاس   َعلَى بَِعيِرهِ   )2("َيْستَِلم  الرُّ

أني أشتكي      النبي  شكوت إلى:"أنها قالت    رضي للا عنها  عن أم سلمة وفيهما   -3407
حينئذ يصلي إلى جنب     رسول للا    قالت فطفت و   طوفي من وراء الناس وأنت راكبةفقال  

 )3(" البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور

َمَل ِباْلَبْيِت ثاََلثَةَ    عن أبي الطفيل  وفي مسلم -3408 ، قَاَل : ق ْلت  اِلْبِن َعبَّاٍس : أََرأَْيَت َهذَا الرَّ
وَن أَنَّه  س نَّةٌ ، قَاَل : فَقَاَل : َصَدق وا   أَْطَواٍف ، َوَمْشَي أَْربَعَِة أَْطَواٍف ، أَس نَّةٌ ه َو ؟ فَإِنَّ قَْوَمَك يَْزع م 

قَْول َك َصَدق وا َوَكذَب وا ؟ قَاَل : إِنَّ َرس وَل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم ، َوَكذَب وا ، قَاَل : ق ْلت  : َما  
ًدا َوأَْصَحاَبه  اَل َيْستَِطيع وَن أَْن يَط وف وا ِباْلَبْيِت ِمَن اْله َزالِ  َحمَّ ْشِرك وَن إِنَّ م  ، َوَكان وا    َمكَّةَ فَقَاَل : اْلم 

ل وا ثاََلثًا ، َوَيْمش وا أَْرَبعًا ، قَاَل  َيْحس د وَنه  ، قَالَ   : فَأََمَره ْم َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن يَْرم 
فَا َواْلَمْرَوِة َراِكبًا: ق ْلت  لَه  :   وَن أَنَّه    أَْخبِْرنِي َعِن الطََّواِف بَْيَن الصَّ   ؛ أَس نَّةٌ ه َو ؟ فَإِنَّ قَْوَمَك يَْزع م 

ى  س نَّةٌ ، قَاَل : َصَدق وا َوَكذَب وا ، قَاَل : ق ْلت  : َوَما قَْول َك َصَدق وا َوَكذَب وا ؟ قَاَل : إِنَّ َرس وَل للِا َصلَّ 
اْلعََواتِ  َحتَّى َخَرَج  ٌد ،  َحمَّ َهذَا م  ٌد ،  َحمَّ َهذَا م  َيق ول وَن :  النَّاس  ،  َعلَْيِه  َكث َر  َوَسلََّم  َعلَْيِه  ِمَن  للا   ق  
ا كَ  ث َر َعلَْيِه  اْلب ي وِت ، قَاَل : َوَكاَن َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم اَل ي ْضَرب  النَّاس  َبْيَن َيَدْيِه ، فَلَمَّ

 )4("َرِكَب ، َواْلَمْشي  َوالسَّْعي  أَْفَضل  . 
فلما انصبت قدماه في بطن    حديثه المتقدم"قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر قول جابر في   •

وذكر حديث جابر  وظاهر هذا أنه كان ماشيا  :  "الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى 
  وال ثم أتم سعيه أ  وعندي في الجمع بينهما أنه سعى ماشيا  :المتقدم أنه طاف وسعى راكبا"ثم قال

قول ابن عباس  قلت ويدل عليه      .أبي الطفيلوقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم عن  ،  راكبا  
 ) أنه لما كثر عليه ركب(.   رضي هللا عنهما

 
ب الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستالم الحجر  ( ) كتا1273( برقم: )67/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . بمحجن ونحوه للراكب ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستالم الحجر  1274( برقم: )68/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 . بمحجن ونحوه للراكب ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب إدخال البعير في المسجد للعلة ( )بهذا 464( برقم: )100/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الحج ، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستالم الحجر 1276( برقم: )68/    4، ومسلم في "صحيحه" )  اللفظ(
 . بمحجن ونحوه للراكب ( )بمثله.(

( ) كتاب الحج ، باب استحباب الرمل ِفي الطواف والعمرة وفي 1264( برقم: ) 64/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 . حج ( )بهذا اللفظ(الطواف اأْلول من ال
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وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا وهذا وهللا أعلم ثم قال: •
يكون    فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثالثة األول وذلك ال ،  في طواف اإلفاضة ال في طواف القدوم  

ألن جابرا حكى ؛  قال الشافعي رحمه هللا أما سبعة الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه  .  إال مع المشي  
عنه فيه أنه رمل ثالثة أشواط ومشى أربعة فال يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا  

 .وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر، وراكبا في سبع واحد 

 . تأخير طواف اإلفاضة إلى الليلحكم  •

َص لَك ْم إِذَا أَْنت ْم وفيه:"    رضي للا عنهاتقدم حديث أم سلمة  .    (حسن) -3409 خ ِ إِنَّ َهذَا َيْوٌم ر 
ِرْمت ْم ِمْنه  إاِلَّ الن َِساَء فَإِذَا أَْمَسْيت ْم قَْبَل أَ  ط وف وا َهذَا  ْن تَ َرَمْيت ْم اْلَجْمَرةَ أَْن تَِحلُّوا يَعني ِمْن ك ل ِ َما ح 

وااْلَجْمَرةَ َحتَّى تَط وف وا ِبهِ  ًما َكَهْيئَِتك ْم قَْبَل أَْن تَْرم  ر   )1("اْلَبْيَت ِصْرت ْم ح 

رسول    :أنرضي للا عنهم  عن أبي الزبير عن ابن عباس و عائشةو)ضعيف( .   -3410
 )2("أخر طواف الزيارة إلى الليل للا 

وقال أبو الزبير عن عائشة وابن    الزيارة يوم النحرباب  قال البخاري :".     )ضعيف( -3411
  )3(" أخر النبي صلى للا عليه وسلم الزيارة إلى الليل :"رضي للا عنهم   عباس

ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي للا عنهما أن النبي صلى    )صحيح( . -3412
 )4("للا عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى 

كأن البخاري عقب هذا بطريق أبي حسان ليجمع بين األحاديث بذلك فيحمل    "فتح الباري  قال في   •
 ".حديث جابر وبن عمر على اليوم األول وحديث بن عباس هذا على بقية األيام

القاري:" • األول    :أجيب عن هذا بوجوهقال في عمدة  اليوم  الثالثة يحمل على  األحاديث  إن  األول 
أن حديث الباب يحمل على أنه أخر ذلك إلى ما  :الوجه الثاني    .وحديث الباب يحمل على بقية األيام

ما ذكره ابن حبان من أنه    :وجه الثالثال.    بعد الزوال فكان معناه أخر طواف الزيارة إلى العشي
رمى جمرة العقبة ونحر ثم تطيب للزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة ثم رجع إلى منى  

لمغرب والعشاء ورقد رقدة بها ثم ركب إلى البيت ثانيا وطاف به طوافا فصلى الظهر بها والعصر وا
 . آخر بالليل

أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل     النبيوأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن  قال النووي   •
وال بد من هذا التأويل للجمع بين  ،  فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه ال لطواف االفاضة  

 . حاديث وقد بسطت ايضاح هذا الجواب في شرح المهذب وهللا أعلماأل

كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى    وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس أن  قال في الهدي" •
ورواه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسال    .قال : وما رأيت أحدا واطأه عليه انتهى

لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف لإلفاضة وبقي في منى إلى حين الوداع وهللا  النبي   وهووهم فإن  
بَْيِر َوَغْيِرِه فََجَوابُهُ ِمْن َوْجَهْيِن  ".   أعلم ا َحِديُث أَبِي الز  ) أََحُدُهَما ( أَنَّ ِرَوايَاِت َجابٍِر َواْبِن ُعَمَر :  َوأَمَّ

, فََوَجَب تَْقِديُمَها َوِلَهذَا َرَواَها ُمْسِلٌم فِي َصِحيِحِه  َوأُّمِ َسلََمةَ َعْن َعائَِشةَ أََصح  َوأَْشهَ  ُر َوأَْكثَُر ُرَواةً 
َر َطَواَف يَْوِم النَّْحِر إلَ  ُل قَْولُهُ أَخَّ بَْيِر َوَغْيِرِه . ) َوالثَّانِي ( أَنَّهُ يُتَأَوَّ ى اللَّْيِل , أَْي ُدوَن َحِديِث أَبِي الز 

  اَل بُدَّ ِمْن التَّأِْويِل ِلْلَجْمعِ بَْيَن اأْلََحاِديِث ) فَِإْن قِيَل ( َهذَا التَّأِْويُل يَُرد هُ ِرَوايَةُ اْلقَاِسمِ َطَواَف نَِسائِِه , وَ 
رَ      النبي أَنَّ    "َمَع نَِسائِِه لَْياًل "  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس َوَعائَِشةَ      النبيَعْن َعائَِشةَ فِي قَْوِلِه " َوَزاَر     أَخَّ

 
 . 2073سبق تخريجه في حديث رقم  – )1(
(  2000( برقم: )156/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  4155( برقم: )218/    4أخرجه النسائي في "الكبرى" )–  )2(

ماجه في "سننه"   وابن. وقال "حديث حسن صحيح"،    ( )بهذا اللفظ(920( برقم: )251/    2)بنحوه.( والترمذي في "جامعه" )
" . قال إسناده ضعيف"(: 247/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(3059( برقم: )247/    4)

الزيارة طواف  وقد رخص بعض أهل العلم: في أن يؤخر  "شاذ" ...  159برقم  (:107»ضعيف سنن الترمذي« )صاأللباني في  
 .".بعضهم: أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم: أن يؤخر، ولو إلى آخر أيام منىالليل، واستحب إلى 

اللفظ(174/    2البخاري في"صحيحه")  ذكره  –  )3( النحر()بهذا  الزيارة يوم  ، باب  الحج  األلباني في() كتاب  قال  »مختصر  . 
البخاري«) اإلمام  وقد  504/  1صحيح  مدلس  الزبير  وأبو  عنه،  وغيره  داود  أبو  داود" (:»وصله  أبي  انظر"ضعيف  عنعنه، 

(342») . 
»مختصر . قال األلباني في    ) كتاب الحج ، باب الزيارة يوم النحر ( )بهذا اللفظ(    (  174/    2البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )4(

 . »وصله الطبراني بسند صحيح عنه، وله شاهد بسند صحيح عن طاوس مرسالً« (:505/ 1صحيح اإلمام البخاري« )
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يَاَرِة إلَى اللَّْيِل   ِل    "َطَواَف الّزِ َرَواهُ التِّْرِمِذي  َوقَاَل َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَداَللَتُهُ َظاِهَرةٌ , َوَداَللَةُ اأْلَوَّ
  َوأِلَنَّ اأْلَْصَل َعَدُم اْلَكَراَهِة َحتَّى يَثْبَُت َدِليلَُها الشَّْرِعي  .   النبيأَنَّهُ لَْم يُْنِكْرهُ 

ـ في    ـ رضي هللا عنهم  أظهر أوجه الجمع عندي بين حديثي ابن عباس وعائشة  :"  شنقيطيقال ال •
ثنين  إ   ، ـ أنه طاف نهاراً    ـ رضي هللا عنهم  اإلفاضة ليالً وحديث جابر وابن عمر  طواف النبي  

 هما  : 
طاف الزيارة في النهار بعد النحركما أخبر جابر وابن عمر ـ رضي هللا عنهم ـ ثم    األول : أنه   •

صار يأتي البيت ليالً ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وإتينانه في الليل منى هو مراد عائشة وابن عباس  
 ـ رضي هللا عنهم ـ .  

ليالً طواف الوداع فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته   اآلخر : أن الطواف الذي طافه النبي   •
 بالزيارة .

 هل الحجر من البيت ؟  •
  النبي  : قال : الحجر من البيت ْلنرضي للا عنهما     عن ابن عباس.    )صحيح( -3413

)ويسمى الحطيم ألنه محتطم    )  )1و ليطوفوا بالبيت العتيق  طاف بالبيت من ورائه و قال للا :  
 ( من الكعبة 

كنت أحب أن أدخل  "قالت:  أنهارضي للا عنها    عن عائشةو.   صحيح لغيره(حسن.  ) -3414
إذا أردت   صلي في الحجربيدي فأدخلني في الحجر فقال "    رسول للا    البيت فأصلي فيه فأخذ

فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت    فإنما هو قطعة من البيت  دخول البيت
")2(   

ادخلي قلت : يا رسول للا ، أال أدخل البيت ؟ قال :   . وفي لفظ للنسائي:"  )صحيح( -3415
 )3(".   الحجر ؛ فإنه من البيت

َيق ول  لَْواَل    أَنََّها قَالَْت َسِمْعت     َزْوجِ النبي رضي للا عنها    عن عائشة   وفي مسلم -3416
ِ َولََجعَ  ْلت  بابَها ِباْْلَْرِض  أَنَّ قَْوَمِك َحِديث و َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة أَْو قَاَل بِك ْفٍر َْلَْنفَْقت  َكْنَز اْلَكْعَبِة فِي َسِبيِل َّللاَّ

 )4("َوأَلَدَخْلُت فِيَها ِمْن اْلِحْجرِ 
عن الجدر أمن البيت    قالت سألت رسول للا    عن األسود بن يزيد عن عائشةفيهما  و -3417
قال » إن قومك قصرت بهم النفقة «. قلت    ؟قال » نعم «. قلت فلم لم يدخلوه فى البيت    ؟  هو

فما شأن بابه مرتفعا قال » فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولوال أن قومك  

 
( برقم:  460/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2740( برقم: )387/   4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
 . "إسناده صحيح"(:222/ 4»صحيح ابن خزيمة« )وصححه . قال اإلعظمي في   ( )بمثله.(1694)
  ط الرسالة(:  163/ 41)، وأحمد في مسنده  بهذا اللفظ()( 3018( برقم: )563/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) – )2(

، وقال :"حسن صحيح" 876برقم  (:217/ 2) ، والترمذي في جامعه  2028برقم  (:374/ 3) ( ، وأبو داود 24616برقم)
ديث صحيح "ح ط الرسالة(:  164/  41»مسند أحمد« )نؤوط في  . وقال األر  2912برقم    (:219/  5)، والنسائي في المجتبى

" . هذا إسناد محتمل للتحسين. و  البيت" فحسن لغيرهمن  قطعة  هو  فإنما  دون قوله: "صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت،  
 " (:268/  6)»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  . وقال في  1106برقم    (:305/  4»إرواء الغليل « )وصححه األلباني في  

وهذا إسناد حسن، أو محتمل للتحسين على األقل، رجاله ثقات   " ...إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح 
، ذكرها ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: -واسمها مرجانة-رجال مسلم؛ غير أم علقمة    ، روى عنها أيًضا بَُكْيُر بن األَشجِّ

( 92/  6(، وأحمد )35/  2، والنسائي )  (876والحديث أخرجه الترمذي )  وصحح لها الترمذي كما يأتي.    "مدنية تابعية ثقة".
وهذا إسناد رجاله ...  وله طريق أخر  "حديث حسن صحيح".  من طرق أخرى عن عبد العزيز بن محمد ... به. وقال الترمذي:
 . "االختالط؛ إال أن حماًدا سمع منه قبل االختالط أيًضا.ثقات؛ إال أن عطاء بن السائب كان اختلط، وهؤالء سمعوا منه في 

. قال   ( ) كتاب مناسك الحج ، باب الحجر ( )بهذا اللفظ(2/    2911( برقم: )577/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )3(
 . "إسناده صحيح."ط الرسالة(:  448/ 40»مسند أحمد« )األرنؤوط في 

 .  ( ) كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها ( )بهذا اللفظ(1333( برقم: )97/  4)أخرجه مسلم في "صحيحه"  – )4(
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لنظرت أن أدخل الجدر فى البيت وأن ألزق  حديث عهدهم فى الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم  

 .)1(« بابه باألرض
عن الحجر. وساق الحديث بمعنى حديث    سألت رسول للا    :" عنها  وفي لفظ لمسلم -3418

أبى اْلحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا ال يصعد إليه إال بسلم وقال » مخافة أن تنفر  

 .)2(قلوبهم «
قال لها يا عائشة لوال   رضي للا عنها أن النبي  عن عروة عن عائشة  وفي البخاري -3419

وألزقته باألرض    فأدخلت فيه ما أخرج منهأن قومك حديث عهد بجاهلية ْلمرت بالبيت فهدم  
فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير    وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا

خل فيه من الحجر  رضي للا عنهما على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأد
وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة اْلبل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريكه اْلن  

فحزرت من الحجر ستة أذرع أو فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير  

 )3("نحوها
 الصالة في الكعبة  •

  ومثله عن ابن عمر رضي للا عنهما عن النبي    وعن أبي  هريرة.    )صحيح( -3420
 )4("مابين المشرق والمغرب قبلةأنه قال " 

في الكعبة    سألت بالال فقلت أصلى النبي رضي للا عنهما )  فيهما عن ابن عمرو -3421
 )5(اللتين على يساره إذا دخلت " نعم ركعتين بين الساريتينقال 

لما دخل البيت دعا في نواحيه    "أن النبيرضي للا عنهما     وفيهما عن ابن عباس -3422
" وهذا لفظ  حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة ولم يصل فيهكلها  

أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول :    "ولفظ مسلم.     )6(البخاري  
أمرتم بالطواف ، ولم تؤمروا بدخوله ، قال : لم يكن ينهى عن دخوله ، ولكني سمعته يقول    إنما

: أخبرني أسامة بن زيد ، أن النبي صلى للا عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ، 
، قلت له  وقال : هذه القبلةا خرج ركع في قبل البيت ركعتين ،  ، فلم  ولم يصل فيه حتى خرج

 )7("  : ما نواحيها ؟ أفي زواياها ؟ قال : بل في كل قبلة من البيت .
 . وصلى في الثانية،  الدخول كان مرتين فلم يصل في األولىه يمكن الجمع بين الحديثين : بأن  أن •

  

 
ومسلم ( ) كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها ( )بهذا اللفظ( ،1584( برقم: )146/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .)بمثله.(   ( ) كتاب الحج ، باب جدر الكعبة وبابها (1333( برقم: )100/  4)في صحيحه 
 . (  بهذا اللفظ( ) كتاب الحج ، باب جدر الكعبة وبابها ( )1333( برقم: ) 100/  4مسلم في صحيحه )أخرجه  – )2(
 . ( ) كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيانها ( )بهذا اللفظ(1586( برقم: )147/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
وقال :"حسن صحيح" ونقل عن البخاري أنه قواه " .،    )بهذا اللفظ(  344برقم    (:448/  1)الترمذي في جامعه  أخرجه    –  )4(

، وصححه ووافقه الذهبي  (عن ابن عمر رضي هللا عنهما    ( )بلفظه مختصرا.746( برقم: )205/    1والحاكم في"مستدركه")
 292برقم  (:324/  1»إرواء الغليل «)وصححه األلباني في.(،  ()بلفظه مختصرا2265(برقم:)9/    2والبيهقي في"سننه الكبير")

( ) كتاب الصالة ، باب قول هللا تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم  397( برقم: )88/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
الكعبة للحاج   ( ) كتاب الحج ، باب استحباب دخول1329( برقم: )95/    4مصلى ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . وغيره والصالة فيها والدعاء ِفي نواحيها كلها ( )بنحوه.(
( ) كتاب الصالة ، باب قول هللا تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم  398( برقم: )88/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .  مصلى ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصالة  1330) ( برقم: 96/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(

 . فيها والدعاء ِفي نواحيها كلها ( )بهذا اللفظ(



695    | 

 695  الصفحة
 

 عن زمزم  •
فَأَفَاَض إِلَى اْلَبْيِت فََصلَّى بَِمكَّةَ الظُّْهَر فَأَتَى َبنِي َعْبِد    "وفيه : وفي مسلم عن جابر  -3423

طَِّلِب فَلَْواَل أَْن يَْغِلَبك ْم النَّاس  َعلَى   طَِّلِب َيْسق وَن َعلَى َزْمَزَم فَقَاَل اْنِزع وا َبنِي َعْبِد اْلم  ِسقَاَيتِك ْم  اْلم 
 )1("فََشِرَب ِمْنه   لَنََزْعت  َمعَك ْم فََناَول وه  َدْلًوا

 )2("قَائًِما ِمْن َزْمَزمَ  َشِرَب النبي  :"قَالَ  رضي للا عنهما   عن ابن عباسوفيهما  -3424

ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب :"   عن عليو.  )حسن( -3425
 )3("! لوال أن يغلبكم الناس عنه لنزعت 

جاء إلى السقاية فاستسقى     النبي  :أن رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي البخاري   -3426
بشراب من عندها . فقال ) اسقني ( . قال يا     النبي  فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت

أتى زمزم وهم يسقون   ثم  قال ) اسقني ( . فشرب منه  فيه .  أيديهم  إنهم يجعلون  رسول للا 
) لوال أن تغلبوا لنزلت حتى أضع  عمل صالح ( . ثم قال  ويعملون فيها فقال ) اعملوا فإنكم على  

 )4(". يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه  الحبل على هذه (

كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة    "قال:  مسلم عن بكر بن عبدهللا المزنيوفي   -3427
فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ ؟ أمن حاجة  

على راحلته      النبيبكم أم من بخل ؟ فقال ابن عباس الحمد هلل ما بنا من حاجة وال بخل قدم  
ى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا  وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسق

 ) ")5رسول للا   فاصنعوا فال نريد تغيير ما أمر به

 )6((  إنها مباركة إنها طعام طعم) :"وفيهفي مسلم من حديث أبي ذر -3428

 )7("وشفاء سقم" وفي لفظ  .   )صحيح( -3429
البخاري -3430 ك ْنت     وفي  قَاَل   ِ بَِعي  الضُّ َجْمَرةَ  أَبِي  فَأََخذَْتنِي  عن  بَِمكَّةَ  ابن عباس  أ َجاِلس  

ى فَقَاَل أَْبِرْدَها عنَك بَِماِء َزْمَزَم فَإِنَّ  مَّ ى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم فَأَْبِرد وَها ِباْلَماِء     رسول للا   اْلح  مَّ قَاَل اْلح 
امٌ   )8("أَْو قَاَل بَِماِء َزْمَزَم َشكَّ َهمَّ

مرفوعا إن آية مابيننا وبين المنافقين رضي للا عنهما     عن ابن عباس.    )ضعيف( -3431
 " جنوبهم وضلوعهم حتى تتمدديكثرون منه  أي   ")9("ال يتضلعون من ماء زمزم

  

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(
ومسلم ،  ( ) كتاب األشربة ، باب الشرب قائما ( )بهذا اللفظ(  5617( برقم: )110/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب ِفي الشرب من زمزم قائما ( )بمثله.(2027( برقم: )111/  6في "صحيحه" ) 
 . 8313حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
 ( ) كتاب الحج ، باب سقاية الحاج ( )بهذا اللفظ( 1635)( برقم: 156/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
)5(  –( في "صحيحه"  مسلم  )86/    4أخرجه  برقم:  التشريق 1316(  أيام  ليالي  بمنى  المبيت  باب وجوب   ، الحج  كتاب   (  )

 .  والترخيص ِفي تركه ألهل السقاية ( )بهذا اللفظ(
تاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي ذر رضي هللا عنه ( ) ك2473( برقم: )152/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 361/    9البزار في "مسنده" )، و  ( )بهذا اللفظ(9761( برقم: )147/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )7(
»مجمع الزوائد .  قال الهيثمي في     ( )بمثله مطوال.(459( برقم: )364/    1والطيالسي في "مسنده" ))بمثله( ،  (  3929)

»صحيح " . صححه األلباني في رجال البزار رجال الصحيح.رواه البزار والطبراني في الصغير، و" (:286/ 3ومنبع الفوائد« )
 . "رواه البزار بإسناد صحيحوقال :"– 1162برقم  (: 40/ 2الترغيب والترهيب« )

 ( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأنها مخلوقة ( )بهذا اللفظ( 3261( برقم: )120/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )8(
/   1( )بهذا اللفظ( والحاكم في "مستدركه" ) 94( برقم: ) 61/    13دسي في "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء المق –  )9(

. قال   ( )بمثله.(  3061( برقم: )248/    4وابن ماجه في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله.( 1744( برقم: )472
د بن عبد الرحمن بن أبي بكر    سناده ضعيف،"إ(:248/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )األرنؤوط في    - وهو الجمحي-محمَّ

 .  1125برقم  (:325/ 4»إرواء الغليل « )" . وضعفه األلباني في روى عنه اثنان ولم يوثقه أحد، وباقي رجاله ثقات. 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(199373)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(180359)


696    | 

 696  الصفحة
 

  قال رسول للا  قال :"  عن مجاهد ، عن ابن عباس ، رضي للا عنهما  .    )ضعيف( -3432
: " ماء زمزم لما شرب له ، فإن شربته تستشفي به شفاك للا ، وإن شربته مستعيذا عاذك للا  
، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه قال : وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال : اللهم أسألك  

 .  )1(علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء "

  

 
وصححه ووافقه الذهبي لكنه استثنى فقال "صحيح    ( )بهذا اللفظ(1745( برقم: )473/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )1(

»ضعيف . وضعفه األلباني في    ( )بمثله.(2738( برقم: )353/    3والدارقطني في "سننه" )اإلسناد إن سلم من الجارودي"،  
وجملة القول: إن الحديث بالزيادة "...(:332/  4»إرواء الغليل « )قال في  .  و  750برقم    (:374/  1الترغيب والترهيب« )

التى عند الدارقطنى موضوع. لتفرد هذا األشنانى به , وهو بدونها باطل لخطأ الجارودى فى رفعه , والصواب وقفه على مجاهد 
 . "فى حكم المرسل , وهو ضعيف , وهللا أعلم.حكم المرفوع , فإن سلم هذا , فهو  ي, ولئن قيل إنه ال يقال من قبل الرأى فهو ف 
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 السعي   :الركن الرابع •

ذ وا َمَناِسَكك ْم فَإِن ِي اَل أَْدِري  "   أنه قال:  ^عن النبي    في مسلم   لحديث جابر   -3433 ِلتَأْخ 

ِتي َهِذهِ  جُّ بَْعَد َحجَّ  )1("لَعَل ِي اَل أَح 

َف َبْيَن    ُعْرَوةَ أَْخبََرنِي أَبِي قَاَل قُْلُت ِلعائشةفيهما عن   -3434 َناًحا أَْن اَل أَتََطوَّ َما أََرى َعلَيَّ ج 
فَا َواْلَمْرَوةِ قَالَْت ِلمَ  َ َعزَّ َوَجلَّ َيق ول     :ق ْلت    ؟  الصَّ ِ  ِْلَنَّ َّللاَّ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَاِئِر َّللاَّ اْْلَيةَ  إِنَّ الصَّ

َن ج  فَاَل  لََكاَن  تَق ول   َكَما  َكاَن  لَْو  ِمْن  فَقَالَْت  أ َناٍس  فِي  َهذَا  أ ْنِزَل  إِنََّما  ِبِهَما  َف  َيطَّوَّ أَْن اَل  َعلَْيِه  اَح 
ف وا َبْيَن ال ْم أَْن يَطَّوَّ ا  اْْلَْنَصاِر َكان وا إِذَا أََهلُّوا أََهلُّوا ِلَمَناةَ فِي اْلَجاِهِليَِّة فَاَل َيِحلُّ لَه  فَا َواْلَمْرَوةِ فَلَمَّ صَّ

وا َمَع النبي وا ذَِلَك لَه  فَأَْنَزَل َّللاَّ  تَعَالَى َهِذِه اْْلَيةَ فَلَعَْمِري َما أَتَمَّ َّللاَّ  َحجَّ َمْن لَْم    قَِدم  ِ ذََكر  ِلْلَحج 
فَا َواْلَمْرَوةِ  والباقي   و قولها"فلعمري"  لم ترد في البخاري" وهذا لفظ مسلم ،  يَط ْف َبْيَن الصَّ

َك الطََّواَف    رسول للا   َوقَْد َسنَّ   "وفي لفظ  لهما عنهامثله ،   َما فَلَْيَس ِْلََحٍد أَْن َيتْر  الطََّواَف َبْيَنه 
َما  فَا َواْلَمْرَوةِ  من  َما أَتَمَّ َّللاَّ  َحجَّ اْمِرٍئ َوالَ ع ْمَرتَه  "وفي لفظ لمسلم " َبْينَه   )2("لَْم َيط ْف َبْيَن الصَّ

الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة فكان من أهل  كانوا يهلون في  "  فتح الباري  قال في   •
 "   أي بعد ذلك في اإلسالم يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لئال يضاهي فعل الجاهلية

ون بها  ئسقط من روايته أيضا إهاللهم أوال لمناة فكأنهم كانوا يهلون لمناة فيبد"فتح الباريقال في    •
من الطواف بينهما في اإلسالم    ة ألجل أساف ونائلة فمن ثم تحرجواثم يطوفون بين الصفا والمرو

بلفظ أكنتم تكرهون السعي بين الصفا    ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده  ويؤيد
بن حارثة قال   قوي عن زيد  والمروة فقال نعم ألنها كانت من شعار الجاهلية وروى النسائي بإسناد

  تمسحوا   ة صنمان من نحاس يقال لهما أساف ونائلة كان المشركون إذا طافواكان على الصفا والمرو
بهما الحديث وروى الطبراني وبن أبي حاتم في التفسير بإسناد حسن من حديث بن عباس قال قالت  

إن الصفا والمروة من      األنصار إن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فأنزل هللا عز وجل
 . شعائر هللا

وهل تدري فيما كان ذاك ؟ إنما كان ذاك أن اْلنصار كانوا  " وفي لفظ لمسلم عنها -3435
إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين    لهما  يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال

روة ثم يحلقون فلما جاء اْلسالم كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في  موال  الصفا
 )3("إلى آخرها قالت فطافوا الجاهلية قالت فأنزل للا عزوجل إن الصفا والمروة من شعائرللا 

] ش ) إساف ونائلة ( قال القاضي عياض هكذاو قع في هذه الراية قال وهو غلط والصواب ما جاء   •
ل قال و هذا في الروايات األخر في الباب يهلون لمناة في الرواية األخرى لمناة الطاغية التي بالمشل

هو المعروف مناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وكذا جاء 
مفسرا في الحديث في الموطأ وكانت األزد وغسان تهل له بالحج وقال ابن الكلبي مناة صخرة لهذيل  

 . بقديد نائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر

َرْفُع[الصوت وكل رافع صوتَه فهو ُمِهّل. قال أبو عبيد: وكذلك قول هللا إلهالل التلبية وأصل اإلهالل]ا •
[ِلغَيَِر هللِا هوما ذُبَِح لآللهة وذلك ألن الذابح يسميهاعند الذبح فذلك هو -تعالى في الذبيحةَوَمآ أُِهلَّ]به

 ; والمعو  اإلهالل  الميم مضمومةٌ  الَخِليقَِة  المدينِة من ذي  أهِل  ُمَهُل  الحديث  الذي في  الموِضُع  نى 
   .، وقوله يهلون لمناة أي يحجون لها  يِهل وَن منه

سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة  :  قال  عن عاصم بن سليمان وفي البخاري   -3436
إن الصفا عنهما فأنزل للا تعالى فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان اْلسالم أمسكنا

 
( ) كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا (  1297( برقم: )79/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  )بهذا اللفظ(
 (بمثله( ) أبواب العمرة ، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ( )1790( برقم: )6/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال يصح 1277( برقم: )68/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )،  

 . الحج إال به ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال  1277( برقم: )68/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . يصح الحج إال به ( )بهذا اللفظ( 
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فمن   بهماوالمروة من شعائر للا  أن يطوف  اعتمر فال جناح عليه  أو  البيت  لفظ    حج  وفي 
والمروة؟  أكنتمعنه"  للبخاري الصفا  بين  السعي  نعمل  تكرهون  شعائر    قال  من  كانت  أنها 
 )1("الجاهلية

ثم نزل إلى المروة ، حتى إذا انصبت قدماه في  "   في مسلم   وتقدم حديث جابر   -3437
 )2(" بطن الوادي سعى ، حتى إذا صعدتا مشى

وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف    رضي للا عنهما "  وفي البخاري  عن بن عمر -3438
 )3("بين الصفا والمروة 

فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والمروة    :" رضي للا عنها  ما  عن عائشة وفيه -3439
والعمرة ثم حلوا   ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج  

 )4(" فقد طافوا طوافا واحدا(

أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة "قال:رضي للا عنهما  وفيهما  عن ابن عمر -3440
، فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم لم 

وكان يقول : من جمع بين  "  وفي لفظ آخر "  ،  يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر .  
 )5(" عا . الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جمي 

من أحرم بالحج  :"رسول للا    قالرضي للا عنهما     عن بن عمرو.    )صحيح(  -3441
   )6("والعمرة  أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا

عبد للا بن نبيه ، عن جدته صفية بنت شيبة ، عن    .عن  )حسن بطرقه وشواهده( -3442
جدتها بنت أبي تجراة قالت : كانت لنا حلقة في الجاهلية ، قالت : اطلعت من كوة بين الصفا 

، وإذا هو يسعى ، وإذا هو يقول ْلصحابه : اسعوا فإن للا    والمروة ، فأشرفت على النبي  
ي يدور اْلزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه  كتب عليكم السعي ، فلقد رأيته من شدة السع

 )7(، وفخذيه . "

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر  4496( برقم: )23/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  هللا ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الحج ، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع  1617( برقم: )152/    2ي في "صحيحه" )أخرجه البخار  –  )3(

 .  إلى بيته ( )بهذا اللفظ(
مسلم ، و  ( ) كتاب المغازي ، باب حجة الوداع ( )بهذا اللفظ(4395( برقم: )175/    5أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )4(

 ) بمثله(( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران(1211(برقم:) 27/  4في "صحيحه") 
)   ( ) كتاب الحج ، باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها (1708( برقم: )170/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب الحج ، باب بيان جواز التحلل باإلحصار وجواز القران ( 1230( برقم: )51/    4مسلم في "صحيحه" )بنحوه( ، و
 .  )بهذا اللفظ(

هذا حديث حسن غريب ، تفرد به الدراوردي وقال :"  ( )بهذا اللفظ(948رقم: )( ب 272/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(
»صحيح الجامع  " وصححه األلباني في  على ذلك اللفظ ، وقد رواه غير واحد عن عبيد هللا بن عمر ولم يرفعوه ، وهو أصح .  

 .  5971برقم  (: 1035/ 2الصغير وزيادته« )
( ) كتاب المناسك ، باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا 2764( برقم: ) 403/    4"صحيحه" ) أخرجه ابن خزيمة في    –  )7(

وصححه ولم يوافقه الذهبي، ( )بمثله.(  7036( برقم: )70/    4وأخرجه الحاكم في "مستدركه" )،    والمروة واجب ( )بهذا اللفظ(
 ( )بنحوه.( 28011( برقم: )6661/    12في "مسنده" )  أحمد، و  )بمثله.(    576( برقم: ) 227/    24الطبراني في "الكبير" )و

وفيه عبد هللا بن المؤمل وثقه ابن   ... رواه أحمد والطبراني في " (:247/ 3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في   
ر إن ثبت فهو حجة ال بن المنذ"ق (:498/  3»فتح الباري البن حجر« )". وقال ابن حجر في  حبان، وقال: يخطئ. وضعفه غيره.

إلى انضمت  وإذا  ،  وعند الطبراني عن بن عباس كاألولى  ،  له طريق أخرى في صحيح بن خزيمة مختصرة    :قلت  .في الوجوب
حسن بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف "ط الرسالة(:  363/  45»مسند أحمد« ).", وقال األرنؤوط في  قويتاألولى  

ل، وقد   المؤمَّ حديث صحيح رجاله ثقات غير " (:232/  4»صحيح ابن خزيمة« ).".قال األلباني في  اضطرب فيهعبد هللا بن 
الخليل بن عثمان لم أجد له ترجمة وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ المقدمي و " بنية " أظنه محرفا من " خثيم " وهو 

 .". 1072 أخرى بعضها جيد كما في اإلرواء عبد هللا بن عثمان بن خيثم ثقة معروف بالرواية عن صفيةوللحديث طرق
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يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا   أنه: رأى    وعن علي.   )حسن( -3443
   )1("عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه

و   )صحيح( -3444 ولد شيبة  .  أم  بين  يسعى  أنها رأت رسول للا  رضي للا عنها  عن 
رأيت  ولفظ النسائي:"  قوله: "شًدا" أي: َعْدًوا."ال يقطع اْلبطح إال شدا«.والمروة ويقول: "  الصفا  

 )2("يسعى في بطن المسيل.  رسول للا  

و   )صحيح( -3445 قال:  .  بن جبير،  الجزري، عن سعيد  الكريم  ابن عمر عن عبد   رأيت 
 يمشي، وإن سعيت فقد  فقد رأيت رسول للا   يمشي بين الصفا والمروة، ثم قال: " إن مشيت 

   )3(يسعى "  رأيت رسول للا  

لفظ البن خزيمة "  )صحيح(  -3446 النبي    . وفي  لقد رأيت  ولئن    لئن سعيت  يسعى، 
 )4("مشيت لقد رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير 

  

 
والبزار في ،  ( )بهذا اللفظ(  607( برقم: )185/    1أخرجه عبد هللا بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" )  –  )1(

 " إسناده حسن"ط الرسالة(:  35/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله مختصرا.(637( برقم: ) 239/  2"مسنده" )
( ) أبواب المناسك ، باب السعي بين الصفا والمروة ( )بهذا 2987( برقم: )200/    4أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )2(

( برقم: 589/    1(وأخرجه النسائي في "المجتبى" )بنحوه( )27922( برقم: )6629/    12أحمد في "مسنده" )، و  اللفظ(
»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« . قال الهيثمي في    .(نحوهب( ) كتاب مناسك الحج ، باب السعي في بطن المسيل ( )1/    2980)
الصحيح." (:248/  3) رجال  ورجاله  الكبير،  في  الطبراني  في  رواه  األرنؤوط  وقال   .  "( أحمد«  ط   251/  45»مسند 

الضطرابه"الرسالة(:  ضعيف  إسناد  وهذا  حسن  في  حديث  األلباني  وقال   . فقهها "  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  »سلسلة 
عن حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم به نحوه. قلت:   (42/    2وأخرجه النسائي )"...  2437برقم  (:565/  5ائدها« )وفو

وغيره. وما بين المعكوفتين   كلهم ثقات. وأم ولد شيبة، هي أم عثمان بنت سفيان كما في " الطبراني "  وهذا إسناد صحيح، رجاله
 .  "عند النسائي. -وهو ابن زيد  -حماد  ة لمتابعةزيادة ألحمد في إحدى روايتيه. وهي صحيح

( برقم: 589/    1( )بهذا اللفظ( ، والنسائي في "المجتبى" )2771( برقم: )410/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
( 208/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1904( برقم: )122/    2( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1/    2976)

إسناده صحيح على  "ط الرسالة(:   452/  10»مسند أحمد« )رنؤوط في  وقال :"حسن صحيح" . قال األ   ( )بمثله.(864برقم: )
 .  "حديث صحيح ورجاله ثقات كالذي قبله  "(:237/  4»صحيح ابن خزيمة« )"   وقال األلباني في شرط الشيخين.

ب سعيا  ( ) كتاب المناسك ، السعي بين الصفا والمروة واج2770( برقم: )409/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
حديث صحيح ورجاله ثقات غير كثير بن "(:236/  4»صحيح ابن خزيمة« ). وقال األلباني في    كان أو مشيا ( )بهذا اللفظ(

 . "جهمان لم يوثقه غير ابن حبان لكن تابعه سعيد بن جبير كما يأتي بعد حديث
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 مسألة الطهارة للسعي  •

ِة اْلَوَداعِ ، فَأَْهلَْلَنا    رضى للا عنها قَالَْت َخَرْجَنا َمَع النَّبِى ِ    َعْن َعائَِشةَ فيهما   -3447 فِى َحجَّ
ِ َمَع اْلع ْمَرةِ ، ث مَّ الَ َيِحلَّ َحتَّى َيِحلَّ    "    رسول للا    بِع ْمَرةٍ ث مَّ قَالَ  َمْن َكاَن َمعَه  َهْدٌى فَْلي ِهلَّ ِباْلَحج 

َما َجِميعًا فَقَِدْمت   فَا َواْلَمْرَوةِ  َمكَّةَ َوأََنا َحاِئٌض ، ِمْنه   )1("َولَْم أَُطْف بِاْلبَْيِت َوالَ بَْيَن الصَّ

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم  "  وجاءت زيادة في موطأ اإلمام مالك -3448 َحدَّثَِني عن َماِلك عن َعْبِد الرَّ
أَنََّها قَالَْت قَِدْمت  َمكَّةَ َوأََنا َحائٌِض فَلَْم أَط ْف ِباْلَبْيِت َواَل َبْيَن    رضي للا عنها  عن أَِبيِه عن عائشة

فَا َواْلَمْرَوةِ  اَل تَُطوفِي بِاْلبَْيِت َواَل  فَقَاَل اْفعَِلي َما َيْفعَل  اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن    فََشَكْوت  ذَِلَك إِلَى    الصَّ
فَا َواْلَمْرَوِة َحتَّ    )2("ى تَْطُهِريبَْيَن الصَّ

»َهَكذَا قَاَل يَْحيَى  (:261/ 19ط المغربية« ) -ابن عبد البر  -»التمهيد قال ابن عبد البر في  •
فَا  بَْيَن  َعْن َماِلٍك فِي َهذَا اْلَحِديِث َغْيَر أَْن اَل تَُطوفِي بِاْلبَْيِت َواَل   تََطهَِّري َوقَاَل َحتَّى  َواْلَمْرَوِة  الصَّ

فَ  ا َواْلَمْرَوِة  َغْيُرهُ ِمْن ُرَواِة اْلُمَوطَِّأ َغْيَر أَْن اَل تَُطوفِي بِاْلبَْيِت َحتَّى تََطهَِّري لَْم يَْذُكُروا َواَل بَْيَن الصَّ
فَا َواْلَمْرَوِة َغْيَر يَحْ  يَى فِيَما َعِلْمُت  َواَل ذََكَر أََحٌد ِمْن ُرَواِة اْلُمَوطَِّأ فِي َهذَا اْلَحِديِث َواَل بَْيَن الصَّ

ُ أَْعلَُم َواْلَمْعُروُف ِمْن َمْذَهِب َماِلٍك أَنَّ اْلَحائَِض اَل بَأَْس أَْن تَْسعَى بَْيَن    َوُهَو ِعْنِدي َوْهٌم ِمْنهُ َوَّللاَّ
فَا َواْلَمْرَوِة إِذَا َكانَْت قَْد َطافَْت بِاْلبَْيِت قَْبَل أَْن تَِحيَض«   الصَّ

ْبُن َعْبِد اْلبَّرِ : لَْم يَقُْلهُ أََحد عن َماِلك إِالَّ يَْحيَى ْبُن يَْحيَى التَِّميِمي  النَّْيَسابُوِري  قَاَل ا  قال ابن حجر" •
لَى  . قُْلت : فَِإْن َكاَن يَْحيَى َحِفَظهُ فَاَل يَُدل  َعلَى اِْشتَِراِط اْلُوُضوِء ِللسَّْعي أِلَنَّ السَّْعَي يَتََوقَُّف عَ 

َكأَنَّ اْلبخاري " "اف قَْبلَهُ فَِإذَا َكاَن الطََّواف ُمْمتَنِعًا اِْمتَنََع ِلذَِلَك اَل اِلْشتَِراط الطََّهاَرة لَهُ تَقَد م َطوَ 
ِلعائشة " اِْفعَِلي َما يَْفعَُل اْلَحاج  َغْير أَْن اَل تَُطوفِي بِاْلبَْيِت " . أَنَّ لََها أَْن تَْسعَى   فَِهَم أَنَّ قَْولَهُ  

َهذَا قَاَل : َوإِذَا َسعَى َعلَى َغْيِر ُوُضوء ا ه َوُهَو تَْوِجيه َجيِّد اَل يَُخاِلُف التَّْوِجيهَ الَِّذي قَدَّْمته َولِ 
َولَْم يَْذُكْر اِْبن اْلُمْنِذر عن أََحٍد ِمْن السَّلَِف اِْشتَِراَط الطََّهاَرِة ِللسَّْعي إِالَّ عن "َوُهَو قَْوُل اْلُجْمُهوِر 

 " ن اْلبَْصِرّيِ َوقَْد َحَكى اْلَمْجد ْبن تَْيِميَّةَ ِمْن اْلَحنَابِلَِة ِرَوايَة عنَدُهْم ِمثْلَهُ اْلحس

  (: 238/  2»صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة« )  وقال أبو مالك كمال  في •
]وال    وردت زيادة في حديث عائشة المتقدم: »أفعلي كما يفعل الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت 

تطهري« لكن قوله )وال بين الصفا والمروة( زيادة شاذة ال تصح  حتى  والمروة[  الصفا  بين  
، وعلى فرض أنها محفوظة فال تدل على اشتراط الطهارة للسعي، ألن السعي يتوقف على 

 ".فكان المانع من السعي عدم الطواف -عند الجمهور-تقدم طواف قبله 

ِ بن عمر َكاَن  حَ . وفي موطأ مالك    )صحيح( -3449 دَّثَِني َيْحيَى عن َماِلك عن َنافِعٍ أَنَّ َعْبَد َّللاَّ
َها أَْو ع ْمَرِتَها إِذَا ِ أَْو اْلع ْمَرةِ إِنََّها ت ِهلُّ ِبَحج ِ تِي ت ِهلُّ ِباْلَحج 

أََراَدْت َولَِكْن اَل   َيق ول  اْلَمْرأَة  اْلَحائِض  الَّ
فَا َواْلَمْرَوةِ َوِهَي تَْشَهد  اْلَمَناِسَك ك لََّها َمَع النَّاِس َغْيَر أَنََّها اَل تَط وف   تَط وف  ِباْلَبْيِت َواَل َبْيَن ا لصَّ

تَْطه رَ  َحتَّى  اْلَمْسِجَد  تَْقَرب   َواَل  َواْلَمْرَوةِ  فَا  الصَّ َبْيَن  َواَل  "ِباْلَبْيِت  أبي شيبة  ابن  تقضي  " "ولفظ 
 )3("وبين الصفا والمروة  الحائض المناسك كلها إال الطواف بالبيت

 
البخاري في"صحيحه")  –  )1( اللفظ( 1556(برقم:)140/    2أخرجه  ،  ()كتاب الحج ، باب كيف تهل الحائض والنفساء()بهذا 
()كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران( 1211( برقم:)27/    4مسلم في"صحيحه")و
 . (بمثله)
. قال   ج ، دخول الحائض مكة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الح416/    1549( برقم: )603/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(

في   )ابن حجر  البن حجر«  الباري  البر "(: 504/  3»فتح  عبد  بن  التميمي   :"قال  يحيى  بن  يحيى  إال  مالك  أحد عن  يقله  لم 
فإذا  ،    سعي يتوقف على تقدم طواف قبلهال  ألن  ي ؛حفظه فال يدل على اشتراط الوضوء للسعيحيى  كان  فإن    :قلت   ."  النيسابوري

قال  .  كان الطواف ممتنعا امتنع لذلكال الشتراط الطهارة له   المناسك كلها إال :"وقد روي عن بن عمر أيضا  تقضي الحائض 
 .  "أخرجه بن أبي شيبة بإسناد صحيح"الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 

وابن  ،  ل الحائض في الحج ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الحج ، ما تفع1236( برقم: )495/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )–  )3(
( ) كتاب المناسك ، في الحائض ما تقضي من المناسك ( )بنحوه مختصرا.( 14576( برقم: )440/    8أبي شيبة في "مصنفه" )

»صحيح فقه ، وقال األلباني في   "(:"أخرجه بن أبي شيبة بإسناد صحيح504/  3»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في
 . »إسناده صحيح« (:238/ 2السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة« )
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فَا َواْلَمْرَوةِ إاِلَّ َوه َو َطاِهرٌ  -3450    )1("قَاَل َماِلك اَل يَط وف  أََحٌد ِباْلَبْيِت َواَل َبْيَن الصَّ

»فَقَْد َمَضى اْلقَْول   معلقا على النص السابق :"  (:219/  4»االستذكار« )قال ابن عبد البر في   •
َغْيِر َطَهاَرةٍ َوَما ِلْلع لََماِء فِي ذَِلَك ِمَن اْلَمعَانِي َواْلَمذَاِهِب فِي َباِب َرْكعَتَيِ الطََّواِف  فِي الطََّواِف َعلَى  

ض وَءه  َوه َو َيط وف  ِباْلَبْيِت أَْو َيْسعَى َبيْ  َيْنق ض  و  َن ِعْنَد قَْوِلِه ه َناَك قَاَل َماِلٌك فََمْن أََصاَبه  َشْيٌء 
َواْلمَ  فَا  َطَهاَرةٍ  الصَّ ِباْلَبْيِت َعلَى  ِلَمْن َطاَف  َواْلَمْرَوةِ  فَا  َبْيَن الصَّ السَّْعَي  أَنَّ  َوأَْوَضْحَنا ه َناَك  ْرَوةِ 

 .  اْسِتْحَباٌب َغْير  َواِجٍب ِعْنَد اْلَجِميعِ والحمد هلل إال أنه ال يجزئ ِعْنَد أَْهِل اْلِحَجاِز«

فَا َواْلَمْرَوة   عن اِبن عمر)صحيح( . و -3451 "إِذَا َطافَْت ث مَّ َحاَضْت قَْبَل أَْن تَْسعَى َبْيَن الصَّ
 )2(فَْلتَْسَع "

إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين  رضي للا عنهما "  وأم سلمة  وقالت عائشة  -3452
 )3("ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة

 ؟  بين أشواط السعي وهل تشترط المواالة •

ألنه صلى هللا عليه وسلم والى  ؛  المالكية والحنابلة   وهو مذهب    القول األول : أنها شرط   •
، وقد قال كما في صحيح مسلم لتأخذوا مناسككم ،  وهو مارجحه كما في حديث جابر    ابينه

 7/312وقال يجوز قطع المواالة لضرورة ابن عثيمين الشيخ 

: قال في  مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد وهو القول الثاني أن المواالة التشترط   •
الكافي ال تجب ألنه نسك ال يتعلق بالبيت فلم يشترط له المواالة كالرمي ، ورجح هذا القول 

 90الشيخ ابن باز رحمه هللا تعالى ، حتى لو طال الفصل جدا ، فتاوى منوعة ص 

 . كالطواف بالبيت بأن يكون في الوقت المعتبر شرط الوقت  •

 . شرط كونه بين الصفا والمروة ) الحد( •

: حد السعي اآلن هو ماتنتهي إليه العربات من الصفا والمروة ورقي   ابن عثيمين  قال الشيخ •
 .   309-7/308مابعده مستحب 

السعي من  وقال ابن عمر  "   الصفا والمروة  ما جاء في السعي بين  باب   قال البخاري -3453
 )4("دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين

  

 
( برقم: 122/    1وأبو داود في "المراسيل" )،( )بهذا اللفظ(  219/    680( برقم: )278/    2أخرجه مالك في "الموطأ" ) –  )1(
 . ( ) جامع الصالة ، ( )بمثله.(93)
أبي شيبأخرجه  –  )2( )ابن  في "مصنفه"  )299/    3ة  برقم:  في  (83145(  ابن حجر  قال   .( البن حجر«  الباري  /  3»فتح 

 , وأما ما رواه بن أبي شيبة عن بن عمر بإسناد صحيح إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع"...(:505
 ،   فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتي  .وهذا إسناد صحيح عن الحسن  ،  وعن عبد األعلى عن هشام عن الحسن مثله

أن لها   (افعلي ما يفعل الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت)عليه الصالة والسالم لعائشة  :  كأن البخاري فهم أنقوله    :وقال بن بطال
 .". على غير وضوءولهذا قال وإذا سعى ، أن تسعى 

برقم   (:319/  4»إرواء الغليل « )(  قال األلباني في14396( برقم: )299/    3أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )–  )3(
وقفت عليه في "(:47»التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل« )ص"لم أقف عليه اآلن". . قال صالح آل الشيخ في     1122

( من طريق أبي األحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به. والمرأة هذه 4/1/329: ) " المصنف " البن أبي شيبة
 .  "لم تسم.ثم ساق بإسناٍد صحيح عن ابن عمر مثله.

 . ) كتاب الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ( )بهذا اللفظ(  ( 158/  2البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )4(
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 شرط كونه سبعة أطواف  •

فَا َواْلَمْرَوةِ َسْبعَةَ أَْطَوافٍ "ابن عمرفيهما عن  -3454 فَا فََطاَف ِبالصَّ  )1(" فَأَتَى الصَّ

إِذَا َصِعَدتَا َحتَّى إِذَا اْنَصبَّْت قََدَماه  فِي بَْطِن اْلَواِدي َسعَى َحتَّى  " وفي مسلم عن جابر -3455
فَا َحتَّى إِذَا َكاَن آِخر  َطَوافِهِ  فَفَعََل َعلَى اْلَمْرَوةِ َكَما فَعََل َعلَى الصَّ َعلَى    َمَشى َحتَّى أَتَى اْلَمْرَوةَ 

ع ْمَرةً فََمْن َكاَن ِمْنك ْم  فَقَاَل لَْو أَن ِي اْستَْقَبْلت  ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرت  لَْم أَس ْق اْلَهْدَي َوَجعَْلت َها    اْلَمْرَوةِ 
 )2("لَْيَس َمعَه  َهْدٌي فَْلَيِحلَّ َوْلَيْجعَْلَها ع ْمَرةً 

 . خاص بالرجال باإلجماع كما تقدم  بين العلمين السعي •

 صفته   •

ْكِن فَاْستَلََمه  ث مَّ َخَرَج ِمْن اْلباب إِلَى  "  في مسلم عن جابر -3456 ا  ث مَّ َرَجَع إِلَى الرُّ فَا فَلَمَّ الصَّ
ِبا ِ أَْبَدأ  بَِما َبَدأَ َّللاَّ  ِبِه فََبَدأَ  فَا واْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر َّللاَّ إِنَّ الصَّ فَا قََرأَ  فَا فََرقَِي َعلَْيِه َدَنا ِمْن الصَّ لصَّ

َ َوَكبَّرَ  َد َّللاَّ ْلك    قَالَ   ه وَ   َحتَّى َرأَى اْلَبْيَت فَاْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ فََوحَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوْحَده  اَل َشِريَك لَه  لَه  اْلم 
َزَم اْْلَْحَزاَب  َولَه  اْلَحْمد  َوه َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوْحَده  أَْنَجَز َوْعَده  َوَنَصَر َعْبَده  َوهَ 

اٍت ث مَّ نََزَل إِلَى اْلَمْرَوةِ َحتَّى إِذَا اْنَصبَّْت قََدَماه  فِي َوْحَده  ث مَّ َدَعا َبْيَن ذَِلَك قَاَل ِمثْ  َل َهذَا ثاََلَث َمرَّ
فَا بَْطِن اْلَواِدي َسعَى َحتَّى إِذَا َصِعَدتَا َمَشى َحتَّى أَتَى اْلَمْرَوةَ فَفَعََل َعلَى اْلَمْرَوةِ َكَما فَعََل َعلَى ال صَّ

افِِه َعلَى اْلَمْرَوةِ فَقَاَل لَْو أَن ِي اْستَْقَبْلت  ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرت  لَْم أَس ْق اْلَهْدَي  َحتَّى إِذَا َكاَن آِخر  َطوَ 
 )3("َوَجعَْلت َها ع ْمَرةً فََمْن َكاَن ِمْنك ْم لَْيَس َمعَه  َهْدٌي فَْلَيِحلَّ َوْلَيْجعَْلَها ع ْمَرةً 

َحتَّى أَْقبََل إِلَى    َوأَْقبََل َرس ول  للِا    مكة وفيه:"في فتح      في مسلم عن أبي هريرةو -3457
إِلَى َجْنِب اْلَبْيِت َكان وا يَْعب د وَنه  ، قَاَل    اْلَحَجِر فَاْستَلََمه  ، ث مَّ َطاَف ِباْلَبْيِت ، قَاَل : فَأَتَى َعلَى َصَنٍم 

َنِم : َوفِي َيِد َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَ  ا أَتَى َعلَى الصَّ ْوٌس َوه َو آِخذٌ ِبِسَيِة اْلقَْوِس ، فَلَمَّ
فَا فَعاََل  َجعََل يَْطع ن ه  فِي َعْيِنِه َوَيق ول  : } َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطل  {   ا فََرَغ ِمْن َطَوافِِه أَتَى الصَّ فَلَمَّ

 )4(".  يََدْيِه فََجعََل يَْحَمُد هللاَ َويَْدُعو بَِما َشاَء أَْن يَْدُعوَ  َعلَْيِه َحتَّى نََظَر إِلَى اْلبَْيِت ، َوَرفَعَ 

رقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر  "وفي لفظ عند ابن خزيمة.    )صحيح( -3458
ثالثا يعني و قال : ال إله إال للا و حده ال شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء  
قدير ال إله إال للا أنجز وعده و نصر عبده و غلب اْلحزاب وحده ثم أعاد هذا الكالم ثالث  

حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي    مراتنزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى ، 
فَقَاَل : َنْبَدأ   "وفي لفظ للنسائي "عليها ، حتى إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا .  

اٍت : اَل   فَا فََرقَِي َعلَْيَها َحتَّى َبَدا لَه  اْلَبْيت  ، َوقَاَل ثاََلَث َمرَّ إِلَهَ إاِلَّ للا  َوْحَده   بَِما َبَدأَ للا  ِبِه فََبَدأَ ِبالصَّ
ْلك  ، َولَه  اْلَحْمد  ، ي ْحيِي َوي ِميت  ، َوه َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر . َوَكبََّر للَا   َوَحِمَده   اَل َشِريَك لَه  ، لَه  اْلم 

َبْت قََدَماه  فِي َر لَه  ، ث مَّ نََزَل َماِشًيا َحتَّى تََصوَّ بَْطِن اْلَمِسيِل فََسعَى َحتَّى َصِعَدْت    ، ث مَّ َدَعا بَِما ق د ِ
 ، َوْحَده  اَل  قََدَماه  . ث مَّ َمَشى َحتَّى أَتَى اْلَمْرَوةَ فََصِعَد فِيَها . ث مَّ َبَدا لَه  اْلَبْيت  فَقَاَل : اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  

ْلك  ، َولَه  اْلَحْمد  ، َوه َو َعلَى ك ل ِ   اٍت ، ث مَّ ذََكَر  َشِريَك لَه  ، لَه  اْلم  َشْيٍء قَِديٌر ، قَاَل ذَِلَك ثاََلَث َمرَّ
 )5("للَا ، َوَسبََّحه  ، َوَحِمَده  ، ث مَّ َدَعا َعلَْيَها ِبَما َشاَء للا  ، فَعََل َهذَا َحتَّى فََرَغ ِمَن الطََّواِف . 

 
، ( ) كتاب الحج ، باب من ساق البدن معه ( )بهذا اللفظ(  1691( برقم: )167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

نه إذا عدمه لزمه صوم ثالثة  ( ) كتاب الحج ، باب وجوب الدم على المتمتع وأ1227( برقم: )49/    4ومسلم في "صحيحه" )
 . أيام ِفي الحج وسبعة إذا رجع ( )بمثله.(

 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 ي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحج ، باب حجة النب1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب فتح مكة ( )بهذا اللفظ(1780( برقم: ) 170/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )4(
( ) كتاب المناسك ، باب الخروج إلى الصفا بعد استالم الركن 2757( برقم: )399/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
النسائي في  ، و( ) باب المناسك ، ( )بمثله مطوال.(  512( برقم: )178/    1وابن الجارود في "المنتقى" )،    )بهذا اللفظ((  

»مسند أحمد« . قال األرنؤوط في    ( ) كتاب المناسك ، كم التهليل على الصفا ( )بنحوه.(3953( برقم: ) 141/    4"الكبرى" )
الرسالة(:   328/  22) األلباني في  لى شرط مسلمإسناده صحيح ع  "ط  الصغير وزيادته« )" . وصححه  الجامع  / 2»صحيح 

إسناده صحيح على شرط   :"  1663برقم    (:156/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في    6745برقم    (:1142
 . "مسلم. وقد أخرجه هو وابن الجارود بطوله
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وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف    "رضي للا عنهما    عن بن عمر  وفي البخاري   -3459
 )1("بين الصفا والمروة 

تَّى إِذَا اْنَصبَّْت قََدَماه  فِي َبْطِن اْلَواِدي َسعَى َحتَّى إِذَا َصِعَدتَا ح :"َ وفي مسلم عن جابر  -3460
 )2("َمَشى

 مسألة : التطوع بالسعي ! •

بالسعي  • التطوع  في    اليشرع  حجر  ابن  قال  باإلجماع(    (( حجر«  البن  الباري  /  3»فتح 
وقال الطحاوي أيضا ال حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله فمن تطوع خيرا ألنه  "...(:499

بالسعي  التطوع  راجع إلى أصل الحج والعمرة ال إلى خصوص السعي إلجماع المسلمين على أن  
 . "لغير الحاج والمعتمر غير مشروع

  

 
( ) كتاب الحج ، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع  1617( برقم: )152/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  إلى بيته ( )بهذا اللفظ(
 . () كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ(1218(برقم:)38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه")– )2(
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 اجبات الحج / و •

 .   في المواقيت رضي هللا عنهما أوال : اإلحرام من الميقات لحديث ابن عباس  •

 . ثانيا : الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لفعله ، ومن أجل مخالفة أهل الجاهلية •

 ثالثا : المبيت في مزدلفة •

 رابعا : رمي الجمار  •

 خامسا : الحلق أو التقصير •

 سادسا : المبيت في منى  •

 .  مرتبا ، وقد تقدمت أدلة ذلك كله  •
 سابعا طواف الوداع   •

رضي للا عنها بألفاظه عندما أذن لصفية رضي للا عنها في    تقدم حديث عائشة  -3461
 )1(طواف الوداع" كتر

قَاَل أ ِمَر النَّاس  أَْن َيك وَن آِخر  َعْهِدِهْم ِباْلَبْيِت  رضي للا عنهما     عن ابن عباسيهما  وف -3462
ف َِف عن اْلَحاِئِض إاِلَّ    )2(" المرأة الحائض" وزاد مسلم" أَنَّه  خ 

رسول  قَاَل َكاَن النَّاس  َيْنَصِرف وَن فِي ك ل ِ َوْجٍه فَقَاَل    عن ابن عباس  "وفي لفظ مسلم -3463
  )3("اَل َيْنِفَرنَّ أََحٌد َحتَّى َيك وَن آِخر  َعْهِدِه ِباْلَبْيِت   للا 

 )4("الطََّواَف بِاْلبَْيتِ اَل َيْنِفَرنَّ أََحٌد َحتَّى َيك وَن آِخر  َعْهِدِه  "داودولفظ أبي )صحيح( .  -3464

البخاري   -3465 ابن عباسوفي  إِذَا رضي للا عنهما    عن  تَْنِفَر  أَْن  ِلْلَحائِِض  َص  خ ِ قَاَل ر 
ِل أَْمِرِه إِنََّها اَل تَْنِفر  ث مَّ َسِمْعت ه  َيق ول  تَْنِفر  إِنَّ   َوَكاَن ابن عمرَحاَضْت       رسول للا   َيق ول  فِي أَوَّ

َص لَه نَّ   )5("َرخَّ

إِْذ قَاَل زيد بن ثابت  رضي للا عنهما    عن َطاُوٍس قَاَل ُكْنُت َمَع ابن عباس وفي مسلم   -3466
ا اَل فََسْل ف اَل  َنةَ  ت ْفِتي أَْن تَْصد َر اْلَحاِئض  قَْبَل أَْن َيك وَن آِخر  َعْهِدَها ِباْلَبْيِت فَقَاَل لَه  ابن عباس إِمَّ

َهْل أََمَرَها ِبذَِلَك   َيق ول    اْلنصاريةَ  َما    قَاَل فََرَجَع زيد بن ثابت إِلَى ابن عباس َيْضَحك  َوه َو 
 )6("أََراَك إاِلَّ قَْد َصَدْقتَ 

  

 
 . 3473سبق تخريجه في حديث رقم  – )1(
ومسلم في  ، ( ) كتاب الحج ، باب طواف الوداع ( )بهذا اللفظ( 1755( برقم: )179/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(

 . ( ) كتاب الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه َعْن الحائض ( )بمثله.(1328( برقم: )93/  4"صحيحه" ) 
( ) كتاب الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه َعْن الحائض (  1327( برقم: )93/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(

 .  )بهذا اللفظ(
. قال األرنؤوط في   ( ) كتاب المناسك ، باب الوداع ( )بهذا اللفظ(2002( برقم: )157/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(

 (: 244/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:355/  3)  »سنن أبي داود ت األرنؤوط«
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وابن الجارود، وأخرجه الشيخان بنحوه مرفوًعا؛ وزادا: إال  :"  1747برقم  

 . "أنه ُخِفَّف عن المرأة الحائض
 ( ) كتاب الحيض ، باب المرأة تحيض بعد اإلفاضة ( )بهذا اللفظ( 329( برقم: )73/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
( ) كتاب الحج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه َعْن الحائض (  1328( برقم: )93/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(

 .  )بهذا اللفظ(
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بن  قال    أوس  بن  عبدللا   بن  الحارث  وعن.    منسوخ(  -)صحيح   -3467 عمر  :أتيت 
  قال: ليكن آخر عهدها بالبيت.   ، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض؟  الخطاب

أربت عن يديك! سألتني عن    . قال: فقال عمر:قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول للا  
  )1("ما أخالف؟ ! ؛ لكي شيء سألت عنه رسول للا 

يا رسول للا ، أين تنزل    قلت:"قالرضي للا عنهما    زيد  بن  أسامة  عنوفي مسلم   -3468
قال : نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة  غدا ؟ في حجته ، قال : وهل ترك لنا عقيل منزال ثم  

المحصب ، حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم : 
 )2("أن ال يبايعوهم وال يؤووهم . قال الزهري : والخيف : الوادي .

ث مَّ    َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاءَ   الظُّْهَر َواْلعَْصرَ   َصلَّى    النبي   أَنَّ "أنس في البخاري عن   -3469
ِب ث مَّ َرِكَب إِلَى َرقَدَ  َحصَّ  )3("اْلَبْيِت فََطاَف ِبهِ  َرْقَدةً ِباْلم 

 للوداع؟   رضي هللا عنها متى طافت أم سلمة •

أني أشتكي      النبي  شكوت إلى  :"أنها قالت  رضي للا عنها  عن أم سلمة وفيهما   -3470
حينئذ يصلي إلى جنب     رسول للا    فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت و 

 )4(" البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور

وَج  أَنَّ     رضي للا عنها  عن أم سلمةفي لفظ للبخاري   -3471 ر  قَاَل َوه َو بَِمكَّةَ َوأََراَد اْلخ 
وَج فَقَاَل لََها   ر  ْبحِ فَط وفِي    َولَْم تَك ْن أم سلمة َطافَْت ِباْلَبْيِت َوأََراَدْت اْلخ  إِذَا أ قِيَمْت َصاَلة  الصُّ

 )5("َعلَى بَِعيِرِك َوالنَّاس  ي َصلُّوَن فَفَعَلَْت ذَِلَك فَلَْم ت َصل ِ َحتَّى َخَرَجتْ 
صالة الصبح صبيحة ليلة   وأما المسألة الثالثة : وهي موضع صالته  قال بن القيم في الهدي" •

أني أشتكي فقال : ] طوفي من وراء الناس وأنت   الوداع فيهما : عن أم سلمة قالت : شكوت إلى  
والطور * وكتاب  حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بـ   رسول هللا  راكبة [ قالت : فطفت و

فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها وأن يكون في طواف الوداع وغيره فنظرنا   مسطور  
لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة   ه القصة أنه  في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذ

: ] إذا أقيمت صالة الصبح فطوفي على بعيرك      رسول هللا  طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها
والناس يصلون [ ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر فهو طواف 

 ". ذ عند البيت وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطورالوداع بال ريب فظهر أنه صلى الصبح يومئ

  

 
 ( ) كتاب المناسك ، باب الحائض تخرج بعد اإلفاضة ( )بهذا اللفظ( 2004( برقم: ) 157/    2"سننه" )أخرجه أبو داود في    –  )1(

قال األلباني في »صحيح سنن أبي داود ط ". وإسناده صحيح.  "(:357/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )، . قال األرنؤوط في  
ري: "حسن". لكن الحديث منسوخ بحديث عائشة الذي قلت: إسناده صحيح، وقال المنذ:"  1749(: برقم  246/  6غراس« )

 . )يقصد قصة صفية رضي هللا عنها(قبله وغيره(.
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم 3058( برقم: )71/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . مال وأرضون فهي لهم ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الحج ، باب طواف الوداع ( )بهذا اللفظ(1756( برقم: )179/  2"صحيحه" ) أخرجه البخاري في – )3(
 . 4073حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
 . 4033حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
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 ؟  بعد عمرتها للوداعرضي هللا عنها هل طافت عائشة  •
قَاَل َوَما ط ْفِت لََياِلَي قَِدْمَنا    "  رضي للا عنها  فيهما "من حديث األسود عن عائشة  -3472

ْت َصِفيَّة  َما َمكَّةَ ق ْلت  اَل قَاَل فَاْذَهبِي َمَع أَِخيِك إِلَى التَّْنِعيِم فَأَِهل ِي بِع ْمَرةٍ ث مَّ َمْوِعد ِك َكذَا َوَكذَا قَالَ 
ْم قَاَل َعْقَرى َحْلقَى أََو َما ط ْفِت َيْومَ   النَّْحِر قَالَْت ق ْلت  َبلَى قَاَل اَل َبأَْس اْنِفِري  أ َرانِي إاِلَّ َحاِبَستَه 

ْنَهبٌِط    قَالَْت عائشة فَلَِقَينِي النبي  ْصِعَدةٌ َوه َو م  ْنَهِبَطةٌ َعلَْيَها أَْو أََنا م  ْصِعٌد ِمْن َمكَّةَ َوأََنا م  َوه َو م 
 )1(" ِمْنَها

في أشهر الحج وليالي     رسول للا   : خرجنا مع"رضي هللا عنها  عن عائشة وفيهما   -3473
الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال ) من لم يكن منكم معه هدي  
فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فال (قالت فاْلخذ بها والتارك لها من أصحابه  

معهم الهدي فلم يقدروا على  ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان   رسول للا  قالت فأما
ِكَناَية َعْن َشْيء اَل  )وأنا أبكي فقال ) ما يبكيك يا هنتاه (    رسول للا   العمرة قالت فدخل علي

ه  ِباْسِمهِ  . قلت سمعت قولك ْلصحابك فمنعت العمرة قال ) وما شأنك ( . قلت ال أصلي   (َيْذك ر 
قال ) فال يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب للا عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك  
فعسى للا أن يرزقكيها ( . قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجنا من منى  

خرجت معه في النفر اْلخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد فأفضت بالبيت قالت ثم  
ثم ائتيا ها هنا فإني   ثم افرغافلتهل بعمرة   الرحمن بن أبي بكر فقال ) اخرج بأختك من الحرم

(قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال    أنظركما حتى تأتياني
  "   لرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة( . فقلت نعم فآذن با هل فرغتم)  

 )2(وهذا لفظ البخاري

ْحَمِن ، فَقَاَل : اْخُرْج بِأُْختَِك اْلَحَرَم   "لفظ للبخاريوفي   -3474 فَنََزْلنَا اْلُمَحصََّب ، فََدَعا َعْبَد الرَّ
نادى ف  اَل :  ، فَْلتُِهلَّ بِعُْمَرٍة ، ثُمَّ اْفُرَغا ِمْن َطَوافُِكَما ، أَْنتَِظْرُكَما َهاُهنَا ، فَأَتَْينَا فِي َجْوِف اللَّْيِل فَقَ 

قبل صالة الصبح ثم خرج موجها إلى    حل الناس ومن طاف بالبيت  بالرحيل في أصحابه فارت
:باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة   وقد بوب على هذا الحديث" وهذا لفظ البخاري  المدينة

 )3(؟"ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع

  قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا  "  وفي لفظ مسلم -3475
فخرج فمر وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت ؟ قلت نعم فآذن في أصحابه بالرحيل  

 ) لم تقل فطفنا(  )4("قبل صالة الصبح ثم خرج إلى المدينة فطاف بهبالبيت 
َوالَِّذي يَْغِلب عنِدي أَنَّهُ َوقََع فِيِه تَْحِريف ,    "  (:  613  /3»فتح الباري البن حجر« )قال بن حجرفي   •

َواب فَاْرتََحَل النَّاس ثُمَّ َطاَف بِاْلبَْيِت إِلَْخ , َوَكذَا َوقََع عند أبي داود ِمْن َطِريق أَبِي بَْكر اْلَحنَفِ  ّي  َوالصَّ
ِحيِل , فَاْرتَ  ْبح فََطاَف بِِه ِحين  عن أَْفلََح بِلَْفِظ " فَأَذََّن فِي أَْصَحابه بِالرَّ َحَل فََمرَّ بِاْلبَْيِت قَْبل َصاَلة الص 

ِحيِل فََخَرجَ  ًها إِلَى اْلَمِدينَة " َوفِي ِرَوايَة مسلم " فَأَذََّن فِي أَْصَحابه بِالرَّ  ,  َخَرَج , ثُمَّ اِْنَصَرَف ُمتََوّجِ
ْبح,ثُمَّ   َخَرَج إِلَى اْلَمِدينَة "َوقَْد أَْخَرَجهُ اْلبخاري ِمْن َهذَا اْلَوْجه فََمرَّ بِاْلبَْيِت فََطاَف بِِه قَْبل َصاَلة الص 

ْشَكال قَْوله " فََمرَّ  ًها إِلَى اْلَمِدينَة " : َوفِي َحِديث اْلباب ِمْن اإْلِ  بِاْلبَْيِت  بِلَْفِظ "فَاْرتََحَل النَّاس. فََمرَّ ُمتََوّجِ
هَ فََطاَف بِِه " بَْعد أَْن قَاَل ِلعائشة " أَ  َوايَة اأْلُْخَرى أَنَّهُ " تََوجَّ فََرْغت ؟ قَالَْت نَعَْم " َمَع قَْولَها فِي الّرِ

 
،   ( ) كتاب الحج ، باب التمتع واإلقران واإلفراد ( )بهذا اللفظ(1561( برقم: )141/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 1211( برقم: )33/    4مسلم في "صحيحه" ) و
 . (بمثله( )

 .( هذا اللفظ()كتاب الحج ، باب قول هللا تعال الحج أشهر معلومات()ب1560(برقم:)141/    2البخاري في"صحيحه")أخرجه    –  )2(
  ( ) أبواب العمرة ، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج1788( برقم: )5/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .  ( )بهذا اللفظ( ؟هل يجزئه من طواف الوداع
( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج 1211( برقم: )31/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
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َواب فِيَها " فََمرَّ   اْلَمْنِزل الَِّذي َكاَن بِِه "  َوقَْد بَيَّنَّا أَنَّ الصَّ بِاْلبَْيِت ِلَطَواِف اْلَوَداع َوِهَي َراِجعَة إِلَى 
  ".َمْن َطاَف بِاْلبَْيتِ فََطاَف بِِه " بََدل قَْوله وَ 

لقيني رسول هللا وأنا مصعدة   :محفوظا فصوابه  هذا   فإن كان حديث األسود"  في الهدي  قال ابن القيم  •
إليها   قد أخذ في    ،  من مكة وهو منهبط  لميعاده فوافته  ثم أصعدت  فإنها طافت وقضت عمرتها 

وقد  .  وجه لحديث األسود غيرهذا  وال  ،  الهبوط إلى مكة للوداع فارتحل وأذن في الناس بالرحيل  
أنه طاف للوداع مرتين مرة بعد أن بعثها وقبل   :أحدهما  ،  جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم  

فتأمله   بين فإنه ال يرفع اإلشكال بل يزيده  أنه وهم  للوداع وهذا مع  بعد فراغها     .فراغها ومرة 
أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب فلقيته   :الثاني

 ألنه لم يخرج من العقبة أصال ؛  وهذا أقبح من األول  ،    وهي منهبطة إلى مكة وهومصعد إلى العقبة
وأيضا فعلى تقدير ذلك ال يحصل الجمع بين  ،  وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى باالتفاق  ،  

 ".الحديثين

الهدي:  • القيم في  بن  الظهر والعصر قال  به  بالمحصب وصلى  نزل  أنه  فعله  تراه من  كأنك  والذي 
د رقدة ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع  ليال ثم خرج من أسفلها  والمغرب والعشاء ورق

ففي البخاري عن أنس أن رسول هللا صلى   .  إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب وال دار دائرة
وفيهما عن   ،الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به  

 وذكرت الحديث ثم قالت حين قضى هللا الحج ونفرنا من منى فنزلنا عائشة خرجنا مع رسول هللا

ثم  ثم افرغا من طوافكما  بالمحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال له اخرج بأختك من الحرم  

بالمحصب   هاهنا  فأتيناه   ،  ائتياني  الليل  جوف  في  طوافنا  من  وفرغنا  العمرة  هللا  فقضى  قالت 
نا نعم فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها بالمحصب  فقال فرغتما قل

إلى المدينة فهذا من أصح حديث على وجه األرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من  
تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها ودليل على أن حديث األسود غير محفوظ وإن كان محفوظا 

 ". وباهلل التوفيقفال وجه له غير ما ذكرنا  

و أما طواف الوداع فليس من "  (8/    26)  -مجموع الفتاوى البن تيمية  قال شيخ اإلسالم في   •
و لهذا ال يطوف من أقام بمكة و ليس فرضا  ؛  وإنما هو لمن أراد الخروج من مكة  ،  الحج  

بخالف    ،  ولم يبطل الحج بتركه  ،    على كل أحد بل يسقط عن الحائض و لو لم يفعله ألجزأه دم  
 . "طواف الفرض و الوقوف و كذلك السعي

أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج ، وإنما يجب على من    ابن عثيمين  ورجح الشيخ  •
 .  الممتع 7/428يغادر مكة 

ِمْن اْلَمِديَنِة إِلَى َمكَّةَ    َخَرْجَنا َمَع النبي   " قال:    في البخاري عن أنس بن مالكو -3476
  )1("َنا بَِها َعْشًرافََكاَن ي َصل ِي َرْكعَتَْيِن َرْكعَتَْيِن َحتَّى َرَجعنا إِلَى اْلَمِديَنِة ق ْلت  أَقَْمت ْم بَِمكَّةَ َشْيئًا قَاَل أَقَمْ 

في وهذا في حجة الوداع ولم تكن اإلقامة عشرة في نفس مكة ، بل فيها و"  قال النووي: 
    ".عرفات ومنى

 )2("نقصرالصالة  عشراالنبي  مع أقمنا قال أنس عن وفي البخاري -3477

  

 
 . 8817ه حديث رقم تقدم تخريج– )1(
 . 8917ه حديث ؤقم تقدم تخريج – )2(
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 هل يلزم الوداع للمعتمر؟ •
يقول من  رسول للا    قال:سمعتعن الحارث بن عبد للا بن أوس  .    )ضعيف( -3478

 )1("  حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

 )2(ابن حزم " العمرة حج أصغر"مع قوله في حديث . (مرسل صحيح ) -3479

ِ  .  )حسن( -3480 قَاَل :» إِذَا    -صلى للا عليه وسلم -َعْن َعاِئَشةَ َرِضَى َّللاَّ  َعْنَها أَنَّ َرس وَل َّللاَّ
ْحلَةَ إِلَى أَْهِلِه فَإِنَّه  أَْعَظم  ْلَْجِرِه « ِل الر ِ ه  فَْلي عَج ِ قََضى أََحد ك ْم َحجَّ

)3(. 

 . مسائل في طواف الوداع  •

 . من األخطاء الدارجة  •
  ، ل ذلك بتؤخر طواف اإلفاضة من أجل جمعه مع الوداع فتحيض ق -  خاصة النساء - بعضهم •

  بطواف بخالف  عنها  ألنها لو حاضت قبل الوداع سقط    ؛اضة  فاإلبطواف  وكان األولى أن تبادر  
 فإنه ال يسقط بحال . اإلفاضة

هذا قبل طواف اإلفاضة والسعي بسبب   تكونالجماع أو المياشرة كثرة وقوع  أن    :إشكال آخر •
 .التأخير

بعضهم يتصور أن الرمي لليوم الثالث يلزمه لو غربت عليه الشمس في مكة في اليوم الثاني   •
منى أو    منكان    والمقصود به النفر سواء  ؟ه في مكة  نأم أ  ؟) فهل الخالف محصور في منى  

. وهللا تعالى  لسؤال عن ذلك مما يشعر بأن لهذا القول أصالمكة ) تحتاج لبحث( لكثر امن  
 . (أعلم

 ! ؟بعضهم يطوف للوداع ثم يخرج خروجا صوريا ثم يعود •

 !؟ بعضهم يطوف للوداع ثم يعتمر •

طواف   يطوف طوافينأن  يعني  طواف اإلفاضة وطواف الوداع    بعضهم يفهم أن الجمع بين •
وإنما المطلوب طواف واحد بنيتين ) اإلفاضة والوداع ( أو بنية    ؟!لإلفاضة ، وطواف للوداع  

 واحدة وهي اإلفاضة .

 ! الوداع سعيطواف ن أن مع ظبعضههم ي •

 لطواف الوداع والكثير من الناس اليفعل.  البد من ركعتي الطواف •

  

 
حديث الحارث بن عبد هللا بن أوس حديث  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(946( برقم: )271/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )1(

وأحمد في " ،  غريب ، وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا ، وقد خولف الحجاج في بعض هذا اإلسناد .  
سناده ضعيف "إط الرسالة(:  176/  24»مسند أحمد« )األرنؤوط في    . قال( )بمثله.(15681( برقم: )3269/    6"مسنده" )

وهذا إسناد ضعيف؛  "...(:247/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  لضعف الحجاج: وهو ابن أرطاة 
»سلسلة وضعفه  في  " . لضعف ابن البيلماني، وعنعنة الحجاج بن أرطاة؛ فإنه كان مدلسا.والحديث منسوخ؛ كما قال الطحاوي. 

السيئ في األمة« ) الضعيفة والموضوعة وأثرها  ...  4585برقم    (:91/  10األحاديث  الترجمة؛ قد  ... وقال  ثم رأيت حديث 
 " ( من طريق الحجاج به، دون قوله:"أو اعتمر"؛ فهو الصواب.41- 40أخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" )ص 

 . 2433حديث رقم    سبق تخريجه – )2(
والبيهقي في "سننه    وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(1759( برقم: )477/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )3(

. قال األلباني   ( )بلفظه.(2790( برقم: ) 375/    3والدارقطني في "سننه" )،  ( )بلفظه.(  10472( برقم: )259/    5الكبير" )
" الحديث حسن على أقل الدرجات. "...  1379برقم    (:368/  3فقهها وفوائدها« ) »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من  في  

 . 732برقم  (:187/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وحسنه في 
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 . حج البيت في آخر الزمان •
ليحجن البيت وليعتمرن    :"قال    النبي   : عنأبي سعيد الخدري  عنفي البخاري   -3481

عن شعبة قال: ال تقوم الساعة حتى ال وقال عبد الرحمن ،  " .  بعد خروج يأجوج ومأجوج
 )1(". يحج البيت واألول أكثر

يخرب الكعبة ذو السويقتين من    :"قال    النبي  : عن  أبي هريرة  وفيهما عن   -3482
 )2(ة"الحبش

كأني به أسود    :"قال    النبي   : عنرضي للا عنهما    عن ابن عباسالبخاري  وفي   -3483
 )3("الفحج وهو تباعد ما بين الساقين"  أفحج يقلعها حجرا حجرا

رسول للا    قال سمعت رضي للا عنهما   ن بن عمرو  عو .  صحيح لغيره(حسن.  ) -3484
 :الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني  يخرب  "يقول

 )4(" أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله

، أن رسول    أنه سمع أبا هريرة يحدث أبا قتادةعن سعيد بن سمعان ،  و .   )صحيح( -3485
ولن يستحل هذا البيت إال  ،    والمقام يبايع لرجل بين الركن  للا صلى للا عليه وسلم ، قال :  

، فيخربونه خرابا ال يعمر    ثم تظهر الحبشة،   فإذا استحلوه ، فال تسل عن هلكة العرب،    أهله
  )5("بعده أبدا ، وهم الذين يستخرجون كنزه .

  

 
( ) كتاب الحج ، باب قول هللا تعالى جعل هللا الكعبة البيت الحرام  1593( برقم: ) 149/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  س ( )بهذا اللفظ(قياما للنا
( ) كتاب الحج ، باب قول هللا تعالى جعل هللا الكعبة البيت الحرام  1591( برقم: ) 148/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ال تقوم 2909( برقم: ) 183/    8قياما للناس ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت ( )بلفظه.(الساعة حتى 

 .  ( ) كتاب الحج ، باب هدم الكعبة ( )بهذا اللفظ(1595( برقم: )149/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
هما ، ( )بهذا  ( ) مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عن7173( برقم: )1487/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )4(

واه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق، وهو "ر(:298/  3»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في     اللفظ(
بعضه مرفوع صحيح، وبعضه يروى مرفوعاً "ط الرسالة(: 629/  11»مسند أحمد« )". وقال األرنؤوط في ثقة، ولكنه مدلس.

وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق: مدلس، وقد عنعن، لكنه توبع، وباقي رجاله ثقات رجال      ح،  وموقوفاً، والموقوف أص
د بن سلمة: هو الباهلي الحراني، "ت أحمد شاكر(:   474/  6»مسند أحمد« )" . قال أحمد شاكر في    الصحيح. إسناده صحيح، محمَّ

وقال   " .أيضاً مراراً بواسطة أحمد بن عبد الملك الحراني، كما هناوهو من شيوخ أحمد، روى عنه مباشرة مراراً، وروى عنه  
( عن محمد بن  220/    2(:"... أخرجه أحمد )555/  6األلباني في »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

افظ. قلت: فيه عنعنة ابن كثير: " وهذا إسناد جيد قوي "، وسكت عنه الح إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. وقال ابن
 . إسحاق كما ترى، فلعل تقويته إياه بالنظر لشواهده المتقدمة."

( برقم:  452/    4( )بهذا اللفظ( والحاكم في "مستدركه" )6827( برقم: )239/    15أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
 290/  13»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    (  ( )بمثله.8025( برقم: ) 1658/    2وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بمثله.(  8489)

سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيَر سعيد بن سمعان، فقد روى له البخاري في "القراءة خلف اإِلمام" "إط الرسالة(:
/ 6« ) »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" وقال األلباني في  وأصحاُب السنن غيَر ابن ماجه، وهو ثقة

وهو ثقة كما في " التقريب    قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سمعان،  :"  2743برقم    (:554
ألحمد، وسكت عليه، فهو عنده حسن أو صحيح، وقال الحاكم: " صحيح   (على عزوه461/  3واقتصر الحافظ في"الفتح ")..".

عنه ]غير[ ابن أبي ذئب، وقد تكلم فيه   ه: " قلت: ما خرجا البن سمعان شيئا، وال روىالشيخين "! ورده الذهبي بقول  على شرط
واألزدي عنده  ولذلك رده الحافظ في" التقريب ":"ثقة، لم يصب األزدي في تضعيفه ". قلت: ". قلت: لم يتكلم فيه غير األزدي،

 وابن سمعان وثقه النسائي والدارقطني وابن حبان. التراجم،تشدد في التضعيف، نبه على ذلك الذهبي نفسه في بعض 
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و َجْيٌش اْلَكْعَبةَ  :"    قال رسول للا    رضي للا عنها  عائشة  عن   فيهماو -3486 فَإِذَا  َيْغز 
ِبَبْيَداءَ  ِلِهْم    َكان وا  ِبأَوَّ ي ْخَسف   ِ َكْيَف  َيا َرس وَل َّللاَّ ق ْلت   قَالَْت  َوآِخِرِهْم  ِلِهْم  ِبأَوَّ ي ْخَسف   اْْلَْرِض  ِمْن 

ِلِهْم َوآِخِرِهْم ث مَّ ي ْبعَث   ْم قَاَل ي ْخَسف  ِبأَوَّ ْم َوَمْن لَْيَس ِمْنه    "  ،   وَن َعلَى ِنيَّاتِِهمْ َوآِخِرِهْم َوفِيِهْم أَْسَواق ه 
في منامه فقلنا يا رسول للا صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله   رسول للا    عبث"ولفظ مسلم

إذا كانوا  بالبيت حتى  لجأ  قد  برجل من قريش  بالبيت  يؤمون  أمتي  ناسا من  إن  العجب  فقال 
قد  بالبيداء الطريق  إن  للا  رسول  يا  فقلنا  بهم  المستبصر يجمع    خسف  فيهم  نعم  قال    الناس 

" )1("والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم للا على نياتهم 
 ( "ُكّل أَْرض َمْلَساء اَل َشْيء بَِها  :ْلبَْيَداءا، و"المستبين لذلك القاصد له عمدا  :المستبصر هو)

باب اْلمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ  :    ابن خزيمةقال  .    )صحيح( -3487
رضي للا    عن عبد هللا بن عمر.   النبي صلى للا عليه و سلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين  

م مرتين و يرفع في الثالث  دفإنه قد ه  استمتعوا من هذا البيت:    قال قال رسول للا  عنهما   
ريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال ْلن البيت إذا هدم  قال أبو بكر قوله : و يرفع في الثالث ي 

 .ولفظ ابن حبان " ويرفع في الثالثة")2(" ال يقع عليه إسم بيت إذا لم يكن هناك بناء

  

 
ومسلم  ، .( بنحوه( ) كتاب البيوع ، باب ما ذكر في األسواق ( )2118( برقم: )65/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 بيت ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب الخسف بالجيش الذي يؤم ال2884( برقم: )168/    8في "صحيحه" )
( 153/    15وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2506( برقم: )219/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(  6753برقم: ) والحاكم في  ،  ( )بمثله.(  224( برقم: )140/    13والضياء 
( برقم:  441/    1"مستدركه"  )بمثله.(1616)(  في    (  األرنؤوط  قال  الذهبي.  ووافقه  )وصححه  حبان«  ابن  / 15»صحيح 

»صحيح موارد " ، وصححه في  ده صحيح "إسنا (:128/  4»صحيح ابن خزيمة« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:153
 .   803برقم  (:409/ 1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
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 فضل المدينة وأحكام حرمها    •
من تبوك حتى أشرفنا على المدينة    النبي   : أقبلنا معقال  عن أبي حميد  فيهما -3488

  )1(("فقال ) هذه طابة

إن للا تعالى    "يقول:  رسول للا    قال سمعت   عن جابر بن سمرةوفي مسلم عن   -3489
 )2("سمى المدينة طابة

» أمرت بقرية تأكل القرى يقولون   "قال   عن النبي :   عن  أبي هريرة  وفيهما -3490
 .)3(يثرب وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد «

سمعت    :قال  رضي للا عنه  ن عبد هللا بن الزبير عن سفيان بن أبى زهيرعفيهما  و -3491
تفتح اليمن ، فيأتي قوم يبسون ، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم ، والمدينة  يقول »    رسول للا  

خير لهم لو كانوا يعلمون ، وتفتح الشأم ، فيأتي قوم يبسون ، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ،  
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون ، فيتحملون بأهليهم ومن  

 .)4(«.   مدينة خير لهم لو كانوا يعلمونوال أطاعهم ، 

يأتي على الناس زمان يدعو  قال»    أن رسول للا      عن أبى هريرةفي مسلم  و -3492
الرجل ابن عمه ، وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون  
، والذي نفسي بيده ال يخرج منهم أحد رغبة عنها إال أخلف للا فيها خيرا منه ، أال إن المدينة  

شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد  كالكير تخرج الخبيث ، ال تقوم الساعة حتى تنفي المدينة  
 .»)5( . 

» ليس من بلد إال سيطؤه الدجال  :  قال قال رسول للا    أنس بن مالكفيهما عن  و -3493
وليس نقب من أنقابها إال عليه المالئكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف    إال مكة والمدينة

يخرج إليه كل منافق    :" فظ مسلمولالمدينة ثالث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق «.
 )6("ومنافقة

) يعني المدينة ( وإنها تنفي    إِنََّها َطْيبَةُ قال:    النبي  عنن زيد بن ثابت وفيهما ع -3494
 )7("الخبث كما تنفي النار خبث الفضة

ا َخَرَج النَّبِيُّ    َعْن َزْيِد ْبِن ثَابِتٍ "  فيهما  وفي لفظ -3495 ٍد    َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  قَاَل لَمَّ إِلَى أ ح 
  ِ َوَكاَن أَْصَحاب  النَّبِي  ْن َخَرَج َمعَه   َناٌس ِممَّ ْم َوفِْرقَةً تَق ول  اَل    َرَجَع  ن قَاِتل ه  تَق ول   فِْرقَتَْيِن فِْرقَةً 

ْم فَنََزلَْت   ْم بَِما َكَسب وان قَاِتل ه  َنافِِقيَن فِئَتَْيِن َوَّللاَّ  أَْرَكَسه  َوقَاَل إِنََّها َطْيَبة  تَْنِفي الذُّن وَب    فََما لَك ْم فِي اْلم 
ةِ       )8("َكَما تَْنِفي النَّار  َخَبَث اْلِفضَّ

 )9("إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد :"وفي لفظ للبخاري -3496

 
)م(( ) كتاب الزكاة ، باب خرص الثمر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم   1482( برقم: )125/  2)أخرجه البخاري في "صحيحه" – )1(

 . ( ) كتاب الفضائل ، باب ِفي معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بنحوه.(1392( برقم: )61/  7في "صحيحه" ) 
 .  ( ) كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ( )بهذا اللفظ(1385( برقم: ) 121/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
( ) فضائل المدينة ، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس ( )بهذا 1871( برقم: )20/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . ( ) كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ( )بلفظه.(1382) ( برقم: 120/  4ومسلم في "صحيحه"  )، اللفظ( 
، ( ) فضائل المدينة ، باب من رغب عن المدينة ( )بهذا اللفظ(  1875( برقم: )21/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . مصار ( )بمثله.(( ) كتاب الحج ، باب الترغيب ِفي المدينة عند فتح األْ 1388( برقم: )122/  4ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( ) كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ( )بهذا اللفظ(1381( برقم: ) 120/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
( ) فضائل المدينة ، باب ال يدخل الدجال المدينة ( )بمثله.( ، 1881( برقم: )22/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ِفي خروج الدجال ومكثه ِفي اأْلرض 2943( برقم: )206/    8ومسلم في "صحيحه" )
 .  ونزول عيسى وقتله إياه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المغازي ، باب غزوة أحد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 4050( برقم: )96/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(
 . ( ) كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ( )بنحوه مختصرا.(1384( برقم: ) 121/  4"صحيحه" ) 

ازي ، باب غزوة أحد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في ( ) كتاب المغ4050( برقم: )96/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(
 . .(بمثله( ) كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ( )1384( برقم: ) 121/  4"صحيحه" ) 

 . ( ) فضائل المدينة ، باب المدينة تنفي الخبث ( )بهذا اللفظ(1884( برقم: )22/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )9(
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ةِ ،  اْلُخْدِريَّ َعْن أَبِي َسِعيٍد َمْولَى اْلَمْهِرّيِ ، أَنَّهُ َجاَء أَبَا َسِعيٍد  وفي مسلم   -3497 لََياِلَي اْلَحرَّ
 َصْبَر لَه  فَاْستََشاَره  فِي اْلَجاَلِء ِمَن اْلَمِديَنِة ، َوَشَكا إِلَْيِه أَْسعَاَرَها ، َوَكثَْرةَ ِعَياِلِه ، َوأَْخبََره  أَْن الَ 

َك   ر  َيق ول     ِبذَِلَك ، إِن ِي َسِمْعت  َرس وَل للِا  َعلَى َجْهِد اْلَمِديَنِة َوَْلَْواِئَها ، فَقَاَل لَه  : َوْيَحَك ! اَل آم 
وَت إاِلَّ ك ْنت  لَه  َشِفيعًا أَْو َشِهيًدا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِذَا َكاَن  ْسِلًما .: اَل َيْصِبر  أََحٌد َعلَى َْلَْوائَِها فَيَم    )1("م 

بَْيرِ   وفي مسلم عن   -3498 ْبِن  َعْبِد هللِا  ، أَْخَبَره  أَنَّه  َكاَن َجاِلًسا ِعْنَد    َعْن يَُحنََّس َمْولَى الز 
ْحَمِن ،    ُعَمَر فِي اْلِفتْنَةِ  وَج َيا أََبا َعْبِد الرَّ ر  ، فَأَتَْته  َمْواَلةٌ لَه  ت َسل ِم  َعلَْيِه ، فَقَالَْت : إِن ِي أََرْدت  اْلخ 

َمان  ، فَقَاَل لََها َعْبد  للِا :   َيق ول  : اَل َيْصبِر       ، فَإِن ِي َسِمْعت  َرس وَل للِا   اْقعُِدي لََكاعِ اْشتَدَّ َعلَْيَنا الزَّ
تَِها أََحٌد إاِلَّ ك ْنت  لَه  َشِهيًدا أَْو َشِفيعًا َيْوَم اْلِقَياَمِة .   )2("َعلَى َْلَْوائَِها َوِشدَّ

إني أحرم ما بين  "  رسول للا    قال"قال:    بن أبي وقاصسعد  عن    مسلم  في  و -3499
  المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، وقال :    يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها  البتي المدينة أن

ال يدعها أحد رغبة عنها إال أبدل هللا فيها من هو خير منه ، وال يثبت أحد على ألوائها  ،  
 )3(". وجهدها إال كنت له شفيعا ، أو شهيدا يوم القيامة

النار ذوب  وال يريد أحد أهل المدينة بسوء إال أذابه هللا في    "  عنه  مسلموفي لفظ ل -3500
 )4("الرصاص أو ذوب الملح في الماء

فأصاب    أن أعرابيا بايع رسول للا  رضي للا عنهما     عن جابر بن عبد هللا  وفيهما -3501
ثم جاءه    فقال يا محمد أقلنى بيعتى. فأبى رسول للا    اْلعرابى وعك بالمدينة فأتى النبى  

»    فقال أقلنى بيعتى. فأبى ثم جاءه فقال أقلنى بيعتى. فأبى فخرج اْلعرابى فقال رسول للا  
  )5(«  إنما المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها

إن إبراهيم حرم مكة ودعا  :"قال   النبي   أن  عبد هللا بن زيد بن عاصمعن    هماوفي -3502
بمثلي    حرم إبراهيم مكة ، وإني دعوت في صاعها ومدهاألهلها ، وإني حرمت المدينة كما  

ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا  "  ولفظ البخاري"  .    ما دعا به إبراهيم ألهل مكة
 )6(".  إبراهيم عليه السالم لمكة

كحبنا مكة أو أشد ،   اللهم حبب إلينا المدينة"  رضي هللا عنهاعن عائشة  هما  وفي -3503
اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا ، وصححها لنا ، وانقل حماها إلى الجحفة قالت : وقدمنا  

 )7("المدينة وهي أوبأ أرض للا ، قالت : فكان بطحان يجري نجال ، تعني ماء آجنا .

 
( ) كتاب الحج ، باب الترغيب ِفي سكنى المدينة والصبر على  1374( برقم: )118/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ألوائها ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب الترغيب ِفي سكنى المدينة والصبر على 1377( برقم: )119/    4مسلم في "صحيحه" )أخرجه      –  )2(

 .  ألوائها ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1363( برقم: )113/    4مسلم في "صحيحه" )أخرجه  –  )3(

 . بالبركة ( )بهذا اللفظ(َوَسلََّم فيها 
( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1363( برقم: )113/    4مسلم في "صحيحه" )أخرجه  –  )4(

 . َوَسلََّم فيها بالبركة ( )بهذا اللفظ(
( ، ومسلم بنحوهدينة تنفي الخبث ( )( ) فضائل المدينة ، باب الم1883( برقم: )22/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(

 .  .(بهذا اللفظ( ) كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ( )1383( برقم: )120/  4في "صحيحه" ) 
( ) كتاب البيوع ، باب بركة صاع النبي صلى هللا عليه وسلم ومده  2129( برقم: ) 67/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(

( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1360( برقم: )112/    4"صحيحه" )  ومسلم في،  ( )بنحوه.(  
 . َوَسلََّم فيها بالبركة ( )بهذا اللفظ(

ومسلم في  ( ،( ) فضائل المدينة ، باب حدثنا مسدد ( )بهذا اللفظ1889( برقم: )23/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(
 .( ) كتاب الحج ، باب الترغيب ِفي سكنى المدينة والصبر على ألوائها ()بنحوه مختصرا.( 1376(برقم: )118 / 4"صحيحه")
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إلى خيبر أخدمه فلما قدم النبي    خرجت مع رسول للا  قال :"    وفيهما عن أنس -3504
    : ثم أشار بيده إلى المدينة قال : اللهم إني    هذا جبل يحبنا ونحبهراجعا وبدا له أحد قال .

   )1("أحرم ما بين البتيها كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. 

صاعهم ، وبارك لهم  اللهم بارك لهم في مكيالهم ، وبارك لهم في  "  وفي لفظ لمسلم -3505
 )2("في مدهم .

  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الخدمة في الغزو ( )بهذا 2889( برقم: )35/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ( )1365( برقم: )114/  4ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
 . فيها بالبركة ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1368( برقم: )114/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 . َوَسلََّم فيها بالبركة ( )بهذا اللفظ(
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َم َمكَّةَ فََجعَلََها    قال:"   عن النبي    عن أبي سعيد  وفي مسلم  -3506 مَّ إِنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ اللَّه 
ي ْحَمَل فِيهَ  َحَراًما َما َبْيَن َمأِْزَمْيَها أَْن اَل ي ْهَراَق فِيَها َدٌم َواَل  ْمت  اْلَمِديَنةَ  َوإِن ِي َحرَّ ا ِساَلٌح  َحَرًما 

مَّ َباِرْك لََنا فِي َمِديَنِتَنا  ِلِقتَاٍل َواَل ت ْخَبَط فِيَها َشَجَرةٌ إاِلَّ ِلعَْلٍف اللَّ  اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َصاعنا اللَُّهمَّ  ه 
نَا اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا  نَا اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َصاعنا اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي ُمّدِ   فِي َمِدينَتِنَا   بَاِرْك لَنَا فِي ُمّدِ

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما ِمْن اْلَمِديَنِة ِشْعٌب َواَل َنْقٌب إاِلَّ َعلَْيِه َملََكاِن    َرَكِة بََرَكتَْينِ اللَُّهمَّ اْجعَْل َمَع اْلبَ 
وا إِلَْيَها ث مَّ قَاَل ِللنَّاِس اْرتَِحل وا فَاْرتََحْلَنا فَأَْقَبْلَنا إِلَى اْلَمِديَنِة   َساِنَها َحتَّى تَْقَدم  ِلف  ِبِه  فََوالَِّذي َنحْ َيْحر 

اٍد َما َوَضعنا ِرَحالََنا ِحيَن َدَخْلَنا اْلَمِديَنةَ َحتَّى أََغاَر َعلَْيَنا َبن و   ِ  أَْو ي ْحلَف  ِبِه الشَّكُّ ِمْن َحمَّ َعْبِد َّللاَّ
ْم قَْبَل ذَِلَك َشْيءٌ  ه    )1(" ْبِن َغَطفَاَن َوَما يَِهيج 

إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة  :"     قال النبي  عن جابر  وفي مسلم   -3507
:الحرة   ]حرتيهاما بين البتيها    )2("  .  ال يقطع عضاهها ، وال يصاد صيدها، ما بين البتيها  

وال  واحدتها عضاهة[  ،  ]هي كل شجرة فيها شوكال يقطع عضاهها السوداء الشرقية والغربية[
 " يصاد صيدها 

قال ال يختلي خالها وال ينفر صيدها    النبي عن  عن علي  .   (. صحيح لغيره)حسن -3508
وال تلتقط لقطتها إال لمن  أشاد بها وال يصلح لرجل أن يحمل فيها السالح لقتال وال يصلح أن 

 )3("يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعيره
  :قال  ؟    المدينة   النبي   أحرم   :"  اْلحول قال سألت أنسا  عاصمعن    وفي مسلم -3509

 )4("  ال يختلى خالها فمن فعل ذلك فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعيننعم هي حرام 

فمن أحدث فيها حدثا قال ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها    "عنه  مسلموفي لفظ ل -3510
 )5("حدثا فعليه لعنة للا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل للا منه يوم القيامة صرفا وال عدال 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا آوى  "    عن علي  هماوفي -3511
لحدث:  ا)  )6("  محدثا فعليه لعنة للا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل للا منه يوم القيامة صرفا

الحدود،  ُكل  َحّدٍ هلل يجب على صاحبه أن يقام عليه، وهذا شبيه بحديٍث فى الرجل يأتى حدا من  
   ("ثم يلجأ إلى الحرم أنه ال يقام عليه الحد

 
  

 
( ) كتاب الحج ، باب الترغيب ِفي سكنى المدينة والصبر على 1374( برقم: )117/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(
 . وائها ( )بهذا اللفظ(أل
( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1362( برقم: )113/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 . َوَسلََّم فيها بالبركة ( )بهذا اللفظ(
( برقم: ط الرسالة  267/    2سنده" )وأحمد في "م،    ( )بدون ترقيم( )بهذا اللفظ(167/    2داود في "سننه" )أخرجه أبو  –  )3(
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي "ط الرسالة(:   268/  2»مسند أحمد« ))بمثله( . قال األرنؤوط في  (  959)

"الفتح"   في  الحافظ  سنده  َحسن  فقد  ذلك  ومع  مرسلة،  علي  عن  وِروايته  صدوق،  وهو  مسلم،  رجال  فمن  األعرج،  حسان 
 ".إسناده صحيح على شرط مسلم :"  1774برقم    (:274/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في    " . وقال.12/261

( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1367( برقم: )114/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 . َوَسلََّم فيها بالبركة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  1366( برقم: )114/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 . َوَسلََّم فيها بالبركة ( )بهذا اللفظ(

للفظ(  ( ) كتاب الفرائض ، باب إثم من تبرأ من مواليه ( )بهذا ا6755( برقم: )154/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )6(
( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيها 1370( برقم: )115/    4، ومسلم في "صحيحه" )

 .  بالبركة ( )بمثله.(
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 المدينة في آخر الزمان  •
يَماَن لََيأِْرز  إِلَى اْلَمِديَنِة، َكَما  نَّ َرس وَل للِا  أ    فيهما عن أبي هريرة -3512 قَاَل: »إِنَّ اْْلِ

ْحِرَها«  تَأِْرز  اْلَحيَّة  إِلَى ج 
)1( 

أبي هريرة -3513 ِ  ع    وفي مسلم عن  النَّبِي  َوَسيَع ود   ِن  َغِريًبا  َبَدأَ  ْساَلَم  اْْلِ قَاَل: »إِنَّ 
 )2(«َوُهَو يَأِْرُز بَْيَن اْلَمْسِجَدْيِن، َكَما تَأِْرُز اْلَحيَّةُ فِي ُجْحِرَهاَغِريًبا َكَما َبَدأَ، 

مسلم   -3514 ُهَرْيَرةَ وفي  أَبِي  للِا    َعْن  َرس ول   قَاَل  ِدْرَهَمَها  قَاَل:  اْلِعَراق   »َمَنعَِت   :
ْديََها َوِديَناَرَها، َوَمنَعَْت ِمْصر  إِْرَدبََّها َوِديَناَرَها، َوع ْدت ْم ِمْن َحيْ  ث  َبَدأْت ْم،  َوقَِفيَزَها، َوَمَنعَِت الشَّأْم  م 

 )3(َوع ْدت ْم ِمْن َحْيث  َبَدأْت ْم«َوع ْدت ْم ِمْن َحْيث  َبَدأْت ْم، 
يتركون المدينة على خير    :"يقول  رسول للا    : سمعت  وفيهما عن أبي هريرة -3515

وآخر من يحشر راعيان من مزينة    -يريد عوافي السباع والطير -ما كانت ال يغشاها إال العواف  
 )4("  الوداع خرا على وجوههمايريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية  

لتتركن  "قال :  النبي   نأ    عن أبي هريرةو.  )صحيح لغيره دون جملة الكلب( -3516
المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو  

 )5("الطير والسباععلى المنبر فقالوا يا رسول للا فلمن تكون الثمار ذلك الزمان قال للعوافي 

أما وللا يا أهل المدينة  ":رسول للا   قال  بن مالك األشجعي  عن عوف  و.  )حسن( -3517
 )6("لتدعنها أربعين عاما للعوافي

  

 
اللفظ(  ( ) فضائل المدينة ، باب اإليمان يأرز إلى المدينة ( )بهذا  1876( برقم: )21/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )1(
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين 147( برقم: )90/  1ومسلم في "صحيحه" )، 

 . المسجدين ( )بلفظه.(
 ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه146( برقم: )90/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . يأرز بين المسجدين ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ال تقوم الساعة حتى يحسر  2896( برقم: )175/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  الفرات َعْن جبل من ذهب ( )بهذا اللفظ(
، ( ) فضائل المدينة ، باب من رغب عن المدينة ( )بهذا اللفظ(  1874( برقم: )21/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . ( ) كتاب الحج ، باب ِفي المدينة حين يتركها أهلها ( )بمثله.(1389( برقم: )123/  4ومسلم في "صحيحه" )
»صحيح موارد الظمآن إلى .  قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(7367( برقم: )176/    15أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  " . وقال في  صحيح لغيره دون جملة الكلب:"  867برقم    (:433/  1زوائد ابن حبان« )
 . "منكر بذكر جملة الكلب:"4299برقم  (:289/ 9وأثرها السيئ في األمة« )

( برقم:  177/    15وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(24609( برقم: )5794/    11مسنده" )أخرجه أحمد في "  –  )6(
وصححه ووافقه الذهبي . قال األرنؤوط ( )بنحوه.(  8404( برقم: )425/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  6774)

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ي في  " . وحسنه األلباانإسناده حسن"ط الرسالة(:  398/  39»مسند أحمد« )في  
 .  694برقم  (:365/ 1)
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 فضل زيارة المساجد الثالثة  •
َحاُل إِالَّ إِلَى ثاََلثَِة َمَساِجدَ   "عن أَبِي هريرة  وفيهما -3518 َمْسِجِدي َهذَا َوَمْسِجِد    اَل تَُشد  الّرِ

 )1("اْلَحَراِم َوَمْسِجِد اْْلَْقَصى  

َمْسِجِد اْلَكْعبَِة َوَمْسِجِدي َوَمْسِجِد   إِنََّما يَُسافَُر إِلَى ثاََلثَِة َمَساِجدَ   "  عنه  وفي لفظ لمسلم -3519
 )2(" إِيِليَاءَ 

ال تشد الرحال إال ثالثة مساجد مسجد    :"  وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري -3520
 )3("الحرام ومسجد اْلقصى ومسجدي

 .عن مسجد قباء  •
َما، قَاَل: »َكاَن النَّبِيُّ    َعِن اْبِن ُعَمرَ فيهما   -3521 ،  قُبَاٍء ُكلَّ َسْبتٍ َيأِْتي َمْسِجَد  َرِضَي َّللاَّ  َعْنه 

ِ ْبن   َما »َيْفعَل ه «َماِشًيا َوَراِكًبا« َوَكاَن َعْبد  َّللاَّ ع َمَر َرِضَي َّللاَّ  َعْنه 
)4(، 

 )5(«يَأْتِيِه ُكلَّ َسْبتٍ »َرأَْيت  النَّبِيَّ    :"وفي لفظ لمسلم عنه -3522

فيصلي فيه  ،    راكبا وماشيايأتي مسجد قباء    كان رسول للا    " وفي لفظ فيهما -3523
 )6(" . قال أبو بكر في روايته : قال ابن نمير : فيصلي فيه ركعتين  ركعتين

اَلة  فِي َمْسِجِد   النبي   "أن أسيد ْبَن ُظَهْيٍر األنصاري عن. )صحيح لغيره( -3524 قَاَل الصَّ
 )7(" قُبَاٍء َكعُْمَرةٍ 

)من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء    قال    -:  سهل بن حنيفعن  .    )صحيح( -3525
من خرج حتى يأتي هذا المسجد  " ولفظ النسائي والحاكم  "فصلى فيه صالة كان له كأجر عمرة

 )8(".  عدل عمرةمسجد قباء فصلى فيه كان له 

  

 
( ) كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل الصالة 1189( برقم: )60/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحج ، باب ال تشد الرحال 1397( برقم: )126/    4ومسلم في "صحيحه" )،  في مسجد مكة والمدينة ( )بهذا اللفظ(  
 . إال إلى ثالثة مساجد ( )بمثله.(

 () كتاب الحج ، باب ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد()بهذا اللفظ( 1397(برقم:)126/  4ه مسلم في"صحيحه")أخرج – )2(
( ) كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ، باب مسجد بيت 1197( برقم: )61/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .  المقدس ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ، باب من أتى  1193( برقم: )61/    2البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(

 . مسجد قباء كل سبت ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الحج ، باب فضل مسجد قباء ( )بهذا اللفظ(1399( برقم: )127/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ، باب إتيان مسجد 1194( برقم: )61/    2" )أخرجه البخاري في "صحيحه  –  )6(

( ) كتاب الحج ، باب فضل مسجد  1399( برقم: )127/    4قباء ماشيا وراكبا ( )بمثله مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  سجد قباء ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب فضل م1399( برقم: )127/  4قباء ( )بنحوه مختصرا.( ، )

، والحاكم  وقال :"إسناده حسن"  ( )بمثله.(1472( برقم: ) 278/  4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ) – )7(
 1والترمذي في "جامعه" )وصححه وقال الذهبي "إال أبا برد :مجهول"،    ( )بمثله.(1798( برقم: )487/    1في "مستدركه" )

( )بمثله.( 1411( برقم: )416/    2وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ(  324( برقم: ) 356  /
/ 2اجه ت األرنؤوط« )»سنن ابن م. قال األرنؤوط في    (  )بمثله.(  10404( برقم: ) 248/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )

»صحيح الترغيب والترهيب« " . وقال األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي األبرد مولى بني خطمة." (:416
 .  " صحيح لغيره" 1180برقم  (:47/ 2)
( 4302( برقم: )12/    3والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(1412( برقم: )416/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )8(
/ 2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.( 780( برقم: )387/  1النسائي في "الكبرى" )، و (بنحوه )

د بن سليمان الكرماني حسن الحديث." (:416 »سلسلة األحاديث " صححه األلباني في   صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن، محمَّ
الذهبي، ، وقال :"   3446برقم    (:1320/  7فقهها وفوائدها« )الصحيحة وشيء من   قال الحاكم:"صحيح اإلسناد"؛ ووافقه 

/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )." ، وصححه في ( .قلت: وهو كما قالوا139-2/138وأقره المنذري في "الترغيب " )
 . 6225، ورقم  6154برقم  (:1059
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 ؟ أسس على التقوى  في المدينة أي المساجد •
فِي َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف  َرس ول  َّللاَِّ فَلَِبَث  رضي للا عنها "  في البخاري عن عائشة -3526

 ِ َس َعلَى التَّْقَوى َوَصلَّى فِيِه َرس ول  َّللاَّ َس اْلَمْسِجد  الَِّذي أ س ِ ث مَّ َرِكَب َراِحلَتَه     ِبْضَع َعْشَرةَ لَْيلَةً َوأ س ِ
س وِل   ِباْلَمِديَنِة َوه َو ي َصل ِي فِيِه َيْوَمِئٍذ ِرَجاٌل    فََساَر يَْمِشي َمعَه  النَّاس  َحتَّى بََرَكْت ِعْنَد َمْسِجِد الرَّ

ْسِلِميَن َوَكاَن ِمْرَبًدا ِللتَّْمِر ِلس َهْيٍل َوَسْهٍل غ اَلَمْيِن َيِتيَمْيِن فِي   َراَرةَ ِمْن اْلم   )1("َحْجِر أَْسعََد ْبِن ز 

قال :سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : مر بي عبد    عن حميد الخراطفي مسلم  و -3527
الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال : قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على 

في بيت بعض نسائه ، فقلت : يا رسول للا  التقوى ؟ قال : قال أبي : دخلت على رسول للا  
، أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من حصباء فضرب به اْلرض ، ثم  

 )2(."  قال : فقلت : أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره    -لمسجد المدينة    -قال : هو مسجدكم هذا  

ه وسلم كان أول ما قدم المدينة  أن النبي صلى للا علي عن البراء ْبِن عازبوفيهما   -3528
نزل على أجداده ، أو قال أخواله من اْلنصار ، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا ،  
أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صالة صالها  

مسجد وهم  صالة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه ، فمر على أهل  
راكعون ، فقال: أشهد باهلل لقد صليت مع رسول للا صلى للا عليه وسلم قبل مكة ، فداروا كما  

) المسجد األول هو مسجد بني سلمة وهو المعروف بمسجد القبلتين ،     )3("  هم قبل البيت  
 . والثاني هو مسجد قباء( 

  

 
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم 3906( برقم: )60/  5"صحيحه" )أخرجه البخاري في  – )1(

 .  وأصحابه إلى المدينة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 1398( برقم: )126/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  لَْيِه َوَسلََّم بالمدينة ( )بهذا اللفظ(مسجد النبي َصلَّى هللاُ عَ 
في"صحيحه")–  )3( البخاري  اللفظ(40(برقم:)17/    1أخرجه  اإليمان()بهذا  من  الصالة  باب   ، اإليمان  في ،()كتاب  ومسلم 

 .()كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة()بنحوه مختصرا( 525(برقم:)65/  2"صحيحه")
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 ومنبري(؟ حديث يصح بلفظ ) بين قبري  ال. وهل  الروضة الشريفة •
مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري "      فيهما عن أبي هريرة -3529

 )1(" على حوضي

قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : إن منبري      عن أبي هريرة)صحيح( .   -3530
 )2("على ترعة من ترع الجنة وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة . 

قال : منبري على ترعة   ، أن رسول للا    عن أبي سعيد الخدريو .  )ضعيف( .   -3531
  )3("من ترع الجنة ، وما بين المنبر وبين بيت عائشة روضة من رياض الجنة .

صلى للا عليه    - قالت : قال رسول للا    رضي للا عنها  عن أم سلمة)صحيح( . و  -3532
: » ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، وقوائم منبري رواتب في الجنة «    -وسلم  

 )5(" قوائم المنبر رواتب في الجنة وفي لفظ عنها " .)4(
وهذا إما الجنة" الرتوب: الثبوت والدوام، والرواتب جمع راتبة،  في  رواتب  قال السندي: قوله: " •

كنايةٌ عن ثبوت المنبر له في الجنة، أو بيان أن منبره الذي كان له في الدنيا يُنقل إلى الجنة، فيصير 
  ثابتاً ثمة، أو أنه كان ثمة، ونقل إلى الدنيا، وال يصح  هذا الوجه إال بأن يُراد مادة المنبر وأصله في

قد جاء حديث: "ما بين قبري ومنبري  الجملة، وهو إشارة إلى أنه في روضة من رياض الجنة، ف
 روضة من رياض الجنة". ففي هذا الحديث داللة على دخول الغاية في ذلك الحديث، فليتأمل. 

عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة ، عن النبي  وفي لفظ عند البزار :".    )ضعيف( -3533
روضة من رياض الجنة ، وصالة في مسجدي    ما بين قبري ومنبريصلى للا عليه وسلم قال :  

 )6("أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام . 

قال    عن أم سلمة ، أن النبي  وفي لفظ للنسائي :".  )قوله بين قبري ومنبري شاذ(   -3534
    )7("ن بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . وفي حديث الحارث : ما بين قبري ومنبري: ما بي 

قال : حدثني أبو سعيد الخدري    رضي للا عنهما    عبد للا بن عمر عن     وفي لفظ -3535
 )8("  ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنةقال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم :  

 
باب فضل ما  ( ) كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ،  1196( برقم: )61/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

ما بين القبر  ( ) كتاب الحج ، باب  1391( برقم: )123/    4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )  بين القبر والمنبر
 . روضة من رياض الجنة ( )بلفظه.(والمنبر 

. قال الهيثمي   ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(9462( برقم: )1956/  2أخرجه أحمد في "مسنده" )– )2(
" . قال األرنؤوط رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح." (:9/  4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )في  
 ".إسناده صحيح على شرط مسلم."ط الرسالة(:  196/ 15»مسند أحمد« )في 

لم   وقال    ( ) باب الباء ، بكر بن سهل الدمياطي ( )بهذا اللفظ(3112( برقم: )269/    3أخرجه الطبراني في "األوسط" )–  )3(
بع »مجمع الزوائد ومن. قال الهيثمي في    يرو هذا الحديث عن عبيد هللا بن عبد هللا إال محمد بن عبد هللا، تفرد به ابن لهيعة

 .  "إن شاء هللا. -رواه الطبراني في األوسط، وهو حديث حسن " (:9/ 4الفوائد« )
 .  ، ( )بهذا اللفظ( ()أحاديث أم سلمة زوجة النبي  292(برقم:)305/  1أخرجه الحميدي في"مسنده")– )4(
  695( برقم: )158/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بهذا اللفظ(  3749( برقم:)64/    9خرجه ابن حبان في"صحيحه")أ–  )5(
(  27119(برقم: )6390/    12وأحمد في "مسنده")  ، ( )بمثله.(  777(برقم: )386/    1والنسائي في"الكبرى")،  ( )بمثله.(  3  /

سناده صحيح على شرط مسلم.رجاله رجال الشيخين غير عمار "إ(: 64/  9»صحيح ابن حبان«).قال األرنؤوط في    )بمثله.(
  (: 431/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في  الدهني، وهو ابن معاوية، فمن رجال مسلم 

 ى شرط مسلم"."إسناده عل  2050برقم(:78/  5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«).وقال في    862برقم  
( ) تتمة مرويات أبي هريرة ، أبو سعيد بن المعلى عن أبي هريرة  7622( برقم: )123/    14أخرجه البزار في "مسنده" )–  )6(

 . "رواه البزار، وفيه سلمة بن وردان، وهو ضعيف."(:6/ 4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في  ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب المناسك ، ما بين القبر والمنبر ( )بهذا اللفظ( 4276( برقم: )263/  4أخرجه النسائي في "الكبرى" )– )7(
.  قال   ( ) مسند أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(11789( برقم: )2434/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )8(

قال: »ما بين    -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  :  الحديث الحادي بعد العشري  "(: 202/  8»البدر المنير « )ابن الملقن في  
." . قلت : الذي في الصحيحين  ومنبري روضة من رياض الجنة« .هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرةقبري  

 ."يث حسن، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه.حد"ط الرسالة(:  154/ 18»مسند أحمد« )) بيتي ومنبيري(.  قال األرنؤوط في 
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قال : ما بين بيتي ومنبري ، أو    : أن النبي  عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها  و  -3536
  )1("قبري ومنبري روضة من رياض الجنة . 

ووقع في    ،  ومنبري كذا لألكثر  بيتي  فقوله ما بين    (:100  /4»فتح الباري البن حجر« )قال في   •
فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصالة قبيل    .  وهو خطأ    "قبري بدل بيتي"رواية بن عساكر وحده  

نعم وقع في حديث   . وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه ، الجنائز بهذا اإلسناد بلفظ بيتي 
، سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث بن عمر بلفظ القبر  

 . "يوته الكلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبرهقوله بيتي أحد ب فعلى هذا المراد بالبيت في

قبري القبر قاله زيد بن أسلم كما روى مفسرا بين  :  أحدهما    : ال الطبري في المراد ببيتي هنا قوالن ق •
قال الطبري    .وروى ما بين حجرتي ومنبري  ،  المراد بين سكناه على ظاهره    :  والثاني.  ومنبري  

 .."والقوالن متفقان ألن قبره في حجرته وهي بيته

)وفي   • بطال«  البن  البخارى  بيتى    (:183  / 3»شرح صحيح  بين  )ما  الطبرى: وقوله:  قال 

ومنبرى( يحتمل معنيين: أحدهما: بين بيتى الذى أسكنه، وذلك أظهر معنييه، ألن المتعارف من كالم  
فالن فى بيته أنه يعنى به بيته الذى يسكنه. وقد روى )ما بين حجرتى الناس بينهم إذا قال قائل:  

ومنبرى( ، وهذا بيِّن.والوجه الثانى: قاله زيد بن أسلم، قال: بيته فى هذا الحديث هو قبره، ويؤيد 
هذا القول رواية من روى )ما بين قبرى ومنبرى( . قال الطبرى: إذا كان قبره فى بيت من بيوته، 

ذلك أن الروايات وإن اختلفت ألفاظها صحيحة، ألن معانيها متفقة، ألن بيته الذى فيه  كان معلوم ب
 .قبره هو حجرة من حجره، وبيت من بيوته، وهو قبره أيًضا، وبيته بعد وفاته

: "وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو  4/72قال الطحاوي في "شرح مشكل اآلثار"   •
 َوَسلََّم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" على ما في أكثر هذه  قوله َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ 

اآلثار، وعلى ما في سواه، منها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكان تصحيحهما  
يجب به أن يكون بيته هو قبره، ويكون ذلك عالمة من عالمات النبوة جليلة المقدار، وألن هللا عز  

  وما تدري نفس بأيى على كل نفس سواه األرض التي يموت بها، لقوله عز وجل:  وجل قد أخف
فأعلمه الموضع الذي يموت فيه، والموضع الذي فيه قبره، حتى علم بذلك في حياته،   أرض تموت

   وحتى أعلمه من أعلمه من أمته، فهذه منزلة ال منزلة فوقها، زاده هللا تعالى شرفاً وخيراً".
: "في بيتي". هذا هو الثابت الصحيح،  74اإلسالم ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" صوقال شيخ   •

ولكن بعضهم رواه بالمعنى، فقال: "قبري" وهو َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم حين قال هذا لم يكن قد قبر  
ي موضع دفنه، ولو كان َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، لهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة حيث تنازعوا ف

هذا عندهم لكان هذا نصاً في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه،  
 .  "بأبي هو وأمي صلوات هللا وسالمه عليه.

  

 
/  4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في  ( )بهذا اللفظ(1206( برقم: )44/  4أخرجه البزار في "مسنده" )– )1(
   ." رواه البزار، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات."(:9
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 . وما جاء في فضله  عن بيت المقدس •
أن سليمان بن داود لما :"  النبي    :عنرضي للا عنهما    ن بن عمروع.    )صحيح( -3537

حكما يصادف حكمه وملكا ال ينبغي ْلحد من بعده  فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل هللا
  فقال  الصالة فيه إال خرج من خطيئته كيوم ولدته أمهإال  وال يأتي هذا المسجد أحد ال يريد  

 )1("   ةأما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالث:  رسول للا  

قالت:يا   رسول للا    ن ميمونة موالةأبن أبي سودة عن أخيه    عن زياد. و   )ضعيف( -3538
نبي للا افتنا في بيت المقدس فقال أرض المنشر والمحشر ائتوه فصلوا فيه فان صالة فيه كألف  
صالة فيما سواه قالت أرأيت من لم يطق ان يتحمل إليه أو يأتيه قال فليهد إليه زيتا يسرج فيه  

 )2(ه"فان من أهدى له كان كمن صلى في 

، قال : تذاكرنا ونحن عند      أبي ذرعن عبد هللا بن الصامت ، عن  .    )صحيح( -3539
  ، أو مسجد بيت المقدس ، فقال رسول للا    أيهما أفضل : مسجد رسول للا    رسول للا  

: صالة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ، ولنعم المصلى ، وليوشكن أن ال يكون  
للرجل مثل شطن فرسه من اْلرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا " ، أو  

 )3("قال : " خير من الدنيا وما فيها . 

فضل الصالة في المسجد  قال:"    أن رسول للا    عن أبي الدرداءو.    )ضعيف( -3540
الحرام على غيره مائة ألف صالة ، وفي مسجدي ألف صالة ، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة  

 )4("صالة 

 
( برقم:  511/    4وابن حبان في "صحيحه" )) بهذا اللفظ( ،  ،(  1334( )288/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
والنسائي في وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بنحوه.(3645( برقم: )434/    2( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )1633)

. قال   )بمثله.((  1408( برقم: )414/    2وابن ماجه في "سننه" )،    ( )بنحوه.(1/    692( برقم: )158/    1"المجتبى" )
»صحيح ابن حبان« " ،وقال في  حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف" (:414/  2»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

سناده صحيح. عبد هللا بن الديلمي: هو عبد هللا بن فيروز الديلمي أبو بسر، وثقة ابن معين، والعجلين، وابن حبان، "إ(:512/  4)
بسماع ريبعة بن يزيد من عبد هللا بن   3/288رط الصحيح، وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير"  وباقي رجال السند على ش

إسناده   "(:288/  2»صحيح ابن خزيمة« )في    قال األعظمي". .والديلمي، وقد صرح في رواية الحاكم والفسوي بسماعه منه.
»صحيح الجامع " . وصححه األلباني في  د آخر صحيحوغيره إسنا  176/    2له في المسند  .". وعلق األلباني بقوله :"ضعيف

 .  2090برقم  (:420/ 1الصغير وزيادته« )
( برقم: 174/    1أبو داود في "سننه" )، و  ( )بهذا اللفظ(28274( برقم: )6743/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(
/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في      ( )بنحوه.(1407( برقم: )413/    2وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  457)

" إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  598/  45»مسند أحمد« )" .قال األرنؤوط في  رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن." (:306
في   وقال   ،( األرنؤوط«  داود ت  أبي  أبي سودة  "(:343/  1»سنن  بن  في   ...وإن روى عنه جمع،  -زياد  الذهبي  عنه  قال 

"الميزان": في النفس شيء من االحتجاج به. وأورد له هذا الحديث وقال: هذا حديث منكر جداً. وضعفه عبد الحق في "األحكام 
عن هذا الحديث:    8/  130، وقال الحافظ في "اإلصابة"  535/  5، وابن القطان في "بيان الوهم واإليهام"  298/  1الوسطى"  

صححنا هذا الحديث في "شرح مشكل اآلثار"، وضعفناه في "مسند أحمد"، لكننا لم نُِشر إلى ذلك في "المسند"، فيه نظر.وكنا قد  
فيُستدرك من هنا.رواية أبي داود هذه وردت من طريق زياد بن أبي سودة عن ميمونة مباشرة دون واسطة، والصحيح أن بينهما 

ال الكتب الستة غير هذا الحديث.عثمان بن أبي سودة نبّه عليه المزي فى "تهذيب  ". وقال األلباني في كمال". وليس له في 
" وعلق الناشر بقوله  حديث صحيح )*( ، وصححه البوصيري، وحسنه النووي" 68برقم    (:158/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  

هنا دون أن يغير حكمه    كان توجه الشيخ رحمه هللا إلي تصحيح هذا الحديث، ثم عدل عن ذلك، ونقله من" الصحيح " إلي:"
 . 5835برقم  (:842»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص" . وصرح بالتضعيف في  عليه.

الطبراني في "األوسط"  وصححه ووافقه الذهبي، و   ( )بهذا اللفظ(8648( برقم: )509/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
ا الحديث عن قتادة إال الحجاج، وسعيد بن بشير، تفرد به: إبراهيم بن لم يرو هذ)بنحوه( وقال :" (  8230( برقم: )148/    8)

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء فتعقبه األلباني في    طهمان، عن الحجاج، وتفرد به: ابن سليمان بن أبي داود، عن سعيد "
طحاوي، واآلخر: محمد ابن بكار بن : الوليد بن مسلم عند ال  قلت: قد تابعه آخران، أحدهما  "(:955/  6من فقهها وفوائدها« )

ابن طهمان، ولذلك قال الحاكم  والحجاج هو ابن الحجاج الباهلي، وهو ثقة من رجال الشيخين، ومثله إبراهيم بالل عند البيهقي.
رواه "(:7/  4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )"  . قال الهيثمي في  وهو كما قاال.  عقبه: " صحيح اإلسناد ". ووافقه الذهبي.

 .  1179برقم  (:47/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )". وصححه األلباني في الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح. 
. وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن رسول  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(4142( برقم: )77/    10أخرجه البزار في "مسنده" )  –  )4(

" . قال األلباني في ن الوجوه بهذا اللفظ إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد ، وإسناده حسن  من وجه م  -صلى هللا عليه وسلم    -هللا  
 .  )منكر( 757برقم  (:378/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )



721    | 

 721  الصفحة
 

قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : صالة     عن أنس بن مالكو.    )ضعيف( -3541
وصالته في المسجد  الرجل في بيته بصالة ، وصالته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صالة ،  

الذي يجمع فيه بخمسمائة صالة ، وصالته في المسجد اْلقصى بخمسين ألف صالة ، وصالته  
 . )1("في مسجدي بخمسين ألف صالة ، وصالته في المسجد الحرام بمائة ألف صالة

:    : قال رسول للا    رضي للا عنهم    . أو عن عائشة  عن أبي هريرةو.    )ضعيف( -3542
  )2("صالة في مسجدي خير من ألف صالة فيما سواه من المساجد ، إال المسجد اْلقصى .

أَنَّه  قَاَل إِنَّ اْمَرأَةً اْشتََكْت َشْكَوى فَقَالَْت   رضي للا عنهما :"  عن ابن عباسفي مسلم   -3543
َزْت ت ِريد   َجنَّ فََْل َصل َِينَّ فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس فَبََرأَْت ث مَّ تََجهَّ وَج فََجاَءْت ميمونة    إِْن َشفَانِي َّللاَّ  َْلَْخر  ر  اْلخ 

النبي ذَِلكَ     َزْوَج  فَأَْخبََرتَْها  َعلَْيَها  َمْسِجدِ ت َسل ِم   فِي  َوَصل ِي  َصنَْعِت  َما  فَك ِلي  اْجِلِسي  فَقَالَْت     
س ولِ  ِسَواه  ِمْن   رسول للا    فَإِن ِي َسِمْعت     الرَّ فِيَما  أَْلِف َصاَلةٍ  أَْفَضل  ِمْن  فِيِه  َيق ول  َصاَلةٌ 

 )3("َمْسِجَد اْلَكْعبَةِ اْلَمَساِجِد إاِلَّ 

أَنَّه  قَاَل إِنَّ اْمَرأَةً اْشتََكْت َشْكَوى فَقَالَْت هما  رضي للا عن   عن ابن عباس  وفي مسلم -3544
َجنَّ  وَج فََجاَءْت ميمونة    إِْن َشفَانِي َّللاَّ  َْلَْخر  ر  َزْت ت ِريد  اْلخ  فََْل َصل َِينَّ فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس فَبََرأَْت ث مَّ تََجهَّ

النبي ذَلِ   َزْوَج  فَأَْخبََرْتَها  َعلَْيَها  َمْسِجِد  ت َسل ِم   فِي  َوَصل ِي  َصنَْعِت  َما  فَك ِلي  اْجِلِسي  فَقَالَْت  َك 
س ولِ  َسِمْعت     الرَّ ِمْن   رسول للا  فَإِن ِي  ِسَواه   فِيَما  َصاَلةٍ  أَْلِف  ِمْن  أَْفَضل   فِيِه  َصاَلةٌ  َيق ول  

 )4("اْلَمَساِجِد إاِلَّ َمْسِجَد اْلَكْعَبةِ 

اًل قَاَم َيْوَم اْلفَْتحِ فَقَاَل َيا    رضي للا عنهما    عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ و .    )صحيح( -3545 أَنَّ َرج 
 ِ ِ إِن ِي َنذَْرت  ّلِِلَّ َصّلِ َهاُهنَا   إِْن فَتََح َّللاَّ  َعلَْيَك َمكَّةَ أَْن أ َصل َِي فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس َرْكعَتَْيِن قَاَل  َرس وَل َّللاَّ

       )5("ثُمَّ أََعاَد َعلَْيِه فَقَاَل َصّلِ َهاُهنَا ثُمَّ أََعاَد َعلَْيِه فَقَاَل َشأْنَُك إِذَنْ 

عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن  .وفي لفظ ْلبي داود قال :"    )حسن لغيره( -3546
َوالَِّذي بَعََث     فَقَاَل النبي" َرجال من أصحاب النبي صلى للا عليه وسلم بهذا الخبر . زاد  
ِ لَْو َصلَّْيَت َهاه َنا َْلَْجَزأَ عنَك َصاَلةً فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس  ًدا ِباْلَحق  َحمَّ  )6(   "م 

 
 

 
( ) أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء ِفي الصالة ِفي 1413( برقم: )417/  2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )– )1(

والطبراني في "األوسط" )  المسجد اللفظ(  القطان 7008( برقم: )112/    7الجامع ( )بهذا  الميم ، محمد بن نصر  باب   ( )
»سنن .". وقال األرنؤوط في إسناده ضعيف"(:438/ 4»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في  الهمداني ( )بمثله.(

ًدا لجهالة أبي الخطاب الدمشقي، وُرزيق أبو عبد هللا األلهاني قال عنه سناده ضعيف ج"إ(:417/  2ابن ماجه ت األرنؤوط« )
ابن حبان: ال يجوز االحتجاج به إال عند الوفاق، وقال الذهبي عن هذا الحديث في "الميزان" عندما ترجم ألبي الخطاب الدمشقي: 

 .  756برقم :(378/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . وكذا قال األلباني في هذا منكر جًدا.
( . قال األرنؤوط  ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ 7854( برقم: ) 1627/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )2(

عتنه بعد    قد اختلط، وابن جريج روى  -وهو ابن السائب-إسناده ضعيف، عطاء  "ط الرسالة(:  166/  13»مسند أحمد« )في  
 . "شاذ" 759برقم  (:379/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )االختالط".  وقال األلباني في 

 ()كتاب الحج ، باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة ( )بهذا اللفظ( 1396(برقم:)125/    4أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )3(
 ()كتاب الحج ، باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة()بهذا اللفظ( 1396(برقم:)125/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب من نذر أن يصلي في بيت  3305( برقم: )233/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

رواه أبو داود والبيهقي في ،  ذا الحديث صحيح  "ه (:509/  9لبدر المنير « )»ا. قال ابن الملقن في     المقدس ( )بهذا اللفظ(
)ابن  »سننهما« والحاكم في »مستدركه« وقال صحيح على شرط مسلم. وجزم بكونه على شرط مسلم الشيخ تقي الدين القشيري

إسناده قوي من أجل حبيب "(:193/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في    .".في آخر »االقتراح«  دقيق العيد(
قال الحاكم: " صحيح   وقال:"  972برقم    (:146/  4»إرواء الغليل « )". وصححه األلباني في  الُمعِلّم فهو صدوق ال بأس به.

 .".على شرط مسلم ". وهو كما قال
ر أن يصلي في بيت المقدس ( )بدون ترقيم( ) كتاب األيمان والنذور . باب من نذ234/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يوسف "(:195/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(
وأخرج "...(:147/  4»إرواء الغليل « )" . قال األلباني في  بن الحكم، ويشهد له حديث جابر بن عبد هللا السالف عند المصف قبله.

بهذا الخبر وزاد: " والذى بعث محمدا بالحق , لو صليت ههنا ألجزأ عنك   داود شاهدا عن رجال من أصحاب النبى    له أبو
 وفيه عمر بن عبد الرحمن بن عوف لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ: " مقبول ".  المقدس ".بيت فى صالة 
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 باب الهدي  واألضاحي •
 مسألة : حكم لحوم الهدي كاألضاحي من جهة كونها قربة هلل   •

ةً َغَنًما أَْهَدى النبي "رضي للا عنها عائشةعن  همافي -3547  )1("َمرَّ

ا ك نَّا بِِمًنى أ ِتيت  ِبلَْحِم َبقٍَر فَق ْلت  َما َهذَا قَال وا  عنها:"َرِضَي َّللاَّ     عن عائشة  فيهما -3548 فَلَمَّ
ى   )2(" عن أَْزَواِجِه ِباْلَبقَرِ  رسول للا   َضحَّ

رسول    فَد ِخَل َعلَْيَنا َيْوَم النَّْحِر ِبلَْحِم َبقٍَر فَق ْلت  َما َهذَا فَِقيَل ذََبحَ   "وفي لفظ لهما عنها -3549
 )3("عن أَْزَواِجهِ  للا 

ِ َعلَى َعْهِد النبي    جابر  وفيهما عن -3550 وَم اْْلََضاِحي  د  ل ح  إِلَى اْلَمِديَنِة      قَاَل ك نَّا َنتََزوَّ
وَم اْلَهْديِ  ةٍ ل ح   )4(" َوقَاَل َغْيَر َمرَّ

َص    "َعَطاٌء َسِمَع جابر  وفيهما عن  -3551 وِم ب ْدِنَنا فَْوَق ثاََلِث ِمًنى فََرخَّ ك نَّا اَل َنأْك ل  ِمْن ل ح 
ْدَنا ق ْلت  ِلعََطاٍء أَقَاَل َحتَّى ِجْئَنا اْلَمِديَنةَ قَاَل الَ   لََنا النبي د وا فَأََكْلَنا َوتََزوَّ "" ولفظ  فَقَاَل ك ل وا َوتََزوَّ
 )5("ْئَنا اْلَمِديَنةَ قَاَل َنعَمْ ق ْلت  ِلعََطاٍء قَاَل جابر َحتَّى جِ  مسلم"

َيق ول     عن.    )صحيح( -3552 َيَساٍر  ْبَن  األنصاريَعَطاَء  أيوب  أَبَا  َكاَنْت    َسأَْلُت  َكْيَف 
َحاَيا َعلَى َعْهدِ  فََيأْك ل وَن    رسول للا  الضَّ َبْيِتِه  ِبالشَّاةِ عنه  َوعن أَْهِل  ي  ل  ي َضح ِ ج  فَقَاَل َكاَن الرَّ

وَن    )6(" َحتَّى تَبَاَهى النَّاُس فََصاَرْت َكَما تََرىَوي ْطِعم 

  

 
، ومسلم في صحيحه ( ) كتاب الحج ، باب تقليد الغنم ( )بهذا اللفظ(1701( برقم: )169/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )1(
 . ( ) كتاب الحج ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن ال يريد الذهاب بنفسه ( )بمثله مطوال.(1321( برقم:)90/  4)
 ( ) كتاب األضاحي ، باب األضحية للمسافر والنساء ( )بهذا اللفظ 5548( برقم: )99/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب الحج ، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن  1709( برقم: ) 171/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج  1211برقم: )  (32/    4)، ومسلم في صحيحه  ( )بهذا اللفظ(
 . والتمتع والقران ( )بمثله.(

( ) كتاب األضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود  5567( برقم: ) 103/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من النهي َعْن أكل  1972( برقم: ) 81/    6ومسلم في "صحيحه" )،  منها ( )بهذا اللفظ(  

 .  نحوه.(لحوم اأْلضاحي بعد ثالث وبيان نسخه ( )ب
( ) كتاب الحج ، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ( )بهذا 1719( برقم: )172/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من النهي َعْن أكل لحوم اأْلضاحي 1972( برقم: )81/    6ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 . ه.(بعد ثالث وبيان نسخه ( )بنحو

وابن ماجه في "سننه"    وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ( 1505( برقم: )169/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )6(
»إرواء الغليل . وصححه األلباني في    ( ) أبواب األضاحي ، باب من ضحى بشاة عن أهله ( )بمثله.(  3147( برقم: )322/    4)

 . 1142برقم  (:355/ 4في تخريج أحاديث منار السبيل« )
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 عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟  •
 سبعة  •

ِ قَالَ  عن جابرفي مسلم  -3553 َدْيِبَيِة اْلَبَدَنةَ     رسول للا  َنَحْرَنا َمعَ   :"ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعاَم اْلح 
 )1("عن َسْبعٍَة َواْلَبقََرةَ عن َسْبعَةٍ 

أن نشترك في اْلبل والبقر      رسول للا   فأمرناعنه في حجة الوداع"  وفي لفظ لمسلم -3554
 )2(" كل سبعة منا في بدنة

فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن      رسول للا   ججنا مععنه"ح  وفي لفظ لمسلم -3555
 )3("سبعة

 تسعة  •

 )4("عن عائشة بقرة يوم النحر رسول للا   : ذبح"قال جابر وفي مسلم عن -3556

 )5("عن نسائه  رسول للا  نحر"  وفي لفظ لمسلم عنه  -3557

عائشة و .    )صحيح( -3558 عنها  عن  للا    أن":  رضي للا  آل   رسول  عن  نحر    وسلم 
 )6("ةبقرة واحدفي حجة الوداع   النبي

ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة    رسول للا    : أنعن أبي هريرةو .    )صحيح( -3559
 )7("بينهن  

 عشرة •

خديج -3560 بن  رافع  عن  البخاري  النبي    وفي  بعشر  "أن  بعيرا  وعدل  بينهم  قسم 
 )8("شياه

  

 
( ) كتاب الحج ، باب االشتراك ِفي الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل  1318( برقم: )87/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(

 . منهما َعْن سبعة ( )بهذا اللفظ(
فراد الحج  ( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إ1213( برقم: )36/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 . والتمتع والقران ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب االشتراك ِفي الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل  1318( برقم: )88/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(

 . منهما َعْن سبعة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب االشتراك ِفي الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل  1319( برقم: )88/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(

 . منهما َعْن سبعة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب االشتراك ِفي الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل  1319( برقم: )88/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(

 (. َعْن سبعة ( )بهذا اللفظ منهما
والنسائي  ، ،  ( ) كتاب المناسك ، باب في هدي البقر ( )بهذا اللفظ(1750( برقم: )79/  2أخرجه أبو داود في "سننه" )– )6(

( 310/    4وابن ماجه في "سننه" )،  ( ) كتاب المناسك ، النحر عن النساء ( )بمثله.(  4113( برقم: )205/    4في "الكبرى" )
»سنن أبي داود  . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(26750( برقم: )6294/    12وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  3135: )برقم

إسناده صحيح، وقد أُِعلَّ باالنقطاع، وليس بشئ فقد انتهينا إلى تصحيحه في "المسند"، و"سنن ابن  "(:169/  3ت األرنؤوط« )
 "قلت:إسناده صحيح على شرط مسلم". 1536برقم    (:429/  5ي داود ط غراس« ) »صحيح سنن أب" . وقال األلباني في  ماجه".

( برقم:  319/    9وابن حبان في "صحيحه" )  ،  )بهذا اللفظ(  2903( برقم: )489/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )7(
والنسائي ووافقه الذهبي،  وصححه    ( )بمثله.(1723( برقم: ) 467/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  4008)

( ) كتاب المناسك ، باب 1751( برقم: )79/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  4114( برقم: )205/    4في "الكبرى" )
»التلخيص . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(3133( برقم: )309/    4وابن ماجه في "سننه" )،  في هدي البقر ( )بنحوه مختصرا.(  

قال البيهقي تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه ويقال إنه أخذه عن يوسف بن السفر "(: 511/ 2لمية« )الحبير ط الع
»سنن وقال األرنؤوط في    ."خر مصرحا بسماع الوليد فيه وقال إن كان محفوظا فهو حديث جيدآ   وهو ضعيف ثم رواه من وجه
( األرنؤوط«  داود ت  في  سناده صحيح "إ(:170/  3أبي  األلباني  قال   .  "( ابن خزيمة«  إسناده صحيح "(:288/  4»صحيح 

أبي داود ط غراس« )". وقال في  لغيره  ابن حبان والحاكم " 1537برقم    (:431/  5»صحيح سنن  حديث صحيح، وصححه 
 . "والذهبي، وقواه الحافظ(. 

، باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم    ( ) كتاب الذبائح والصيد5543( برقم: )98/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(
غنما أو إبال بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى هللا عليه وسلم وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق 

 . اطرحوه ( )بهذا اللفظ(
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 ؟االشتراك في األضحية: هل يجوز مسألة   •
اشتراك والحاصل: أن العلماء مجمعون على أنه ال يجوز    المختار الشنقيطيمحمد األمين بن  قال   •

وال يجوز -)ققد اتفقوا على عدم جواز االشتراك في الملك إذا كانت شاة    مالكين في شاة األضحية،
نة  واتفقوا على جواز االشتراك في البد  –االشتراك في سبع البدنة من جهة الملك من باب أولى  

واختلفوا في االشتراك في  البدنة والبقرة )كأضحية(هل يجوز ذلك كالهدي أم  دي .   والبقرة في اله
 ؟ ال

 القول األول بالجواز:  •

الشنقيطيقال   • المختار  بن  األمين  سبعة، :"  محمد  اشتراك  أجازوا  العلم:  أهل  جمهور  أن  اعلم: 
يضحوا بها عن كل واحد مضحين في بدنة أو بقرة، بأن يشتروها مشتركة بينهم، ثم يهدوا بها، أو 

وقد قدمنا النصوص الصريحة بذلك في الهدي، والظاهر: عدم الفرق في ذلك بين الهدي،    .  سبعها
، وال بقرة، وإنما   وخالف مالك وأصحابه الجمهور، فقالوا: ال يجوز ذبح بدنة مشتركة . واألضحية

ف ملكها،  في  اشتراكهم  أما  األجر.  في  معه  غيره  فيشرك  واحد  في  يملكها  ال  مالك  عند  يجزئ  ال 
 األضحية وال في الهدي الواجب، وكذلك هدي التطوع خالفاً ألشهب من أصحابه.

سبع البدنة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة فيضحي بها اإلنسان عن نفسه  ابن عثيمين:"   قال الشيخ •
، وكذا  اللجنة   في الهدي إذا كان بدنة ، ودليل هذا القول هو القياس على التشريك  7/241وأهل بيته  
وتجزئ البدنة  ...  يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاةونص الفتوى:"11/402الدائمة  

واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة    ء كانوا من أهل بيتوالبقرة عن سبعة، سوا
أذن للصحابة في االشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل أو ال؛ ألن النبي  

 ذلك.

ففي الملك واإلجزاء الشاة ال تجزئ إال عن   (53/   7) - الشرح الممتع على زاد المستقنع وقال في  •
يجزئ سبع البدنة إال عن واحد، وال تجزئ البقرة والبدنة إال عن سبعة، أما الثواب فشرك    واحد، وال

 من شئت، ففرق بين الملك واإلجزاء وبين الثواب.

القول الثاني  عدم جواز ذلك ،  وهو ماأفتى به الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه هللا تعالى وقالوا  •
(أما االشتراك في 431/    6)  -الدرر السنية في الكتب النجدية  في    قال  .  القياس في مقابل النص  

البدنة، فلم أر أحداً من أهل العلم يقول به؛ بل أفتى الرملي الشافعي وبعض فقهاء نجد قبل هذه  سبع  
: " تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته "، وألن الشاة دم مستقل،  الدعوة بالمنع، لمفهوم قوله  

نه شركة في دم، ولعدم مساواته لها في العقيقة والزكاة، فحينئذ يقتصر على بخالف سبع البدنة، فإ
 مورد النص، وهللا أعلم.

ْرِك ( أَْي  75/    4)  -حاشية الصاوي على الشرح الصغير  قال في   • () َو ( الثَّاِلُث ) السَّاَلَمةُ ِمْن الّشِ
أَْو َكانَْت بَْينَُهْم فَذَبَُحوَها َضِحيَّةً َعْنُهْم لَْم تُْجِز َعْن َواِحٍد  ااِلْشتَِراُك فِيَها ؛ فَِإْن اْشتََرُكوا فِيَها بِالثََّمِن  

ُشَرَكاَء فِي اْلَماِل ، فَيُْخِرُجوا أُْضِحيَّةً   -َكِإْخَوٍة    -ِمْنُهْم .َوَكثِيًرا َما يَقَُع فِي اأْلَْريَاِف أَْن يَُكوَن َجَماَعةٌ  
َعْن َواِحٍد ِمْنُهْم ، إالَّ أَْن يَْفِصلََها َواِحٌد ِمْنُهْم ِلنَْفِسِه ، َويَْغَرَم لَُهْم َما َعلَْيِه  َعْن اْلَجِميعِ فََهِذِه اَل تُْجِزُئ  

 ِمْن ثََمنَِها َويَْذبََحَها َعْن نَْفِسِه . 

لو نفذت كروت الهدي من شركة الراجحي ولم يبق سوى كروت كفارة الواجب  مسألة :   •
ز ألن الهدي المانع من توزيعه في الحرم أو خارجه ، وكفارة  فال يخلو  إن كان يريد هدي فيجو

الهدي وهو يريد كفارة ترك   لم يوجد إال كروت   ، العكس  أما لو كان   ، الحرم  الواجب توزع في 
 .الواجب فال يجوز ألن الهدي في الغالب يوزع في خارج الحرم ، فال يجزئ إال داخل الحرم 
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 شرط السن   •
إاِلَّ أَْن يَْعس َر َعلَْيك ْم    اَل تَْذبَُحوا إِالَّ ُمِسنَّةً قَاَل قَاَل    عن جابر  في صحيح مسلم "  -3561

أْنِ   )1("فَتَْذبَُحوا َجذََعةً ِمْن الضَّ
ة ، َهذَا ُهَو اأْلََصّح ِعْند أَْصَحابنَا ، َوُهَو اأْلَْشَهر ِعْند  قال النووي:   • أْن : َما لَهُ َسنَة تَامَّ َواْلَجذَع ِمْن الضَّ

 ْشَرة ،  أَْهل الل غَة َوَغْيرهْم . َوقِيَل : َما لَهُ ِستَّة أَْشُهر ، َوقِيَل : َسْبعَة ، َوقِيَل : ثََمانِيَة ، َوقِيَل : اِْبن عَ 

بِل َواْلبَقَر َواْلغَنَم فََما فَْوقَهااْلمُ و • اْلُمِسنَّة:ِهَي الثَّنِيَّة ، َوِهَي أَْكبَر  ،ِسنَّة ِهَي الثَّنِيَّة ِمْن كُّل َشْيء ِمْن اإْلِ
 ِمْن اْلَجذََعة بَِسنَةٍ 

بِل َواْلبَقَر َوا • ْلغَنَم فََما فَْوقَها ، َوَهذَا تَْصِريح بِأَنَّهُ  قَاَل اْلعُلََماء : اْلُمِسنَّة ِهَي الثَّنِيَّة ِمْن ُكّل َشْيء ِمْن اإْلِ
أْن فِي َحال ِمْن اأْلَْحَوال ، َوَهذَا ُمْجَمع َعلَْيِه َعلَى َما نَقَلَهُ اْلقَاِضي ِعيَ  اض  اَل يَُجوز اْلَجذَع ِمْن َغْير الضَّ

بِل َواْلبَقَر َواْلَمْعز ، َونَقََل اْلعَْبَدِرّي َوَغْيره ِمْن أَْصَحابنَا َعْن اأْلَْوَزاِعّيِ أَنَّ  هُ قَاَل : يُْجِزي اْلَجذَع ِمْن اإْلِ
أْن ، َوُحِكَي َهذَا َعْن َعَطاء .   َوالضَّ

 . الثنية من اإلبل خمس ومن البقر سنتان ومن الماعز سنة   •

إن الجذع كان يقول "    رسول للا    أنعن مجاشع بن مسعود السلمي.    )صحيح(  -3562
 )2(" الثنييوفي مما يوفي منه 

 ( بحديث جابر )يقيد

فِيَنا َضَحاَيا فَأََصاَبنِي     رسول للا  قَاَل قََسمَ   عن عقبة ْبِن عامر اْلُجَهنِّيِ وفيهما   -3563
  ِ  )3("إِنَّهُ أََصابَنِي َجذٌَع فَقَاَل َضّحِ بِهِ َجذَعٌ فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

لفظ لهما"    -3564 َعتُوٌد  "وفي  ِللنَّبِّيِ فَبَِقَي  أَْنتَ   فَذََكَرهُ  بِِه  َضّحِ  والعتود هو    )4("فَقَاَل 
 الجذع من المعز ابن خمسة أشهر ، وقيل هو ما يبلغ سنة أو سبعة أشهر

اَلةِ    عن البراء ْبِن عازب  "  هماوفي -3565 ى َخاٌل ِلي ي قَال  لَه  أَب و ب ْرَدةَ قَْبَل الصَّ قَاَل َضحَّ
ِ إِنَّ عنِدي َداِجًنا َجذََعةً ِمْن اْلَمعَِز قَاَل      رسول للا   فَقَاَل لَه   َشات َك َشاة  لَْحٍم فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

 )5(" اْذبَْحَها َولَْن تَْصلَُح ِلغَْيِركَ 

  

 
 .  )بهذا اللفظ(( ) كتاب اأْلضاحي ، باب سن اأْلضحية ( 1963( برقم: )77/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(
(  3140( برقم: )316/    4وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2799( برقم: )53/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(

وأبوه   -وهو ابن شهاب    -إسناده قوي. عاصم بن كليب  "(:425/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بمثله.(  
 2494برقم    (:147/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  وباقي رجاله ثقات.  صدوقان ال بأس بهما،

 إسناده صحيح، وقال الحاكم: "حديث صحيح"، وقال ابن حزم: "إنه في غاية الصحة".:"
( ) كتاب األضاحي ، باب قسمة اإلمام األضاحي بين الناس ( 5547( برقم: )99/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . ( ) كتاب اأْلضاحي ، باب سن اأْلضحية ( )بهذا اللفظ(1965( برقم: )77/  6)بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" )
كتاب الوكالة ، وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها (    ( )2300( برقم: )98/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  ( ) كتاب اأْلضاحي ، باب سن اأْلضحية ( )بنحوه.(1965( برقم: )77/  6)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
لم ألبي ( ) كتاب األضاحي ، باب قول النبي صلى هللا عليه وس5556( برقم: )101/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب  1961( برقم: )74/    6بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . اأْلضاحي ، باب وقتها ( )بمثله.(
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 السالمة من العيوب شرط  •

أَْربٌَع اَل يَُجْزَن اْلعَْوَراُء قال:  رسول للا    أن  عن البراء بن عازب.    )صحيح( -3566
ق ْلت  إِن ِي   ياْلبَيُِّن َعَوُرَها َواْلَمِريَضةُ اْلبَيُِّن َمَرُضَها َواْلعَْرَجاُء اْلبَيُِّن َظْلعَُها َواْلَكِسيَرةُ الَّتِي اَل تُْنقِ 

ن ِ َنْقٌص قَاَل   ْمهُ َعلَى أَْكَره  أَْن يَك وَن فِي اْلقَْرِن َنْقٌص َوأَْن يَك وَن فِي الس ِ َما َكِرْهتَهُ فََدْعهُ َواَل تَُحّرِ
 . والمعنى : الهزيلة -الكسيرة :"الهزيلة" وفي لفظ: العجفاء(     )1("أََحدٍ 

قال اليجوز من    رسول للا    عنه أن  مسعودعن ابن  أخرج الطبراني  و .   )حسن( -3567
هي    ؤهاأطبالمصطلمة  ا)      )2("العوراء وال العجفاء وال الجرباء وال المصطلمة أطباؤها البدن  

 ( .المقطوعة ضروعها
بأعضب األذن والقرن قال ابن  أن يضحى    رسول للا    نهى  وعن علي.  )حسن( -3568

 )3("المسيب العضب النصف فأكثر من ذلك

أَْن َنْستَْشِرَف اْلعَْيَن    رسول للا    قَاَل أََمَرَنا   عن علي ْبِن أَبِي طالب.    )ضعيف( -3569
َدابََرةٍ َواَل َشْرقَاَء َواَل َخْرقَاَء   قَاَبلٍَة َواَل م  َي ِبم  قَاَبلَة  َما ق ِطَع َطَرف  أ ذ نَِها  ،َواْْل ذ َن َوأَْن اَل ن َضح ِ اْلم 

َوالْ  اْلَمْشق وقَة   َوالشَّْرقَاء   اْْل ذ ِن  َجاِنِب  ِمْن  ق ِطَع  َما  َدابََرة   اْلَمْثق وَبة   َواْلم  فما     )4("َخْرقَاء   قلت: 
)الُمقابلة( ؟ قال: يُْقطُع طرُف األُذُن.قلت: فما )الُمدابرة( ؟ قال: يُْقطُع من ُمؤّخِر األُذُن.قلت:  

 فما )الّشْرقاء( ؟ قال: تشّق األذن.قلت: فما )الخْرقاء( ؟ قال: تْخرق أُذُنُها للِسّمة. 

  

 
/  4)وابن خزيمة في "صحيحه"  ، )بنحوه.( ،  ( )بهذا اللفظ( 529( برقم: )189/  1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )– )1(

والحاكم في "مستدركه" ،  ( )بنحوه.(  5919( برقم: )240/    13وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  2912( برقم: )497
( 1/    4381( برقم: )858/    1والنسائي في "المجتبى" )  وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بنحوه.(1724( برقم: )467/    1)

وأحمد في "مسنده"  وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بنحوه مختصرا.(  1497رقم: ) ( ب162/    3والترمذي في "جامعه" )،  )بمثله.(  
." .قال األرنؤوط إسناده صحيح"(: 4/292»صحيح ابن خزيمة« ).  قال األعظمي في     ( )بمثله.(  18840( برقم: )4226/    8)

سليمان بن عبد الرحمن، وهو ابن إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير "ط الرسالة(: 469/  30»مسند أحمد« )في  
أبو عمرو الكبير  الدمشقي  المصري  أبو عمر  -عيسى  ثقة  -ويقال  وكالهما  السنن،  أصحاب  رجال  فمن  فيروز،  بن  .". وعبيد 

»إرواء الغليل في وصححه في    870برقم     (:435/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )وصححه األلباني في  
 .".  1148برقم  (:360/ 4السبيل« )تخريج أحاديث منار 

  ( ) باب الدال ، دليل بن إبراهيم بن دليل األصبهاني ( )بهذا اللفظ( 3578( برقم: )48/    4أخرجه الطبراني في "األوسط" )–  )2(
 ".فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق." (:19/ 4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في 

الحاكم في "مستدركه" وقال :"حسن صحيح" ، و  ( )بهذا اللفظ(1504( برقم: )168/    3خرجه الترمذي في "جامعه" )أ–  )3(
( 29/  2والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بمثله مختصرا.(7625( برقم: )224/  4)

/  9»البدر المنير « ).  قال ابن الملقن في  ( )بلفظه.(1063( برقم: )281/  1وأحمد في "مسنده" ) ،( )بمثله.( 407برقم: )
ال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح اإلسناد. وخالف ابن عبد البر والمنذري فقاال: ال ]يحتج[ "ق (:293

ال أعلم روى عنه غير قتادة. وقال  بمثلها. وسبب مقالتهما أن مداره على جري بن كليب البهزي، قال علي بن المديني: مجهول  
إسناده حسن. ُجري بن كليب: "(:321/  4»»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )الرازي:"اليحتج بحديثه "قال األرنؤوط في    أبو حاتم

إسناده "(:293/  4»صحيح ابن خزيمة«)".وقال األلباني في  هو السدوسي، صاحب قتادة، روى عنه قتادة، وكان يثني عليه خيًرا،
برقم   (:361/  4»إرواء الغليل « )وقال في    7برقم    (:177»ضعيف سنن الترمذي« )ص". وضعفه في  عيف لجهالة جريض

وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح , وذكر" القرن " فيه منكر عندى لتفرد جرى به , مع "منكر" ... 1149
 يق األخرى ال غناء فيها لشدة ضعفها بسبب الجعفى , وهللا أعلم. مخالفته لما رواه حجية عن على أنه ال بأس به. والطر

وابن خزيمة في "صحيحه"  ،    ( )بهذا اللفظ(487( برقم: ) 113/    2أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )4(
،  ( )بلفظه مختصرا.(5920( برقم: )242/  13وابن حبان في "صحيحه" )، ( )بلفظه مختصرا.( 2914( برقم: )498/  4)

( 1498( برقم: )163/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1/    4385( برقم: )859/    1والنسائي في "المجتبى" )
( برقم: 218/    1وأحمد في "مسنده" )،  (  3143( برقم: )319/    4وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن صحيح".،  )بمثله.(

الملقن في     (  )بلفظه مختصرا.(743) المنير « ). قال ابن  هذا الحديث صحيح رواه أحمد، والبزار في  "(:291/  9»البدر 
".، . قال ه« والبيهقي بأسانيد صحيحة.لحاكم في »مستدركو»مسنديهما« وأصحاب السنن األربعة وابن حبان في »صحيحه«

»ضعيف أبي  ". وقال األلباني في    حسن، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه"(:429/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
)  -داود   وقد  "(:378/  2األم«  مختلط.  مدلس  إسحاقالسبِْيعي   وأبو  المجهول.  شبه  النعمان  بن  ُشرْيُح  إسناده ضعيف؛  )قلت: 

" وضعفه في اْضطرب في إسناده، وخالفه الثوري؛ فأوقفهعلى شريح، ورّجحه الدارقطني. وقال البخاري: " ولم يثبت رفعه "( .
 . 5برقم  (:175»ضعيف سنن الترمذي« )ص
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يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد :  عن  .و   (ضعيف) -3570
إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول قال اال جئتني بها قلت 

نعم   قال  عني  تجوز  وال  عنك  تجوز  نهىإسبحان للا  إنما  اشك  وال  تشك  عن      النبي  نك 
والنجباء والمشيعة والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى  المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها  

يبدو صماخها والمستأصلة قرنها من أصله والنجفاء التي تنجق عينها والمشيعة التي ال تتبع  
 )1("الغنم عجفا وضعفا وعجزا والكسراء التي ال تنقى

    شرط الوقت •
 ء صالة العيدبعد أدا بداية الوقت •

اَلةِ "َ  عن البراء   هماوفي -3571 اَلةِ فَإِنََّما َيْذَبح  ِلَنْفِسِه َوَمْن ذََبَح َبْعَد الصَّ  َمْن ذََبَح قَْبَل الصَّ
  )2(" فَقَْد تَمَّ ن س ك ه  َوأََصاَب س نَّةَ المسلميَن 

ِ   "لبخاريوفي لفظ ل -3572 وا ذَِلَك ِللنَّبِي  اَلةِ فَذََكر  وا قَْبَل الصَّ  )3("ي ِعيَد الذَّْبحَ فَأََمَره  أَْن    فَذََبح 

اَلةِ      قَاَل َخَطَبَنا النَّبِيُّ     َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ   وفي البخاري -3573 َيْوَم اْْلَْضَحى َبْعَد الصَّ
اَلِة فَِإنَّهُ  فَقَاَل   اَلِة  َمْن َصلَّى َصاَلتَنَا َونََسَك نُُسَكنَا فَقَْد أََصاَب الن ُسَك َوَمْن نََسَك قَْبَل الصَّ قَْبَل الصَّ

 )4("َواَل نُُسَك لَهُ 

َصلَّى َيْوَم أَْضًحى    رسول للا   قَاَل َشِهْدت    جندب ْبَن ُسْفيَاَن اْلبََجِليَّ   وفيهما عن -3574
 )5(" فَْليَْذبَْح بِاْسِم َّللاَِّ فَْليُِعْد َمَكانََها َوَمْن لَْم يَُكْن ذَبََح  َمْن َكاَن ذَبََح قَْبَل أَْن يَُصلِّيَ ث مَّ َخَطَب فَقَاَل 

فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على  "    فيهمافي لفظ  و -3575
 )6("اسم هللا

 وهو غروب شمس اليوم الثالث عشر. : بنهاية أخر أيام التشريق نهاية الوقت •

أيام التشريق  لم يرخص في    "قاالرضي للا عنهم    ابن عمرفي البخاري عن عائشة و -3576
 )7("أن يصمن إال لمن لم يجد الهدي

 )8(" أيام منى أيام أكل وشربقال"    رسول للا  أن  " كعب بن مالكعن  مسلم    فيو -3577

 )9("أيام التشريق أيام أكل وشرب   رسول للا  : قالن نبيشة الهذليعمسلم وفي  -3578

" يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق      رسول للا   قال  :قبة بن عامرعن عو -3579
 )10(عيدنا أهل اْلسالم وهي أيام أكل وشرب "

 
/   3وأبو داود في "سننه" )وصححه،    ( )بنحوه.( )بهذا اللفظ(1728( برقم: ) 469/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )1(

( ) مسند الشاميين رضي هللا عنهم ، حديث 17927( برقم: )3956/    7وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بمثله.(  2803( برقم: )54
حسن "ط الرسالة(:  199/  29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد رضي هللا عنه ( )بمثله.(

/ 2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وضعفه األلباني في  ويزيد ذو مصر مجهوالن.  لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو حميد الرعيني
 .  "إسناده ضعيف؛ أبو ُحمْيد وشيخه يزيد مْجُهوالن؛ كما قال ابنحزم وغيره، وقال :" 486برقم  (:376

( ) كتاب األضاحي ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم ألبي 5556( برقم: )101/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
( ) كتاب  1961( برقم: )74/    6بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . اأْلضاحي ، باب وقتها ( )بمثله.(
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسيا في األيمان يت (  6673( برقم: )137/    8ه البخاري في "صحيحه" )أخرج–  )3(

 .  ( ) كتاب اأْلضاحي ، باب وقتها ( )بنحوه(1961( برقم: )74/  6ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب العيدين ، باب األكل يوم النحر ( )بهذا اللفظ(955( برقم: )17/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
حي ، باب من ذبح قبل الصالة أعاد ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب األضا5562( برقم: )102/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

( ) كتاب اأْلضاحي 1960( برقم: )74/    6( ) كتاب اأْلضاحي ، باب وقتها ( ، )1960( برقم: )74/    6، ومسلم في "صحيحه" )
 . ، باب وقتها ( )بنحوه.(

( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم  5500( برقم: )91/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )6(
 ( ) كتاب اأْلضاحي ، باب وقتها ( )بنحوه.(1960( برقم: )73/    6فليذبح على اسم هللا ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" ) 

 .  ( ) كتاب الصوم ، باب صيام أيام التشريق ( )بهذا اللفظ(1997( برقم: )43/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )7(
 . 2883حديث رقم  سبق تخريجه – )8(
 ( ) كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق ( )بهذا اللفظ( 1141( برقم: )153/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
 . 1623حديث رقم  سبق تخريجه – )10(
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 )1(" َوك لُّ أَيَّاِم التَّْشِريِق ذَْبٌح  عن النبي  عن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ و .  )صحيح لغيره( -3580

وِم ب ْدِنَنا فَْوَق ثاََلِث ِمًنى "َعَطاٌء َسِمَع جابر وفيهما عن -3581  )2(" ك نَّا اَل َنأْك ل  ِمْن ل ح 

ى ِمْنك ْم فَاَل ي ْصِبَحنَّ َبْعَد ثَاِلثٍَة :" قَاَل النبي     عن سلمة ْبِن اأْلَْكَوعِ فيهما  و -3582 َمْن َضحَّ
ا َكاَن اْلعَام    ِ َنْفعَل  َكَما فَعَْلَنا َعاَم اْلَماِضي قَاَل َوَبِقَي فِي َبْيِتِه ِمْنه  َشْيٌء فَلَمَّ ْقبِل  قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ اْلم 

وا فَإِنَّ ذَِلَك اْلعَاَم َكاَن ِبالنَّاِس َجْهٌد فَأََرْدت  أَْن ت ِعين وا فِيَها وا َوادَِّخر    د المقصو  "   )3("ك ل وا َوأَْطِعم 
 "  جابر المتقدمثالث هي أيام التشريق بدليل حديث لبا

تَق ول  َدفَّ أَْهل  أَْبَياٍت ِمْن أَْهِل اْلَباِدَيِة َحْضَرةَ    رضي للا عنها  عن عائشةمسلم  وفي   -3583
ا َكاَن بَْعَد   رسول للا    فَقَالَ   رسول للا    اْْلَْضَحى َزَمنَ  ق وا بَِما َبِقَي فَلَمَّ وا ثاََلثًا ث مَّ تََصدَّ ادَِّخر 
ل وَن ِمْنَها اْلَوَدَك فَقَالَ ذَِلَك قَال وا َيا   ِ إِنَّ النَّاَس َيتَِّخذ وَن اْْلَْسِقَيةَ ِمْن َضَحاَياه ْم َوَيْجم  رسول    َرس وَل َّللاَّ

َحاَيا بَْعَد ثاََلٍث فَقَاَل إِنََّما َنَهْيت ك ْم ِمْن أَْجِل الدَّ   للا   وم  الضَّ ِة افَّ َوَما ذَاَك قَال وا َنَهْيَت أَْن ت ْؤَكَل ل ح 
وا َوتََصدَّق وا  )4("الَّتِي َدفَّْت فَك ل وا َوادَِّخر 

أن تؤكل لحوم      رسول للا   : أنهى رضي للا عنها  وفي البخاري " قيل لعائشة -3584
اْلضاحي فوق ثالث ؟ قالت ما فعله إال في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن 

 قيل ما اضطركم إليه ؟ فضحكت قالت ما شبع آل كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة  
 )5("من خبز بر مأدوم ثالثة أيام حتى لحق باهلل  محمد

 عشرالثاني دليل من قال أن نهاية الوقت هو بنهاية اليوم  •

اْْلَْضَحى َيْوَماِن َبْعَد َيْوِم اْْلَْضَحى    :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن بن عمرو.    )صحيح( -3585
 )6("َو عن َماِلك أَنَّه  َبلَغَه  عن علي ْبِن أَِبي طالب ِمثْل  ذَِلكَ 

َمْولَى  يأَبُ   فيهما عن و -3586 ث مَّ    ُعبَْيٍد  قَاَل  الخطاب  ع َمَرْبِن  َمَع  َشِهَداْلِعيَد  أَنَّه   أَْزَهَر  اْبِن 
ْطَبِة ث مَّ َخَطَب النَّاَس فَقَاَل إِنَّ  ِ ْبِن أَبِي طالب قَاَل فََصلَّى لََنا قَْبَل اْلخ  قَْد   النبي     َصلَّْيت  َمَع َعِلي 

وَم ن س ِكك ْم فَْوَق ثَ   )7("اَلِث لََياٍل فَاَل تَأْك ل وانََهاك ْم أَْن تَأْك ل وا ل ح 

ِ    النبي    أَنَّ   رضي للا عنهما    عن ابن عمروفي مسلم   -3587 وم  اْْلََضاِحي  َنَهى أَْن ت ْؤَكَل ل ح 
ِ فَْوَق ثاََلٍث   "بَْعَد ثاََلثٍ  وَم اْْلََضاِحي   )8(" فََكاَن ابن عمر اَل َيأْك ل  ل ح 

لم ينه إال عن اإلدخار فوق ثالث ، ولم ينه عن التضحية بعد ثالث  ، فمن ذبح    الجواب :إن النبي   •
 .في البوم الثاني أو الثالث ، جاز له أن يدخر ثالث من وقت الذبح  على أنه منسوخ 

 
 . 2413حديث رقم  سبق تخريجه – )1(
( ) كتاب الحج ، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ( )بهذا 1719)( برقم:  172/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من النهي َعْن أكل لحوم اأْلضاحي 1972( برقم: )81/    6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . بعد ثالث وبيان نسخه ( )بنحوه.(

( ) كتاب األضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود 5695( برقم: )103/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من النهي َعْن أكل  1974( برقم: ) 81/    6ومسلم في "صحيحه" )،  منها ( )بهذا اللفظ(  

 .  لحوم اأْلضاحي بعد ثالث وبيان نسخه ( )بنحوه.(
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من النهي َعْن أكل لحوم  1971برقم: )  (80/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  اأْلضاحي بعد ثالث وبيان نسخه ( )بهذا اللفظ(
البخاري في "صحيحه" )  –  )5( ( ) كتاب األطعمة ، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم 5423( برقم: )76/    7أخرجه 

 .  وأسفارهم من الطعام ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  297/    9والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(  1774( برقم: )695/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )6(
»مشكاة المصابيح« . صححه األلباني في  ( ) كتاب الضحايا ، باب من قال األضحى يوم النحر ويومين بعده ( )بلفظه.(  19317)
 .  1473برقم  (:463/ 1)
( ) كتاب األضاحي ، باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود 5573( برقم: )103/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من النهي َعْن  1969( برقم: )79/  6ومسلم في "صحيحه" )، منها ( )بمثله مختصرا.( 
 .  بهذا اللفظ(أكل لحوم اأْلضاحي بعد ثالث وبيان نسخه ( )

( ) كتاب اأْلضاحي ، باب بيان ما كان من النهي َعْن أكل لحوم  1970( برقم: )80/    6خرجه مسلم في "صحيحه" )  أ  –  )8(
 .  اأْلضاحي بعد ثالث وبيان نسخه ( )بهذا اللفظ(
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َحاَيا بَْعَد ثاََلٍث ث مَّ قَاَل "أَنَّه     عن النبي   جابرعن  فيهما   -3588 وِم الضَّ َنَهى عن أَْكِل ل ح 
وا د وا َوادَِّخر   )1("بَْعد  ك ل وا َوتََزوَّ

  رضي للا عنهما وقال عبيد للا أخبرني نافع عن ابن عمر  "  وفي البخاري )صحيح( .   -3589
 .   )2(" ال يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك 

 )3(" وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة  )صحيح(. -3590

 .  بح في الليل مسألة الذ •
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة  ألن الليل داخل في مدة      يستمر وقت الذبح نهارا وليال القول األول :   •

 . الذبح 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم هللا عليه :لقوله تعالى  -1وقال الخرقي ال يجوز ليال  القول الثاني:   •

وهو قول    في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 

نهى أن    يضحى ليال رواه الطبراني    ̂ في مجمع الزوائد عن ابن عباس أن النبي  وجاء  -2مالك ،  

»سلسلة األحاديث . قال األلباني في    في الكبير وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزي وهو متروك
»أخرجه الطبراني   «4711» برقم    (:257/  10الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

( عن سليمان بن سلمة الخبائزي: أخبرنا بقية بن الوليد: حدثني أبو  2/  122/  3"الكبير" )في  
قلت: وهذا موضوع؛ آفته الخبائزي هذا؛    محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.

 .  فإنه كان يكذب«
 .  7/503 ابن عثيمين واختار شيخ اإلسالم جواز الذبح ليال بال كراهة وهو مارجحه الشيخ •

  

 
( ) كتاب الحج ، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ( )بنحوه  1719( برقم: ) 172/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

أكل لحوم 1972( برقم: )80/    6ومسلم في "صحيحه" )،  مطوال.(   َعْن  النهي  ما كان من  بيان  باب   ، اأْلضاحي  ) كتاب   )
 .  اأْلضاحي بعد ثالث وبيان نسخه ( )بهذا اللفظ(

 ( ) كتاب الحج ، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ( )بهذا اللفظ( 1719( برقم: )172/    2البخاري في "صحيحه" )ذكره    –  )2(
 .  »وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه بمعناه« (: 502/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )قال األلباني في 

 ( ) كتاب الحج ، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ( )بهذا اللفظ( 1719برقم: )(  172/    2البخاري في "صحيحه" )ذكره    –  )3(
 .  »وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه« (: 502/ 1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« ) قال األلباني في 
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 صفة الذبح والنحر  •

ى النبي    عن أنسوفيهما   -3591 ى      قَاَل َضحَّ َما ِبَيِدِه َوَسمَّ ِبَكْبَشْيِن أَْملََحْيِن أَْقَرَنْيِن ذََبَحه 
 )1("َوَكبََّر َوَوَضَع ِرْجلَه  َعلَى ِصفَاِحِهَما

صفحتى أعناقهما ، وهما جانباها أي:  )2(" ويقول باسم للا وللا أكبر"   وفي لفظ لمسلم -3592
 وجهه وجانبه. وصفحة كل شَى جانبه . قال اْلزهرى : صفحة كل شىء  

َكاَن    أَنَّ النبي رضي للا عنهما   أَْو عن أَبِي هريرة      عن عائشة.)صحيح لغيره(   -3593
وأَْيِن فََيْذَبح  أَ  َي اْشتََرى َكْبَشْيِن َعِظيَمْيِن َسِميَنْيِن أَْملََحْيِن أَْقَرَنْيِن َمْوج  َحَده َما عن  إِذَا أََراَد أَْن ي َضح ِ

دٍ  َحمَّ ْن َشِهَد ِبالتَّْوِحيِد َوَشِهَد لَه  ِباْلَباَلغِ َوذََبَح اْْلَخَر عن م  ِتِه ِممَّ َحمَّ أ مَّ  )3("دٍ َوآِل م 

ى  عن أَبِي َرافِعٍ وفي لفظ لْلمام أحمد  .  )ضعيف(   -3594 ِبَكْبَشْيِن  رسول للا   قَاَل َضحَّ
 )4("أَْملََحْيِن َمْوِجيَّْيِن َخِصيَّْينِ 

أََمَر ِبَكْبٍش أَْقَرَن يََطأ  فِي َسَواٍد   النبي   أَنَّ رضي للا عنها    عن عائشةوفي مسلم   -3595
ك  فِي َسَواٍد   ث مَّ قَاَل َوَيْبر  ْدَيةَ  اْلم  ي  لََها َيا عائشة َهل م ِ فَقَاَل  ِبِه  َي  ِلي َضح ِ ِبِه  فَأ تَِي  َوَيْنظ ر  فِي َسَواٍد 

ِ ال مَّ تَقَبَّْل مِ اْشَحِذيَها ِبَحَجٍر فَفَعَلَْت ث مَّ أََخذََها َوأََخذَ اْلَكْبَش فَأَْضَجعَه  ث مَّ ذََبَحه  ث مَّ قَاَل ِباْسِم َّللاَّ ْن  لَّه 
ى ِبهِ  ٍد ث مَّ َضحَّ َحمَّ ِة م  ٍد َوِمْن أ مَّ َحمَّ ٍد َوآِل م  َحمَّ  )5("م 

 )6("يذبح وينحر بالمصلى    النبي  كان" رضي للا عنهما    وفي البخاري عن ابن عمر -3596

  

 
، ( ) كتاب األضاحي ، باب التكبير عند الذبح ( )بهذا اللفظ(5565( برقم: )102/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل والتسمية 1966( برقم: ) 77/    6مسلم في "صحيحه" )و

 . والتكبير ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل 1966( برقم: )78/    6في "صحيحه" )أخرجه مسلم  –  )2(

 . والتسمية والتكبير ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  301/  4وابن ماجه في "سننه" )وصححه،   ( )بنحوه.(7642( برقم: )227/  4أخرجهالحاكم في "مستدركه" )– )3(
ط   66/  43»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(26483( برقم: )6230/    12ه" )أحمد في "مسند  ،(  3122)

 . "صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه ضعف الضطراب عبد هللا بن محمد بن عقيل فيه"الرسالة(: 
( ) مسند األنصار رضي هللا عنهم ، حديث أبي رافع َرِضَي هللاُ  24383( برقم: )5722/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )4(

سناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد هللا "إط الرسالة(:  286/ 39»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  َعْنهُ ( )بهذا اللفظ(
- ثم إنه منقطع، فإن علي بن الحسين    ...وهو ابن عقيل بن أبي طالب، وقد اضطرب فيه    النََّخعي، ولضعف عبد هللا ابن محمد:

 ". لم يدرك أبا رافع. -وهو ابن علي بن أبي طالب
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل 1967( برقم: )78/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 . ذا اللفظ(والتسمية والتكبير ( )به
 . ()كتاب األضاحي ، باب األضحى والمنحر بالمصلى()بهذا اللفظ(5552(برقم:)100/  7أخرجه البخاري في"صحيحه")– )6(
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ِ  .  )حسن( -3597 َيْوَم الذَّْبحِ َكْبَشْيِن    ذََبَح النبي  :"قَالَ رضي للا عنهما   عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ْهت  َوْجِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّمَواِت َواْْلَ  َما قَاَل إِن ِي َوجَّ َهه  ا َوجَّ وَجأَْيِن فَلَمَّ ْرَض َعلَى  أَْقَرَنْيِن أَْملََحْيِن م 

ْشِرِكيَن إِنَّ َصاَلِتي َون س ِكي وَ  ِ اْلعَالَِميَن اَل  ِملَِّة إِْبَراِهيَم َحِنيفًا َوَما أََنا ِمْن اْلم  ِ َرب  َمْحَياَي َوَمَماتِي ّلِِلَّ
ِ وَ  ِتِه ِباْسِم َّللاَّ ٍد َوأ مَّ َحمَّ مَّ ِمْنَك َولََك َوعن م  َّللاَّ  أَْكبَر   َشِريَك لَه  َوِبذَِلَك أ ِمْرت  َوأََنا ِمْن المسلميَن اللَّه 

 )1("  ث مَّ ذََبحَ 

 حكم إخصاء الحيوان مسألة :  •
نهى عن صبر الروح،   : إن النبي  رضي للا عنهما    ابن عباس  وعن.    )صحيح( -3598

 )2(" وعن إخصاء البهائم. 

قال : نهى رسول للا صلى  رضي للا عنهما  عن ابن عمر  )حسن بمجموع طرقه( -3599
 )3("للا عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم وقال ابن عمر : فيها نماء الخلق . 

ضحى بكبشين موجوئين.   قد استدل من قال بجواز إخصاء البهائم بما ورد من أن رسول هللا   •
الموجوء البتة. وفي هذا االستدالل  قالوا: لو كان إخصاء الحيوان المأكول حراماً. لما ضحى بالكبش  

نظر كما ال يخفى على المتأمل. وقد بسطت الكالم في هذه المسألة في رسالتي إرشاد الهائم إلى حكم  
 إخصاء البهائم.

 النحر  •

ْبِن ُجبَْيرٍ فيهما   -3600 ِزيَاِد  قَاَل :عن  َها  َيْنَحر  َبَدَنتَه   أََناَخ  قَْد  ٍل  َرأَْيت  ابن عمرأَتَى َعلَى َرج 
دٍ ابْ  َحمَّ قَيََّدةً س نَّةَ م   )")4عَْثَها قَِياًما م 

 )5(" ِبَيِدِه َسْبَع ب ْدٍن قَِياًما   قَاَل َوَنَحَر النبي عن أنس وفي البخاري -3601

 )6(" صواف " قياما"  رضي للا عنهما  وفي البخاري عن ابن عباس -3602

ِبَيِدِه ث مَّ أَْعَطى   "وفي مسلم عن جابر -3603 ث مَّ اْنَصَرَف إِلَى اْلَمْنَحِر فََنَحَر ثاََلثًا َوِست ِيَن 
ِعلَْت فِي قِْدٍر فَط   ِبَخْت فَأََكاَل  َعِليًّا فََنَحَر َما َغَبَر َوأَْشَرَكه  فِي َهْدِيِه ث مَّ أََمَر ِمْن ك ل ِ َبَدَنٍة ِبَبْضعٍَة فَج 

  وليس في قول أنس نحر في صحيحه"ابن خزيمة  قال  )     )7("  ْن َمَرقَِهاِمْن لَْحِمَها َوَشِرَبا مِ 
علم أنه قد نحر  أبيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات ألن جابرا قد      النبي

 . "بيده ثالثة وستين من بدنه

 
( برقم:  467/    1والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(2899( برقم: )487/   4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
وأخرجه ابن ماجه في    ،( )بمثله.(  2795( برقم: )52/    3وأبو داود في "سننه" )ذهبي،  وصححه ووافقه ال  ( )بمثله.(1722)

. قال   ( )بمثله.(15253( برقم: )3170/    6وأخرجه أحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  3121( برقم: )300/    4"سننه" )
/ 4ن ابن ماجه ت األرنؤوط« )»سن.".  قال األرنؤوط في  إسناده صحيح  "(:287/  4»صحيح ابن خزيمة« )األعظمي في  

   . :"إسناده حسن"2491برقم  (:142/ 8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وقال األلباني في إسناده حسن "(:300
( ) كتاب السبق والرمي ، باب كراهية خصاء البهائم ( 19850( برقم: )24/    10أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )2(

 . 6960برقم  (:1169/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني  في  )بهذا اللفظ(
»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«  . قال الهيثمي في    ( )بهذا اللفظ(4861( برقم: )1079/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(
إسناده "ط الرسالة(: 388/ 8»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في رواه أحمد، وفيه عبد هللا بن نافع وهو ضعيف."(:265/ 5)

»صحيح الجامع " . وصححه األلباني في  ضعيف لضعف عبد هللا بن نافع مولى ابن عمر، وبقيةُ رجاله ثقات من رجال الشيخين.
 برقم :  280/    1)  -غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام    ، وقال في  6956برقم    (:1168/  2الصغير وزيادته« )

لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر ، نهى عن إخصاء البهائم نهيا شديدا اليصح هكذا  روى ابن عباس أن النبي :"  482
وقال ابن عمر : فيها نماء الخلق أخرجه أحمد وابن عدي في الكاملوفي ،  قال : نهى رسول هللا ) ص ( عن إخصاء الخيل والبهائم  

 .". أخرى تجعله بمجموع طرقه بمرتبة الحسن على أقل الدرجاتسنده ضعف لكن للحديث طرق 
مسلم ، و  ( ) كتاب الحج ، باب نحر اإلبل مقيدة ( )بهذا اللفظ(1713( برقم: )171/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . (بمثله( ) كتاب الحج ، باب نحر البدن قياما مقيدة ( ) 1320( برقم: )89/  4في "صحيحه" ) 
 . ( ) كتاب الحج ، باب نحر البدن قائمة ( )بهذا اللفظ(1714( برقم: )171/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 .  ( ) كتاب الحج ، باب نحر البدن قائمة ( )بهذا اللفظ(1714( برقم: )171/  2)معلقا البخاري في "صحيحه"  ذكره – )6(
 . ()كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ(1218(برقم:) 38/  4أخرجه مسلم في "صحيحه") – )7(
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النبي  عن جابرو .  )صحيح لغيره( -3604 َمْعق ولَةَ    أَنَّ  اْلَبَدَنةَ  وَن  َيْنَحر  َوأَْصَحاَبه  َكان وا 
 )1("اْلي ْسَرى قَائَِمةً َعلَى َما َبِقَي ِمْن قََوائِِمَها

  :قال يقول للا تبارك وتعالىرضي للا عنهما   عن عبد للا بن عباس   و.    )صحيح( -3605
معقولة بسم هللا وهللا أكبر اللهم منك  قياما على ثالث قوائم  قال    اذكروا اسم للا عليها صواف

 )2("  وإليك

 إذا تعين الهدي أو تعينت األضحية فال يجوز بيعها  مسألة :  •
َكاَن َيْبعَث       رسول للا   أَنَّ ذ َؤْيًبا أََبا قَِبيَصةَ َحدَّثَه  أَنَّ   عن ابن عباسفي مسلم   -3606

  فََخِشيَت َعلَْيِه َمْوتًا فَاْنَحْرَها ثُمَّ اْغِمْس نَْعلََها فِي َدِمَها َمعَه  ِباْلب ْدِن ث مَّ َيق ول  إِْن َعِطَب ِمْنَها َشْيٌء 
  )3(" "َواَل تَْطعَْمَها أَْنَت َواَل أََحٌد ِمْن أَْهِل ُرْفقَتِكَ ث مَّ اْضِرْب ِبِه َصْفَحتََها 

 )4(تأكل منها" وال"  وفي لفظ لمسلم -3607

قال : قلت : يا رسول    صاحب بدن رسول للا    عن ناجية الخزاعيو.    )صحيح( -3608
ثم اغمس نعلها في دمها ، ثم خل بين  للا ، كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال : انحرها ، 

 )5(.  الناس وبينها فيأكلوها

»ثم اغمس( بكسر الميم من    (:239/  9المصابيح« )»مرعاة المفاتيح شرح مشكاة  قال في   •
»شرح  . وقال في    باب ضرب )نعلها( أي المقلدة بها )في دمها( أي ثم اجعلها على صفحتها«

مسلم   صحيح  من  الحج  )  -كتاب  الخضير«  الكريم  آليا(:   17/  20عبد  الشاملة     بترقيم 
نعليها(( يعني هي تقلد بنعلين، اصبغ  )انحرها(( ال تفوت، أدرك ذكاتها ))انحرها ثم أصبغ  

هذين النعلين بدمها ))اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها(( اجعل هذا النعل والدم  
 « - أنها هدي فأيكل منها-أيضاً على صفحتها؛ لكي يعرفها من يمر بها 

أَْهَدى ع َمر  ْبن  الخطاب َنِجيًبا   :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عمر. و   )ضعيف( -3609
ِ إِن ِي أَْهَدْيت  َنِجيًبا فَأَْعَطْيت  ِبَها ثاََلَث    فَأَْعَطى ِبَها ثاََلَث ِمائَِة ِديَناٍر فَأَتَى النبي فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

 َها إِيَّاَها قَاَل أَب و داود َهذَا ِْلَنَّه  َكاَن أَْشعََرَها ِمائَِة ِديَناٍر أَفَأَِبيع َها َوأَْشتَِري ِبثََمِنَها ب ْدًنا قَاَل اَل اْنَحرْ 
")6( 

أنها ساقت بدنتين فأضلتهما فأرسل إليها   رضي للا عنها  عن عائشةو.    )صحيح( -3610
في  السنة  قالت هكذا  ثم  أيضا  فنحرتهما  اْلولتين  البدنتين  ثم وجدت  فنحرتهما  بدنتين  معاوية 

 )7("البدن
 

. قال   ( ) كتاب المناسك ، باب كيف تنحر البدن ( )بهذا اللفظ(1767( برقم: )83/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  صحيح لغيره"(:181/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 

 . " حديث صحيح"1550برقم  (:15/ 6)
/    4والحاكم في "مستدركه"  )،  ( )بهذا اللفظ(  7( برقم: )17/    10أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(

( برقم: 237/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )  ي ، وصححه ووافقه الذهب  ( ) كتاب الذبائح ، ( )بنحوه.(7666( برقم: )233
 .  "رجاله ثقات" (:206/ 2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في  ( )بمثله.( 10327)
 () كتاب الحج ، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب ِفي الطريق()بهذا اللفظ( 1326(برقم:)92/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(
 ()كتاب الحج ، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب ِفي الطريق()بهذا اللفظ( 1325(برقم:)92/  4أخرجه مسلم في"صحيحه") – )4(
وابن حبان في "صحيحه" وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(910( برقم: )242/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(
»صحيح  . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(4123( برقم: ) 208/    4ي "الكبرى" ) والنسائي ف ،  ( )بمثله.(  4023( برقم: )331/    9)

" . وصححه األلباني في إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه ناجية، فقد روى له األربعة."(:331/  9ابن حبان« )
 . 813برقم   (:412/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بهذا اللفظ(  2911( برقم: )496/    4في "صحيحه" )أخرجه ابن خزيمة    –  )6(
»البدر . قال ابن الملقن في    ( )بمثله.(1756( برقم: )80/    2وأبو داود في "سننه" ) ،  ( )بمثله.(  208( برقم: )315/    1)

م. نقله المنذري عنه، وتابعه عبد الحق فقال في »أحكامه« : قال البخاري: ال يعرف لجهم سماعا من سال"(: 318/  9المنير « )
" . وقال األلباني في إسناده ضعيف."(:174/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في    ال يعرف له سماع من سالم.

 . "مالقي إسناده ضعيف؛ جْهم فيه جهالة. وبذلك أعله المنذري وابن"(:146/  2األم« ) -»ضعيف أبي داود 
(  289/    9( )بهذا اللفظ( ، والبيهقي في "سننه الكبير" )2925( برقم: ) 505/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )7(

»صحيح ابن  ." قال األعظمي في    ( )بنحوه.(2526( برقم: )266/    3( )بنحوه.( ، والدارقطني في "سننه" )19263برقم: ) 
 . "إسناده صحيح"(:298/ 4خزيمة« )
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ِ "ْبَن أَبِي طالب  وفيهما "عن علي -3611 أَْن  أََمَره  أَْن َيق وَم َعلَى ب ْدِنِه َوأََمَره       أَنَّ َنبِيَّ َّللاَّ
 )1("  َواَل يُْعِطَي فِي ِجَزاَرتَِها ِمْنَها َشْيئًا فِي اْلَمَساِكيِن    يَْقِسَم بُْدنَهُ ُكلََّها لُُحوَمَها َوُجلُوَدَها َوِجاَللََها

لمسلمو -3612 لفظ  ِبلَْحِمَها      رسول للا   أََمَرنِي"     في  أَتََصدََّق  َوأَْن  ب ْدِنِه  َعلَى  أَق وَم  أَْن 
ل وِدَها َوأَِجلَِّتَها  اَر ِمْنَهاَوج   )2(" قَاَل َنْحن  ن ْعِطيِه ِمْن عنِدَنا  َوأَْن اَل أُْعِطَي اْلَجزَّ

: " َمْن َباَع ِجْلَد أ ْضِحيَِّتِه فَاَل   قَاَل : قَاَل َرس ول  للِا    َعْن أَِبي ه َرْيَرةَ  .    حسن() -3613
 . )3(أ ْضِحيَّةَ لَه  "

 َواَل تَبِيعُوا لُُحوَم اْلَهْديِ َواأْلََضاِحّيِ قَاَل    أَنَّ النبي   قتادة بن النعمان  عن  و.    )ضعيف( -3614
وِمَها َشْيئًا فَك ل وه  إِْن ِشْئت مْ  ل وِدَها َوإِْن أ ْطِعْمت ْم ِمْن ل ح   )4(" فَك ل وا َوتََصدَّق وا َواْستَْمتِع وا ِبج 

»األموال المستحقة في    (:379/  2»صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة« )قال في   •
للمتقرب بيعها كالزكوات والكفارات أيًضا أنه ال يجوز أن يعطى  القَُرب ال يجوز  ، ويدل  على هذا 

 وهذا مذهب الشافعي وأحمد« الجزار أجرته من لحم األضحية، كما سيأتي.

لظاهرة إعادة بيع لحوم الهدي واألضاحي والكفارت ، ورغم    وتنبيه مهم  مسألة •
 النهي الشرعي عن ذلك .  

حيث يتم بيع الهدي بأسعار زهيدة   ؟تثير عالمة استفهام كبرى    : هناك ظاهرة في موسم الحج  •

، فمن المعلوم أن أقل سعر للهدي هو الذي يتم تنفيذه عن طريق    ؟؟؟!!!قياسا للسعر الحقيقي للهدي
اإلفادة من لحوم الهدي واألضاحي ، حيث يباع بسعر التكلفة . ثم تجد من يبيع كروت للهدي   مشروع

أن هناك من يقوم بإعادة بيع    -من واقع التجربة-والسر في ذلك    .بنصف السعر أو أقل

أن يكون البيع مجرد وصل وهمي الحقيقة له .     -1لحوم الهدي والكفارات بصور متعددة منها :  
يتم  -2 الكفارات    أنه  بيع لحوم  الحرمإعادة  تذبح في  ،  التي  للبيت  اإلهداء  أن  المعلوم  فإن من   ،

بسعر    والكفارات المتعلقة بمناسك الحج والعمرة التنتهي ، فتباع هذه اللحوم على أنها هدي )جديد( 
الشافعية في  أخذ حجاجهم بمذهب بعض    يستغلون    بعض الحمالت  -3.    زهيد جدا ، أو بال مقابل

فيقدمون لهم تلك الذبائح     -وهو مذهب مرجوح كما تقدم-جواز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر  
فيقدمونها لحجاجهم    -  وبدون مقابل في غالب األحيان  أو بمقابل زهيد  جدا  -التي هي أصال كفارات  

 .  مدفوعة سلفا ؟!! ال ، وفي نفس الوقت يوفرون تكلفة إعاشتهم ؟!!على أنها الهدي الخاص بهم

وقال نافع كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة "  وفي البخاري -3615
 ")5("يطعن في شق سنامه اْليمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة

ال يشق من الجالل إال موضع السنام وإذا نحرها نزع    وكان ابن عمرقال البخاري   -3616
 )6("جاللها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها

 
( ) كتاب الحج ، باب يتصدق بجلود الهدي ( )بمثله.( ، ومسلم  1717( برقم: )172/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الحج ، باب ِفي الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجاللها ( )بهذا اللفظ(1317( برقم: )87/  4في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الحج ، باب ِفي الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجاللها ( 1713( برقم: )87/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
اللفظ(  3489( برقم: )389/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )    –  )3( التفسير ، منع بيع جلد األضحية ( )بهذا  ( ) كتاب 

الضحايا ، باب ال يبيع من أضحيته شيئا وال يعطي أجر الجازر ( ) كتاب  19299( برقم: )294/    9والبيهقي في "سننه الكبير" )
»رواه الحاكم وقال: "صحيح "حسن"    1088برقم    (:629/  1»صحيح الترغيب والترهيب« ). قال األلباني في    منها ( )بلفظه.(

 . )قال الحافظ(: "في إسناده عبد هللا بن عيّاش الِقتْبَاني المصري، مختلف فيه« اإلسناد".
»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« . قال الهيثمي في     ( )بهذا اللفظ(16461( برقم: )3529/    7أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(
ة" أسانيده ضعيف"الرسالة(:  ط    148/  26»مسند أحمد«)".قال األرنؤوط في  رواه أحمد، وهو مرسل صحيح اإلسناد." (:26/  4)
 (630/  1»صحيح الترغيب والترهيب«)،وفي(379/  2لته وتوضيح مذاهب األئمة«)»صحيح فقه السنة وأدوضعفه األلباني في.  
( ) كتاب الحج ، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (  1694( برقم: )168/  2) معلقا البخاري في "صحيحه" ذكره– )5(

 .  )بهذا اللفظ(
. قال    ( ) كتاب الحج ، باب الجالل للبدن ( )بهذا اللفظ(1707( برقم: )170/    2)  معلقا  البخاري في "صحيحه"  ذكره  –  )6(

له مالك بسند صحيح عنه مختصراً، دون االستثناء، وأخرجه »وص  (:499/  1»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )األلباني في  
 .السنام" إلى آخره.«موضع إال البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن مالك، وقال بعده: زاد فيه غيره عن مالك: "
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الجالل هي األقمشة التي كانوا يزينونها الهدي، أي: يكسونها بها من باب التقرب إلى هللا سبحانه   •
 . كانوا إذا خرجوا من المدينة غطوها بهذه األقمشة من باب الزينة ، وتعالى

اًل َيس وق  َبَدَنةً فَقَاَل اْرَكْبَها قَاَل إِنََّها َبَدَنةٌ    أَنَّ النبي      أنسوفيهما عن   -3617 َرأَى َرج 
 )1("  قَاَل اْرَكْبَها قَاَل إِنََّها َبَدَنةٌ قَاَل اْرَكْبَها َوْيلَكَ 

 )2(عنه رضي للا  مثله عن أبي هريرةفيهما و -3618

ِ   بِرَ في مسلم عن جاو -3619 ك وِب اْلَهْدِى فَقَاَل   رضي للا عنهما  :"  ْبَن َعْبِد َّللاَّ س ئَِل َعْن ر 
 .)3(« اْرَكْبَها بِاْلَمْعُروِف إِذَا أُْلِجئَْت إِلَْيَها َحتَّى تَِجَد َظْهًراَيق ول  »    َسِمْعت  النَِّبىَّ 

من المدينة      رسول للا   رج" خ قاال  ومروان  وفي البخاري عن المسور ابن مخرمة -3620
الهدي وأشعر      رسول للا   في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد

 )4("وأحرم بالعمرة

والمعتر الذي يعتر  ،  نها . والقانع السائل  دَ َب لِ ال مجاهد سميت البدن  "ق  في البخاريو -3621
واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال  دن من غني أو فقير وشعائر استعظام البدن  بالب  

 )5(".وجبت سقطت إلى اْلرض ومنه وجبت الشمس 

ائُِر .وقيل اْلُمتَعَفُِّف ، َواْلُمْعتَر  السَّائُِل .وقيل القانع :  اْلقَانُِع اْلفَِقيُر ، َواْلُمْعتَر  الزَّ

  

 
هذا اللفظ( ، ( ) كتاب الوصايا ، باب هل ينتفع الواقف بوقفه ( )ب2754( برقم: )7/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ( )بنحوه.(1323( برقم: ) 91/  4ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الحج ، باب ركوب البدن ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 1689( برقم: ) 167/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 .( ) كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ( )بمثله.(1322( برقم: )91/  4"صحيحه" ) 
( ) كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (  1324( برقم: )92/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ( 1694( برقم: )168/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الحج ، باب ركوب البدن ( )بهذا اللفظ( 1689( برقم: )167/  2خاري في "صحيحه" )البذكره – )5(
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 األضاحي  •
  ؛  بالنحر ذبح المناسك  لصحيح أن المرادوا فصل لربك وانحرفال ابن كثير في قوله تعالى •

ثم ينحر نسكه ويقول: "من صلى صالتنا، ونسك نسكنا،    يصلي العيد    ولهذا كان رسول هللا
 فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصالة فال نسك له". 

ى النبي  :"قَالَ   عن أنسوفيهما  -3622  )1("ِبَكْبَشْيِن أَْملََحْيِن أَْقَرَنْينِ  َضحَّ

عن نسائه   وضحى رسول للا  رضي للا تعالى عنها قالت :"  وفيهما عن عائشة -3623
 )2("بالبقر

أََمَر بَِكْبٍش أَْقَرَن َيَطأ  فِي َسَواٍد     النبي   أَنَّ   رضي للا عنها  عن عائشةوفي مسلم   -3624
ك  فِي َسَواٍد   ث مَّ قَاَل َوَيْبر  ْدَيةَ  اْلم  ي  لََها َيا عائشة َهل م ِ فَقَاَل  ِبِه  َي  ِلي َضح ِ ِبِه  فَأ تَِي  َوَيْنظ ر  فِي َسَواٍد 

ِ ال مَّ تَقَبَّْل مِ اْشَحِذيَها ِبَحَجٍر فَفَعَلَْت ث مَّ أََخذََها َوأََخذَ اْلَكْبَش فَأَْضَجعَه  ث مَّ ذََبَحه  ث مَّ قَاَل ِباْسِم َّللاَّ ْن  لَّه 
ى ِبهِ  ٍد ث مَّ َضحَّ َحمَّ ِة م  ٍد َوِمْن أ مَّ َحمَّ ٍد َوآِل م  َحمَّ  )3("م 

رسول للا    قال  عامر أبي رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم    عن  و .  ( لغيره  )حسن -3625
    وعتيرة ) العتيرة شاة تذبح في    في كل عام أضحية" يا أيها الناس إن على كل أهل بيت

الرجبية " الناس  يقول عنها  التي  العتيرة ؟ هذه  أتدرون ما   ) أبو داود)4(رجب  العتيرة   :" قال 
 "منسوخة هذا خبر منسوخ

من وجد منكم سعة    رسول للا    قال :"قال    عن أبي هريرة  و .  )حسن موقوف( -3626
 )5(" فلم يضح فال يقربن مصالنا 

يا رسول للا ما    النبي    قال قال أصحاب  أرقم    عن زيد بن. و   )ضعيف جدا(ا -3627
هذه اْلضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول للا قال بكل شعرة حسنة قالوا 

 )6("  فالصوف يا رسول للا قال بكل شعرة من الصوف حسنة

 
  ( ) كتاب األضاحي ، باب من ذبح األضاحي بيده ( )بهذا اللفظ( 5558( برقم: )101/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل والتسمية    ( ) كتاب اأْلضاحي ، باب1966( برقم: )77/    6مسلم في "صحيحه" )،و

 . (بمثلهوالتكبير ( )
مسلم  ، و  (بهذا اللفظ ()كتاب الحيض ، باب : كيف كان بدء الحيض() 294(برقم:)66/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(

 ( بمثلهإفراد الحج والتمتع والقران ( )( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز  1211( برقم: ) 30/    4في"صحيحه" )
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل 1967( برقم: )78/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 . والتسمية والتكبير ( )بهذا اللفظ(
" ،  لعتيرة منسوخة . هذا خبر منسوخ .  ا وقال :"  ( )بهذا اللفظ(2788( برقم: )49/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

هذا حديث حسن غريب ، وال نعرف هذا الحديث إال من  وقال :"( )بمثله.(  1518( برقم: )178/    3والترمذي في "جامعه" )
/   9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  3125( برقم: )304/    4وابن ماجه في "سننه" )".  هذا الوجه من حديث ابن عون .

قال الخطابي هذا الحديث  "...(:137/  13»شرح النووي على مسلم« ).  قال النووي في    ( )بمثله.(21062قم: )( بر 4805
حسن، وهذا إسناد ضعيف  " (:415/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". وقال األرنؤوط في  ضعيف المخرج ألن أبارملة مجهول

 (:921»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص. ضعفه األلباني في    "لجهالة أبي رملة واسمه عامر، وقد تابعه حبيب ابن مخنف
 ." حديث حسن" 2487برقم  (:135/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في 6383برقم 

وابن ماجه في "سننه"    وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بهذا اللفظ( 3488( برقم: ) 389/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
( )بلفظه.( ، وأحمد في "مسنده" 19081( برقم: )260/    9( )بنحوه.( والبيهقي في "سننه الكبير" )3123( برقم: ) 302/    4)
/  10»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بنحوه.(8389( برقم: ) 1735/    2)
.". قاله الطحاوي وغيره  ،  والموقوف أشبه بالصواب،  لكن اختلف في رفعه ووقفه  ،  اجه وأحمد ورجاله ثقات  خرجه بن م"أ(:3

»صحيح الترغيب والترهيب«  " . وحسنه األلباني في  إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  24/  14»مسند أحمد« )وقال األرنؤوط في  
 " .وصححه، وموقوفاً، ولعله أشبه.رواه الحاكم مرفوعاً هكذا  ، وقال :" 1087برقم  (:629/ 1)
واه" ، وقال    سليمان بن يزيدوصححه وقال الذهبي :"  ( )بمثله.(3487( برقم: )389/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(

( ) أبواب األضاحي ، باب ثواب 3127( برقم: )305/    4وابن ماجه في "سننه" )  الذهبي فيه عائذ باهلل منكر الحديث." ،
ط   34/ 32»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( 19591( برقم: )4431/  8وأحمد في "مسنده" )، ية ( )بهذا اللفظ( األضح

 (: 14/  2»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )" . وقال األلباني في  إسناده ضعيف جداً "الرسالة(: 
 . "موضوع" 527برقم 
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قال ما عمل آدمي من عمل    رسول للا    أن  رضي للا عنها  عن عائشة.    )ضعيف( -3628
يوم النحر أحب إلى للا من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظالفها وأن 

 )1( "الدم ليقع من للا بمكان قبل أن يقع من اْلرض فطيبوا بها نفسا

ما أنفقت الورق في شيء   قال قال    رضي للا عنهما    وعن ابن عباس.    )ضعيف( -3629
 )2(" ى للا من نحير ينحر في يوم عيد أحب إل

 يمنع منه المضحي  ما •
ِبَيَديَّ ث مَّ أَْشعََرَها     رسول للا   فَتَْلت  قَاَلِئَد ب ْدنِ   "رضي للا عنها  عن عائشةفيهما   -3630

َم َعلَْيِه   عن  وفي لفظ "  ،  َشْيٌء َكاَن لَه  ِحالًّ َوقَلََّدَها ث مَّ َبعََث بَِها إِلَى اْلَبْيِت َوأَقَاَم ِباْلَمِديَنِة فََما َحر 
وٍق أَنَّه  أَتَى اًل   لََها َفَقَال  عائشة  َمْسر  ْؤِمِنيَن إِنَّ َرج  إِلَى اْلَكْعَبِة َوَيْجِلس  فِي    َيا أ مَّ اْلم  َيْبعَث  ِباْلَهْديِ 

  َحتَّى َيِحلَّ النَّاس  قَاَل فََسِمْعت  تَْصِفيقََها   ْحِرًماَبَدَنت ه  فَاَلَيَزال  ِمْن ذَِلِك اْلَيْوِم م    فَي وِصي أَْن ت قَلَّدَ   اْلِمْصر
َوَراءِ  لَقَدْ   ِمْن  فَقَالَْت  قَاَلِئدَ   اْلِحَجاِب  أَْفتِل   فََما   رسول للا    َهْديِ   ك ْنت   اْلَكْعَبِة  إِلَى  َهْدَيه   فََيْبعَث  

َجاِل ِمْن   ا َحلَّ ِللر ِ م  َعلَْيِه ِممَّ لقد رأيتني أفتل القالئد  "  ولفظ مسلم"  أَْهِلِه َحتَّى َيْرِجَع النَّاس  َيْحر 
 )3("لهدي رسول للا صلى للا عليه وسلم من الغنم ، فيبعث به ، ثم يقيم فينا حالال . 

بََّما فَتَْلت  اْلقَاَلِئَد ِلَهْديِ   "وفي لفظ فيهما عنها -3631 فَي قَل ِد  َهْدَيه  ث مَّ َيْبعَث  ِبِه      رسول للا   ر 
ا يَْجتَنُِب اْلُمْحِرمُ   )4("ثُمَّ يُِقيُم اَل يَْجتَنُِب َشْيئًا ِممَّ

قَاَل َمْن أَْهَدى َهْدًيا   إِنَّ بن عباس   أَنَّ ِزيَاَد ْبَن أَبِي ُسْفيَاَن َكتََب إِلَى عائشةوفيهما   -3632
ِ َحتَّى ي ْنَحَر َهْدي ه  فَقَالَْت  م  َعلَى اْلَحاج  َم َعلَْيِه َما َيْحر  لَْيَس َكَما قَاَل ابن عباس أََنا فَتَْلت  قَاَلِئَد   "َحر 

رسول   فَلَْم يَْحُرْم َعلَىأَِبي  ِبَيَدْيِه ث مَّ َبعََث ِبَها َمَع      رسول للا   ِبَيَديَّ ث مَّ قَلََّدَها    رسول للا   َهْديِ 
ُ لَهُ َحتَّى نُِحَر اْلَهْديُ   هللا  )5("َشْيٌء أََحلَّهُ َّللاَّ

إِذَا َدَخلَْت اْلعَْشر       أَنَّ النبيرضي للا عنها    عن أم سلمة وفي مسلم   -3633 َوأََراَد  قَاَل 
يَ   )6("  َوبََشِرِه َشْيئًافَاَل يََمسَّ ِمْن َشعَِرِه  أََحُدُكْم أَْن يَُضّحِ

ِة َوأََراَد أََحُدُكمْ قَاَل إِذَا   أَنَّ النبي  "وفي لفظ لمسلم عنها -3634 أَْن    َرأَْيتُْم ِهاَلَل ِذي اْلِحجَّ
َي فَْلي ْمِسْك عن َشْعِرِه َوأَْظفَاِرِه   )7("ي َضح ِ

َدَخَل اْلعَْشُر َوعنَدهُ إِذَا    :"تَْرفَع ه  قَالَ رضي للا عنها    عن أم سلمة  مسلموفي لفظ ل -3635
يَ  ذَنَّ َشْعًرا َواَل َيْقِلَمنَّ ظ ف ًرا أُْضِحيَّةٌ يُِريُد أَْن يَُضّحِ  )8(" فَاَل َيأْخ 

 
( برقم: 159/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  7618( برقم: )221/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
( ) أبواب األضاحي ، باب ثواب  3126( برقم: )304/  4وابن ماجه في "سننه" ) وقال :"حسن غريب" ،  ( )بمثله.(1493)

" .  وضعفه األلباني في سناده ضعيف"(:305/  4ه ت األرنؤوط« )»سنن ابن ماج. قال األرنؤوط في    األضحية ( )بنحوه.(  
 . 671برقم  (:336/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )

( برقم: 260/    9البيهقي في "سننه الكبير" )، و( )بهذا اللفظ(10894( برقم: )17/    11أخرجه الطبراني في "الكبير" )  –  )2(
. وضعفه األلباني في ( )بنحوه.(  4752( برقم: )508/    5دارقطني في "سننه" )وال،  ( ) كتاب الضحايا ، ( )بنحوه.(  19083)

 .  5028 برقم  (:727»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص
( ) كتاب األضاحي ، باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه 5566( برقم: )102/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الحج ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن ال  1321( برقم: )90/    4)، ومسلم في صحيحه  شيء ( )بهذا اللفظ(  
 . يريد الذهاب بنفسه ( )بنحوه مختصرا.(

،    ( ) كتاب الحج ، باب فتل القالئد للبدن والبقر ( )بنحوه.(1698( برقم: )169/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب الحج ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن ال يريد الذهاب بنفسه (  1321( برقم: )90/    4)ومسلم في صحيحه  

 .  )بهذا اللفظ(
مسلم في  ، و  ()كتاب الحج ، باب من قلد القالئد بيده()بهذا اللفظ(1700(برقم:) 169/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )5(

 ( بمثله( ) كتاب الحج ، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن ال يريد الذهاب بنفسه ( )1321( برقم: )90/  4"صحيحه" ) 
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو  1977م: )( برق 83/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 .  مريد التضحية ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو  1977( برقم: )83/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(

 .  مريد التضحية ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو  1977( برقم: )83/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )8(

 .  اللفظ(مريد التضحية ( )بهذا 
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فإذا أهل هالل ذي الحجة فال يأخذن من    ن كان له ذبح يذبحهم"  وفي لفظ لمسلم -3636
على أن األضحية سنة  هذا الحديث دليل  في  )  .،     )1(" شعره وال من أظفاره شيئا حتى يضحي

 (  عن أخذ الشعر والظفر وجود األضحية؟. وهل من شرط اإلمساك  وليست واجبا

 باب العقيقة  •
بِّي  في البخاري  عن   -3637 َمَع  َيق ول     رسول للا    َسِمْعت  قال :"  َسْلَماُن ْبُن عامر الضَّ

 )2("اْْلَذَىفَأَْهِريق وا عنه  َدًما َوأَِميط وا عنه   اْلغاَُلِم َعِقيقَةٌ 

إماطة األذى حلق الحسن ، أنه كان يقول :    عن  (مقطوع موقوف صحيح اإلسناد) -3638
 )3(" الرأس

  - قالت : عق رسول للا    -رضي للا عنها    -عن عائشة  و .  صحيح لغيره(حسن.  ) -3639
عن الحسن والحسين يوم السابع ، وسماهما ، وأمر أن يماط عن   -صلى للا عليه وآله وسلم 

 .)4(" رءوسهما األذى

قال : سبعة من السنة في الصبي يوم  رضي للا عنهما  عن ابن عباس  . و   )ضعيف( -3640
عنه اْلذى ، وتثقب أذنه ، ويعق عنه ، ويحلق رأسه ، ويلطخ  السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط  

 .   )5(بدم عقيقته ، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة "
غ اَلٍم   ك لُّ  :" قَالَ  رسول للا    عنْبِن جندب  سمرةالحسن عن عن و.  )صحيح( -3641

ىتُْذبَُح عنهُ يَْوَم َسابِِعِه  َرِهيٌن ِبعَِقيقَِتِه   )6("َويُْحلَُق َرأُْسهُ َويَُسمَّ

  

 
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو  1977( برقم: )83/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  مريد التضحية ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العقيقة ، باب إماطة األذى عن الصبي في العقيقة (  5471( برقم: )84/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
. قال ابن حجر    ( ) كتاب الضحايا ، باب في العقيقة ( )بهذا اللفظ(2840( برقم: )66/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

قوله وأميطوا أي أزيلوا وزنا ومعنى قوله األذى وقع عند أبي داود من طريق سعيد "(:593/  9»فتح الباري البن حجر« ) في  
األصمعي بأنه  جزم  وقد    ، ...عون عن محمد بن سيرين قال إن لم يكن األذى حلق الرأس فال أدري ما هو  بن أبي عروبة وبن  

ووقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رءوسهما .وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك،  حلق الرأس  
عباس عند الطبراني ويماط عنه األذى ويحلق رأسه فعطفه عليه   األذى ولكن ال يتعين ذلك في حلق الرأس فقد وقع في حديث بن

فاألولى حمل األذى على ما هو أعم من حلق الرأس ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره رواه 
، وقال   صحيح.  -لبصرىوهو ا-إسناده إلى الحسن    "(:460/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) " . قال األرنؤوط في   أبو الشيخ

هو مقطوع موقوف صحيح اإلسناد، والحسن: هو :"  2530برقم    (:190/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
 .  "البصري، وصححه الحافظ

)4(  –  ( "مستدركه"  في  الحاكم  )237/    4أخرجه  برقم:  اللفظ(7683(  )بهذا  و  (   ، الذهبي  ووافقه  في وصححه  حبان  ابن 
 ( )بمثله.(19333( برقم: )299/    9وأخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  ،( )بنحوه.(  5311( برقم: )127/    12)"صحيحه"  

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن " . وقال األلباني في إسناده حسن"(:127/ 12»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في 
صححه ..و(:381/  4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ):"صحيح لغيره". وقال في    882برقم    (:439/  1حبان« )

 ( : " وسنده صحيح ". 9/483( . وقال فى " الفتح " )4/147ابن السكن أيضاً كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " ) 
لم يروه عن عبد الملك إال   ا اللفظ( وقال :"( ) بهذ558( برقم )1/176)  المعجم األوسط للطبراني  أخرجه الطبراني في    –  )5(

" . قال األلباني رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات." (:59/ 4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )قال الهيثمي في    "..رواد  
ورده  ( : " وهو ضعيف ".قلت: وأ4/148قال فى " التلخيص " )عن رواد بن الجراح :"   (:385/  4»إرواء الغليل « )في  

الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال النسائى: ليس بثقة , وقال أبو حاتم: محله الصدق.وقال الدارقطنى: ضعيف ".قلت: فمثله 
( : " رواه الطبرانى فى  4/59هل يعتبر به ويحتج به فى المتابعات والشواهد؟ محل نظر عندى , وهللا أعلم.وأما قول الهيثمى ) 

ات ".فهو من تساهله أو ذهوله , وقد اغتررت به زمانا من دهرى قبل أن أقف على رجال إسناده وقول " األوسط " ورجاله ثق 
 الطبرانى أن روادا تفرد به , فلما وقفت على ذلك تبينت لى الحقيقة وتركت قول الهيثمى!. 

( برقم: 237/    4"مستدركه" )  والحاكم في،    ( )بهذا اللفظ(978( برقم: )337/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )6(
والترمذي ،  ( )بمثله.(  2/    4232( برقم: )832/    1والنسائي في "المجتبى" )   وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله.(7682)

(  20456( برقم: ) 4648/    9وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بمثله.(1522( برقم: )181/    3في "جامعه" )
سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد صرح الحسن "إط الرسالة(:  271/  33»مسند أحمد«).قال األرنؤوط في  )بمثله.(

 . 4541برقم  (:834/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته«)صححه األلباني " . والبصري بسماعه لهذا الحديث من سمرة
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كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ، " وفي لفظ.    )صحيح( -3642
ويدمى ، فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به ؟ قال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة  
، واستقبلت به أوداجها ، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم  

اود : هذا وهم من همام ، ويدمى . قال أبو داود : خولف يغسل رأسه بعد ويحلق . قال أبو د
، فقال همام : يدمى . قال أبو    وإنما قالوا : يسمىهمام في هذا الكالم ، وهو وهم من همام ،  

 )1("داود : وليس يؤخذ بهذا . 

، قال : سمعت أبي بريدة يقول : عبد للا بن بريدة  عن  و .  صحيح لغيره(حسن.  ) -3643
الجاهلية إذا ولد ْلحدنا غالم ذبح شاة ، ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء للا باْلسالم كنا  كنا في  

 )2("نذبح شاة ، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران

في حديث العقيقة قالت :   -رضي للا عنها    -  عن عائشةعن عمرة ،  و .    )صحيح( -3644
وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي ، فأمر رسول للا  

 3("أن يجعل مكان الدم خلوقا(  . 

قال: يعق عن الغالم ، وال    أن النبي    :"  يزيد بن عبد المزني  وعن .    )ضعيف( -3645
 )4("يمس رأسه بدم .

 
. قال األرنؤوط   ( ) كتاب الضحايا ، باب في العقيقة ( )بهذا اللفظ(2837( برقم: )65/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )1(

لت: فقد "ق (:387/  4الغليل « )»إرواء  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح"(:459/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
والرواية األولى هى التى ينشرح الصدر ... ويدمى "  بدلاختلف الرواة على قتادة فى هذه اللفظة " ويسمى " فاألكثرون عليها  

لها التفاق األكثر عليها , والسيما ولها متابعات وشواهد كما يأتى بخالف األخرى فهى غريبة , ولذلك قال أبو داود عقبها: "  
, وليس يؤخذ همام: " ويدمى " , وخولف همام فى هذا الكالم , وإنماقالوا: " يسمى " , فقال: همام: " يدمى "  من  وهم وهذا  

( تغليط أبى داود لهمام بقوله: 4/146وقد رد الحافظ فى " التلخيص " )...بهذا ".وقال عقب الرواية األولى: " ويسمى أصح  
" قلت: يدل على أنه ضطبها أن فى رواية بهز عنه ذكر األمرين: التدمية والتسمية , وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية , 

يف يكون تحريفا من التسمية , وهو يسأل عن كيفية التدمية؟ ! ".قلت: وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى  فذكرها لهم , فك
محصورة فى كون هذه اللفظة: " ويسمى " تحرفت عليه فقال: " ويدمى " , لكن الدعوى أعم من ذلك وهى أنه أخطأ فيها سواء 

وظ الجمع بين اللفظين , فقد اختلفوا عليه فى ذلك , وهو فى كل ذلك كان المحفوظ عنه إقامتها مقام " ويسمى " أو كان المحف
واهم , وهذا وإن كان بعيدا بالنسبة للثقة فال بد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة , فإنه إذاكان صعبا تخطئه الثقة الذى زاد على 

رأس الصبى عادة جاهلية قضى عليها    الجماعة , فتخطئه هؤالء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب.أضف إلى ما سبق أن تدميم
اإلسالم بدليل حديثين اثنين:األول: عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: " كنا فى الجاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة , ولطخ 

قالت: " وكان رأسه بدمها , فلما جاء }هللا{ باإلسالم كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ".وله شاهد من حديث عائشة  
أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , أن يجعل مكان 

الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " يعق عن الغالم , وال     [ ".1الدم )خلوفا( ]
( وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع 1/133/2( والطبرانى فى " األوسط " )1/460أخرجه الطحاوى )    دم ".يمس رأسه ب

قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى    ( وقال: " ورجاله ثقات ".4/58" )
( 3166ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه )  ب ": " مجهول الحال " تسامح.القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقري

 ( .1996لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " األحاديث الصحيحة " )
وأبو داود في "سننه"    وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بنحوه.(7689( برقم: ) 238/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )2(
صحيح لغيره، وهذا "(: 464/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في   ( )بهذا اللفظ(  2843برقم: ) (  67/    3)

»صحيح سنن " . وقال األلباني في  فهو صدوق حسن الحديث.  -وهو ابن واقد المروزي -إسناد حسن من أجل علي بن الحسين  
صحيح على "قال الحاكم:"  (:389/  4»إرواء الغليل « )ي  " . وقال ف   إسناده حسن صحيح"(:194/  8أبي داود ط غراس« )

إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إال تعليقا.وله    "شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى.
 .  رضي هللا عنها" شاهد من حديث عائشة

( برقم:  266/    18البزار في "مسنده" ) ، و  ( )بهذا اللفظ( 19351( برقم: )303/    9أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )3(
»إرواء " . وقال األلباني في  سنده صحيح"(:363/  4»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(293/    319)

( فصح 1057, لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان )إسناد رجاله ثقات  "(:389/  4الغليل « )
 ز  "الحديث والحمد هلل.

( برقم: 425/    14والطبراني في "الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(3166( برقم: )337/    4أخرجه ابن ماجه في "سننه" )–  )4(
»مجمع الزوائد . قال الهيثمي في    ( )بلفظه.(  333برقم: )   (107/    1والطبراني في "األوسط" )،  ( )بمثله مطوال.(  15059)

»فتح الباري البن "ز وقال ابن حجر في   رواه الطبراني في الكبير، واألوسط بنحوه، ورجاله ثقات."(:58/  4ومنبع الفوائد« )
( له"...(:594/  9حجر«  صحبة  ال  يزيد  فإن  مرسل  في  وهذا  األرنؤوط  وقال  األرن.".  ت  ماجه  ابن  )»سنن  / 4ؤوط« 

 ". إسناده ضعيف لجهالة يزيد بن عبد المزني"(:337
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وقوله في حديث سلمان بن عامر : " أميطوا عنه األذى " . يحتمل أن يكون المراد به حلق الرأس 
    ، والنهي عن أن يمس رأسه بدمها .

وأبي كرز قاال نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر   عن أم كرز.    )ضعيف( -3646
عن الغالم    ،  إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا فقالت عائشة   ال بل السنة أفضل  

  فيأكل ويطعم ويتصدق ،  شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدوال وال يكسر لها عظم  
إحدى وعشرين ففي  يكن  لم  فإن  أربعة عشر  ففي  يكن  لم  فإن  السابع  يوم  ولفظ    "وليكن ذاك 

  عن الغالم شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة . قال : وكان عطاء يقول : تقطع جدوال البيهقي"
وال يكسر لها عظم ، أظنه قال : ويطبخ . قال : وقال عطاء : إذا ذبحت فقل : بسم للا وللا أكبر  

 )1(" "، هذه عقيقة فالن 

العقيقة تذبح لسبع  :"قال  عن النبي  عن عبد للا بن بريدة عن أبيه. و   )ضعيف( -3647

 )2("وْلربع عشرة وْلحدى وعشرين 

َهذَا فِي الشَّفَاَعة يُِريد أَنَّهُ إِذَا لَْم يَعُّق َعْنهُ    :ذََهَب إِلَْيِه أَْحَمد ْبن َحْنبَل قَالَ َوأَْجَود َما قِيَل فِيِه َما   •
 . َوقِيَل إِنَّهُ َمْرُهون بِأَذَى َشْعره ،  فََماَت ِطْفاًل لَْم يَْشفَع فِي َواِلَدْيهِ 

  

 
البيهقي في "سننه  وصححه ووافقه الذهبي ، و  ( )بهذا اللفظ(7690( برقم: )238/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )1(

ولكن له   ...جاله كلهم ثقات  "ر  (:396/  4»إرواء الغليل « ))بمثله(. قال األلباني في  (  19349( برقم: )302/    9الكبير" )
عندى علتان:األولى: االنقطاع بين عطاء وأم كرز , لما ذكرته فيما تقدم من الكالم على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة 

( .واألخرى: شذوذ واإلدراج , فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك , وليس فيهما قوله: " 1166, رقم )
دوال ... ".فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء , ويؤيده أن عامر األحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت: قال رسول تقطع ج 

مكافئتان , وعن الجارية شاة ". قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدوال ... " دون شاتان  " عن الغالم    هللا صلى هللا عليه وسلم:
( . فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا فى الحديث وإنما هو من  9/302جه البيهقى )أخروقوله " ولكن ذاك يوم السابع ... 

 كالم عطاء موقوفا عليه , فدل أنه مدرج فى الحديث ".
(  136/    5والطبراني في "األوسط" )،  ( )بهذا اللفظ(  19355( برقم: )303/    9أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )2(

رواه الطبراني في الصغير، واألوسط، "(: 59/  4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    .(  ( )بنحوه4882برقم: )
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  " . وضعفه األلباني في  وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه.

بن مسلم عن قتادة عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه به. وقال   من طريق إسماعيلوقال:"...  1170برقم    (:394/  4السبيل« )
»صحيح الجامع الصغير "  . وقد صححه في  الطبرانى: " لم يروه عن قتادة إال إسماعيل ".قلت: وهو ضعيف بل تركه بعضهم

األحاديث المتقدمة والمقصود هو تصحيح اللفظة األولى "العقيقة تذبح لسبع" لثبوتها في     4132برقم    (:759/  2وزيادته« )
 . وهللا تعالى أعلم . 
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 الغالم شاة أو شاتين ، والجارية شاة  •
قالت   رضي للا عنهاأم بني كرز الكعبيين    عن  حبيبة بنت ميسرة  عن.    )صحيح( -3648
،    عن الغالم شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاةيقول في العقيقة :    سمعت رسول للا  ":

وفي لفظ     " فقلت له ، يعني عطاء : ما المكافئتان ؟ قال : مثالن ذكرانهما أحب إليه من إناثهما
عن العقيقة ، فقال: عن الغالم شاتان ، وعن   أنها سألت رسول للا  "عن سباع ابن ثابت عنها  

 )1("اْلنثى واحدة ، ال يضركم ذكرانا كن أم إناثا 

"  قال :  عن النبي رضي للا عنها  سماء ِبْنت يَزيد  .وعن أ  صحيح لغيره(حسن.  ) -3649
َكافِئَتَاِن َوعن اْلَجاِرَية َشاة "  اْلعَِقيقَة َحق   أو  "   )2(عن اْلغ اَلم َشاتَاِن م  أي متساويتان سنا وحسناً 

 " معادلتان لما يجب في الزكاة واْلضحية من اْلسنان أو مذبوحتان

اْلغ اَلم َشاتَاِن      النبي أن    "رضي للا عنها    عائشة  عنو .    )صحيح(  -3650 أََمَره ْم عن 
َكافِئَتَاِن,َوعن اْلَجاِرَية َشاة "   )3(م 

رسول   س ئِلَ قال"رضي للا عنهما  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن و. )حسن( -3651
ِلَد لَه  َولٌَد فَأََحبَّ أَ   للا  ْن َيْنس َك  عن اْلعَِقيقَِة فَقَاَل اَل ي ِحبُّ َّللاَّ  اْلع ق وَق َكأَنَّه  َكِرهَ ااِلْسَم َوقَاَل َمْن و 

َكافِئَتَاِن َوعن  اْلغ اَلمِ  عن عنه  فَْلَيْنس كْ    )4("اْلَجاِرَيِة َشاةٌ  َشاتَاِن م 

عق عن الحسن والحسين  رسول للا    أن  رضي للا عنها  عن بن عباسو.    )صحيح( -3652
عن الحسن والحسين رضي للا عنهما    عق رسول للا  "  عنه  " وفي لفظ للنسائيكبشا كبشا

 )5("بكبشين كبشين . 
وهذه األحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغالم  ...(:592  /9»فتح الباري البن حجر« )قال في   •

واحتج له بما جاء أن النبي صلى .  وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة    .  والجارية
كبشا أخرجه أبو داود وال حجة فيه فقد أخرجه أبو كبشا  هللا عليه وسلم عق عن الحسن والحسين  

الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن بن عباس بلفظ كبشين كبشين وأخرج أيضا من طريق عمرو 
يه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به بن شعيب عن أب

 
( برقم:  237/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(5313( برقم: )129/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )1(
وأبو داود في "سننه"   ،( )بنحوه.(  2/    4229( برقم: )832/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي،    (7686)
وقال :"حسن صحيح." ، ( )بنحوه.(1516( برقم: )177/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  2835( برقم: )65  /  3)

هذا الحديث "(: 333/  9»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.(  27787( برقم: )6580/    12وأحمد في "مسنده" )
في   صحيح األرنؤوط  وقال   .".( ابن حبان«  "الثقات"  "(:130  /12»صحيح  في  المؤلف  ميسرة ذكرها  بنت  صحيح. حبيبة 

" . قال  , والراوي عنها عطاء وهو ابن أبي رباح, وهو موالها, وباقي السند رجاله ثقات, ويتقوى بالطريق الذي قبله.4/194
تفرد عنها عطاء بن أبىرباح. رجاله ثقات غير حبيبة هذه وهى مجهولةعن اللفظ األول "  (:390/  4»إرواء الغليل « )األلباني في  

وفى " التقريب ": " مقبولة ".الثانية: عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله: " مكافئتان " وزاد: " ال يضركم أذكرانا أم إناثا 
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".وقال الحاكم: " صحيح اإلسناد ". ووافقه الذهبى.قلت: وهو كما قالوا , ورجاله    ..  ".

 .  ."ثقات كلهم رجال الشيخين
 564/ 45»مسند أحمد« ). قال األررنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(28230( برقم: ) 6730/  12أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )2(

 ."لغيره، وهذا إسناد حسن صحيح  "ط الرسالة(: 
( برقم:  175/    3الترمذي في "جامعه" )، و( )بمثله.(  5310( برقم: )126/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )3(
" . وصححه إسناده صحيح "(:126/  12»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح". وقال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1513)

 . 1166برقم  (:389/ 4في تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل األلباني في 
والحاكم في  ،    ( ) كتاب الضحايا ، باب في العقيقة ( )بهذا اللفظ(2842( برقم: )66/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(

أبي داود ت »سنن  ( وصححه ووافقه الذهبي .  قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مختصرا7687( برقم: )238/    4"مستدركه" )
( في  إسناده حسن"(:463/  4األرنؤوط«  األلباني  وقال   .  "( ط غراس«  داود  أبي  إسناده حسن، إ(:193/  8»صحيح سنن 

 . "وصححه الحاكم والذهبي
. قال ابن حجر   ( ) كتاب الضحايا ، باب في العقيقة ( )بهذا اللفظ(2841( برقم: )66/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )5(

قرطبة« )في    الحبير ط  العيد."(:269/  4»التلخيص  الحق وابن دقيق  األرنؤوط في  صححه عبد  قال  أبي داود ت "  »سنن 
أُعل   ..سناده صحيح."إ(:461/  4األرنؤوط« ) فيباإلرسال، وليس بشيء.  وقد  األلباني  . وقال  داود ط  "  أبي  »صحيح سنن 
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن الجارود وعبد الحق اإلشبيلي، لكن في رواية النسائي: "(:191/  8غراس« )

 . "كبشين كبشين ... وإسنادها صحيح.
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األحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغالم بل غايته أن يدل على جواز االقتصار وهو 
 .  ."كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب

ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة  :"(:593  /9»فتح الباري البن حجر« )في    قالو •
وقال  .  وبه ترجم أبو الشيخ األصبهاني ونقله بن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر  

والجمهورعلى أجزاء ،  البندنيجي من الشافعية ال نص للشافعي في ذلك وعندي أنه ال يجزئ غيرها  
طبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من اإلبل والبقر  وفيه حديث عند ال،  اإلبل والبقر أيضا  

 في األضحية  أنها تتأدى بالسبع كما  وذكر الرافعي بحثا  ،    اشتراط كاملة  ونص أحمد على ،    والغنم
 "..وهللا أعلم

 .وحكم األذان .وتجوز ولو في غير السابع  . وقت التسمية •

ْيت ه       رسول للا  قَاَل قَالَ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ في مسلم   -3653 ِلَد ِلي اللَّْيلَةَ غ اَلٌم فََسمَّ و 
 )1("ِباْسِم أَبِي إِْبَراِهيَم  

ِلَد ِلي غ اَلٌم فَأَتَْيت  ِبِه النبي"قال:  عن أبي موسىفي البخاري  و -3654 اه  إِْبَراِهيَم    و  فََسمَّ
 )2(" فََحنََّكه  ِبتَْمَرةٍ َوَدَعا لَه  ِباْلبََرَكِة َوَدفَعَه  إِلَيَّ 

فَقَاَل أََمعَه  َشْيٌء    أتى بمولوده للنبي  َطْلَحةَ    أن أبا:"  عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفيهما   -3655
اه    فيفََمَضغََها ث مَّ أََخذََها ِمْن فِيِه فََجعَلََها      قَال وا نَعَْم تََمَراٌت فَأََخذََها النبي ِ ث مَّ َحنََّكه  َوَسمَّ بِي  الصَّ

  ِ ِ      َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ   :"وفي لفظ لمسلم     "  َعْبَد َّللاَّ قَاَل: ذََهْبت  بِعَْبِد للِا ْبِن أَبِي َطْلَحةَ اْْلَْنَصاِري 
ِلَد ، َوَرس ول  للِا   فِي َعَباَءةٍ َيْهَنأ  بَِعيًرا لَه  ، فَقَاَل:    إِلَى َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ِحيَن و 

: نَعَْم. فََناَوْلت ه  تَمَ  ه  فِي  َهْل َمعََك تَْمٌر؟ فَق ْلت  ِ فََمجَّ بِي  َراٍت ، فَأَْلقَاه نَّ فِي فِيِه فَاَلَكه نَّ ، ث مَّ فَغََر فَا الصَّ
ظ ه  ، فَقَاَل َرس ول  للِا  بِيُّ َيتَلَمَّ اه  َعْبَد للِا . فِيِه ، فََجعََل الصَّ  )3( ": ِحبُّ اْْلَْنَصاِر التَّْمر  . َوَسمَّ

  قالت : عق رسول للا    -ضي للا عنها  ر  -عن عائشة  .و   )حسن. صحيح لغيره( -3656
 .)4(" عن الحسن والحسين يوم السابع ، وسماهما ، وأمر أن يماط عن رءوسهما األذى

قال : سبعة من السنة في الصبي يوم  رضي للا عنهما  عن ابن عباس  . و   )ضعيف( -3657
ويحلق رأسه ، ويلطخ  السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط عنه اْلذى ، وتثقب أذنه ، ويعق عنه ،  

 .   )5(بدم عقيقته ، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة "

 
الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان والعيال    ( ) كتاب2315( برقم: )76/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  وتواضعه وفضل ذلك ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 5467( برقم: )83/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 ز  وتحنيكه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 5470( برقم: )84/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب اآلداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند 2144( برقم: )174/    6مسلم في "صحيحه" )، و  وتحنيكه ( )بمثله.(
 ز  والدته ( )بهذا اللفظ(

)أخرجه    –  )4( "مستدركه"  في  )237/    4الحاكم  برقم:  اللفظ(7683(  )بهذا  و  (   ، الذهبي  ووافقه  في وصححه  حبان  ابن 
 ( )بمثله.(19333( برقم: )299/    9وأخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  ،( )بنحوه.(  5311( برقم: )127/    12"صحيحه" )

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن . وقال األلباني في " إسناده حسن"(:127/ 12»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في 
صححه ..و(:381/  4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ):"صحيح لغيره". وقال في    882برقم    (:439/  1حبان« )

 ".  ( : " وسنده صحيح9/483( . وقال فى " الفتح " )4/147ابن السكن أيضاً كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " ) 
لم يروه عن عبد الملك إال   ( ) بهذا اللفظ( وقال :"558( برقم )1/176)  المعجم األوسط للطبراني  أخرجه الطبراني في    –  )5(

" . قال األلباني رواه الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات." (:59/ 4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )قال الهيثمي في    "..رواد  
( : " وهو ضعيف ".قلت: وأورده  4/148قال فى " التلخيص " )عن رواد بن الجراح :"   (:385  /4»إرواء الغليل « )في  

الذهبى فى " الضعفاء " , وقال: " قال النسائى: ليس بثقة , وقال أبو حاتم: محله الصدق.وقال الدارقطنى: ضعيف ".قلت: فمثله 
( : " رواه الطبرانى فى  4/59وهللا أعلم.وأما قول الهيثمى ) هل يعتبر به ويحتج به فى المتابعات والشواهد؟ محل نظر عندى ,  

" األوسط " ورجاله ثقات ".فهو من تساهله أو ذهوله , وقد اغتررت به زمانا من دهرى قبل أن أقف على رجال إسناده وقول 
 الطبرانى أن روادا تفرد به , فلما وقفت على ذلك تبينت لى الحقيقة وتركت قول الهيثمى!. 
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غ اَلٍم   ك لُّ  :" قَالَ  رسول للا    عنْبِن جندب  سمرةالحسن عن عن و.  )صحيح( -3658
 )1("تُْذبَُح عنهُ يَْوَم َسابِِعِه َويُْحلَُق َرأُْسهُ َويَُسمَّىَرِهيٌن ِبعَِقيقَِتِه 

ٍ ِحيَن    النبي    قَاَل َرأَْيت    أَبِي َرافِعٍ   وعن.    )ضعيف( -3659 أَذََّن فِي أ ذ ِن اْلحسن ْبِن َعِلي 
اَلةِ   )2("َولََدْته  فاطمة ِبالصَّ

من ولد له مولود    مرفوعا"رضي للا عنهما   الحسين بن علي  عن  . و   )موضوع(  -3660
وأم الصبيان هي التابعة من  )    )3("فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان

 ( الجن 

  

 
( برقم: 237/    4والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(978( برقم: )337/    1رجه ابن الجارود في "المنتقى" )أخ–  )1(
والترمذي ،  ( )بمثله.(  2/    4232( برقم: )832/    1والنسائي في "المجتبى" )   وصححه ووافقه الذهبي ،    )بمثله.((  7682)

(  20456( برقم: ) 4648/    9وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بمثله.(1522( برقم: )181/    3)  في "جامعه"
سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد صرح  "إط الرسالة(:  271/  33»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     )بمثله.(  

  4541برقم    (:834/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )". وصححه األلباني  لهذا الحديث من سمرة  الحسن البصري بسماعه
والحاكم في "مستدركه"   وقال :"حسن صحيح" ،   ( )بهذا اللفظ(1514( برقم: )175/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )2(
/   4وأبو داود في "سننه" )." ،  وقال الذهبي فيه عاصم بن عبيد هللا ُضعِّفوصححه،  ( )بنحوه.(  4855( برقم: )179/    3)

( برقم: 6600/    12وأحمد في "مسنده" )،    ( ) كتاب األدب ، باب في المولود يؤذن في أذنه ( )بلفظه.(5105( برقم: )488
)بمثله.(27830) في    (  حجر  ابن  قال   .( العلمية«  ط  الحبير  وهو "(:367/  4»التلخيص  عبيد هللا؛  بن  عاصم  على  مداره 

فهو إما حسن أو صحيح، لكن عاصم بن عبيد هللا المذكور في "...(:348/  9»البدر المنير « )". قال ابن الملقن في  ضعيف.
وأعله ابن القطان أيضا به وقال: إنه ضعيف الحديث   ...الحديث  ونقلنا عن البخاري أنه قال في حقه: منكر    ...إسناده فيه مقال  

".  قال على أني لم أجد له طريقا غير الطريق المذكورة.،  منكر ومضطرب. فلعله اعتضد عندهما بطريق آخر فصار صحيحا  
»إرواء أللباني في  ". قال اإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عُبيد هللا"(:431/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

»تراجعات "حسن إن شاء هللا"  ثم قال بتضعيفه . قال في    1173برقم    (:400/  4الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
قال الشيخ رحمه هللا: قلت واسناده ضعيف وهو " حسن بشاهده " الذي رواه البيهقي "بترقيم الشاملة آليا(:   11األلباني« )ص

" ثم تبين أن في سند الشاهد متهمين  162ص  211-المعارف  -اس، ثم قال الشيخ رحمه هللا في طبعة في الشعب عن ابن عب
 .  "" فيبقى حديث أبي رافع على الضعف، فيرفع من صحيح الكلم الطيب  6121فخرجته في " الضعيفة 

  10وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" )،  ( )بهذا اللفظ(  6780( برقم: )150/    12أخرجه أبو يعلى في "مسنده" )–  )3(
»مجمع الزوائد ومنبع . قال الهيثمي في    ( ) كتاب األضحية ، باب العقيقة وما يصنع بالمولود ( )بمثله.(2307( برقم: )497  /

»سلسلة األحاديث الضعيفة  " . وقال األلباني في  فيه مروان بن سالم الغفاري، وهو متروك.رواه أبو يعلى، و "(: 59/  4الفوائد« )
برقم   (:401/  4»إرواء الغليل « )"موضوع" ، وكذا قال في    321برقم    (:491/  1والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

1174. 
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 الفرع والعتيرة •

ُل النِّتَاجِ    ".    قَاَل اَل فََرَع َواَل َعِتيَرةَ   عن النبي  عن أَبِي هريرةفيهما   -3661 َواْلفََرُع أَوَّ
 )1("فِي َرَجبٍ شاى تذبح  َكانُوا يَْذبَُحونَهُ ِلَطَواِغيتِِهْم َواْلعَتِيَرةُ 

رسول للا    قال  عامر أبي رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم    .وعن    حسن لغيره( ) -3662
    أتدرون ما العتيرة ؟ هذه     أضحية وعتيرة  على كل أهل بيت في كل عام" يا أيها الناس إن

 " العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ  :"قال أبو داود )2(التي يقول عنها الناس الرجبية "

سئل عن العتيرة    عن أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه : أن النبي  . و  )ضعيف( -3663
 .)3("فحسنها

  قال:سئل    رضي للا عنهما    عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبعن  و.  )حسن( -3664
الفرع حق وان تركته حتى يكون شغزبا بن مخاض أو بن لبون فتحمل عليه    :عن الفرع فقال

  في سبيل هللا أو تعطيه أرملة خير من ان تبكه يلصق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك 
.")4( 

قال : من شاء فرع و من    النبي    الحارث بن عمرو حدثه : عن عن  . و   )ضعيف( -3665
 )5("شاء لم يفرع و من شاء عتر و من شاء لم يعتر و في الغنم أضحيتها

من كل خمسين شاة   رسول للا  أمرنا:"رضي للا عنها  عن عائشة و.    )صحيح( -3666
بالفرعة ، من كل خمسين واحدة   -صلى للا عليه وسلم    -أمر رسول للا  ولفظ البيهقي "  "  شاة

 .  )6("أمر في الفرع في كل خمسة واحدة . "  ولفظ الحاكم " 
قال أبو داود : قال بعضهم : الفرع أول ما تنتج اإلبل ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، ثم يأكله ، ويلقى   •

 العشر األول من رجب .جلده على الشجر . والعتيرة : في 

" يا   رسول للا  قال مخنف بن سليمقال أنبأنا  عامر أبي رملة عن .و  )حسن( -3667
أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول  

 ) العتيرة شاة تذبح في رجب (    )7(عنها الناس الرجبية "
 

)1(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  برقم: )85/    7أخرجه  كتاب  5473(   ( في  (  ، ومسلم  اللفظ(  )بهذا   ) الفرع  باب   ، العقيقة 
( ) كتاب اأْلضاحي 1976( برقم: )83/    6( ) كتاب اأْلضاحي ، باب الفرع والعتيرة ( ، )1976( برقم: )82/    6"صحيحه" )

 . ، باب الفرع والعتيرة ( )بلفظه.(
 .   3625سبق تخريجه حديث رقم    – )2(
الكبير  أخرجه الطبراني في     –  )3( اللفظ(  6746( برقم )7/168)المعجم  الهيثمي في  .  ( ) بهذا  »مجمع الزوائد ومنبع قال 

" . رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات."(: 28/  4الفوائد« )
: هو حديث أبي 211/  13ال الذهبي في "سير أعالم النبالء"  "ق (: 33ط« )مقدمة/  »سنن أبي داود ت األرنؤوقال األرنؤوط في  

[ عن محمد بن عمرو الرازي، عن عبد الرحمن بن قيس، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه: أن 2825داود ]
 .  "ابن قيس من أجله.فحسَّنها، وهذا حديث منكر، تكلم في العتيرة عن سئل  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

( 2842( برقم: )66/    3وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(6828( برقم: )1411/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(
وصححه ووافقه الذهبي . قال األرنؤوط في   ( )بمثله مختصرا.(7687( برقم: )238/    4والحاكم في "مستدركه"  )،  )بنحوه.(  

برقم   (:193/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال األلباني في    إسناده حسن.    ط الرسالة(:  321/  11»مسند أحمد« )
 .  " إسناده حسن"2532

والنسائي في "المجتبى"  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(7662( برقم: )232/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
. قال   ( )بمثله مطوال.(16219( برقم: )3445/    6وأحمد في "مسنده" )،    ( )بمثله مطوال.( 5/    4237( برقم: )833/    1)

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث " . وضعفه األلباني في  إسناده حسن"ط الرسالة(:  342/  25»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 . 1181برقم  (:410/ 4منار السبيل« )

أحمد في  ،    ( ) كتاب الضحايا ، باب في العتيرة ( )بهذا اللفظ(2833( برقم: ) 64/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(
/   4الحاكم في "مستدركه" )،( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بمثله مطوال.(  26775( برقم: )6301/    12"مسنده" )

»فتح  . قال ابن حجر في    (بنحوه( )19400( برقم: )312/    9)، والبيهقي  في السنن الكبرى     ( )بنحوه.( 7678( برقم: )235
قد أخرج أبو داود والحاكم البيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة أمرنا رسول هللا  و"...  (: 598/  9الباري البن حجر« )

إسناده "(:453/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  صلى هللا عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة
/ 8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )ني في  " . قال األلباقوي من أجل عبد هللا بن عثمان بن خثيم، فهو صدوق ال بأس به.

إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي والعسقالني، وثبته ابن النذر، وأقره ابن القيم، " 2522برقم    (:181
  . "لكن لفظ الحاكم وغيره: في كل خمسة واحدة ... وهو األرجح

 .   6253حديث رقم   سبق تخريجه  – )7(
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 ."الفرع والعتيرة منسوخ وهو محرم" 7/1وقال بن باز في شرح المنتقى /كتاب المناسك  •

 ." أن جماهير العلماء على نسخ األمر بالفرع والعتيرةالنووي وادعى القاضي عياض قال  •

البأس بالفرعة إذا قصد بذلك الشكر هلل  ، أما العتيرة فأقل أحوالها ابن عثيمين    قال الشيخ   •
 .  748،551/ 7الكراهة 
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 في األسماء باب  •
إِنَّ أََحبَّ أَْسَمائِك ْم      رسول للا   قَاَل قَالَ رضي للا عنهما     عن ابن عمرفي مسلم   -3668

 ِ ْحَمنِ إِلَى َّللاَّ ِ َوَعْبُد الرَّ  )1("َعْبُد َّللاَّ

 ل "قا  وعن أبي وهب الجشمي  ( "تسموا بأسماء األنبياء:"  )صحيح دون قوله -3669
وأصدقها   وأحب األسماء إلى هللا عبد هللا وعبد الرحمن " تسموا بأسماء اْلنبياء رسول للا 

 )2("وأقبحها حرب ومرةحارث وهمام 

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم    "قال :    النبي  عنعن أبي الدرداء  .    )ضعيف( -3670
 )3("وأسماء آبائكم فحسنوا أسمائكم (

 المنهي عنه من األسماء  •
ِ   عن جابر  فيهما " -3671 َعْبِد َّللاَّ َواَل   َقال :"    أن  رضي للا عنهما    ْبِن  ِباْسِمي  ْوا  َسمَّ

 )4(" ولفظ مسلم "تسموا"" تَْكتَن وا ِبك ْنَيِتي فَإِنََّما أََنا قَاِسٌم أَْقِسم  َبْينَك مْ 

يجوز مطلقا ألن النهي خاص به في   -2اليجوز مطلقا    -1اختلف في ذلك على ثالثة أقوال :   •
القاسم فالتفت إليه فقال لم أعنك فقال  ألنه كان في السوق فسمع رجال يقول ياأبا  ؛  حياته  
 يجوز لمن لم يكن اسمه محمد .   -3   .الحديث

ْئ َربََّك      عن النبي     هريرة  وفيهما عن أبي -3672 أَنَّه  قَاَل اَل َيق ْل أََحد ك ْم أَْطِعْم َربََّك َوض ِ
  )5(" َواَل َيق ْل أََحد ك ْم َعْبِدي أََمتِي َوْلَيق ْل فَتَاَي َوفَتَاتِي َوغ اَلِمي  َوْليَقُْل َسيِِّدي َمْواَليَ اْسِق َربََّك 

ِ َولَِكْن ِلَيق ْل فَتَاَي َواَل َيق ْل اْلعَْبد   اَل َيق ولَنَّ أََحد ك ْم َعْبِدي فَك لُّ   "وفي لفظ لمسلم  -3673 ك ْم َعِبيد  َّللاَّ
 )6("َولَِكْن ِليَقُْل َسيِِّديَرب ِي 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  "  وفي لفظ لمسلم -3674  )7("َواَل يَقُْل اْلعَْبُد ِلَسيِِّدِه َمْواَلَي فَِإنَّ َمْواَلُكْم َّللاَّ

 (: 437/  2األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )»سلسلة  قال األلباني في   •
وفي ثبوت هذه الزيادة وما    »وزاد أبو معاوية على وكيع: " فإن موالكم هللا عز وجل ".

" بين مسلم االختالف في ذلك على األعمش    قبلها نظر بينه الحافظ في " الفتح " بقوله:
ومنهم الزيادة  هذه  ذكر  من  منهم  و  وأن  حذفها.  وقال  من  أصح.  حذفها  عياض:  قال 

قال:  حذفها.  المشهور  الجمع   القرطبي:  تعذر  مع  للتعارض  الترجيح  إلى  وإنما صرنا 
 

   ( ) كتاب اآلداب ، باب النهي َعْن التكني بأبي القاسم ( )بهذا اللفظ( 2132( برقم: ) 169/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(
وأحمد في ،    ( ) كتاب األدب ، باب في تغيير األسماء ( )بهذا اللفظ(4950( برقم: )443/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )2(

حديث  "(: 305/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(19337( برقم: ) 4370/    8"مسنده" )
" . ضعفه حسن دون قوله: "تسموا بأسماء األنبياء"، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عقيل بن شبيب، فهو في عداد المجهولين.

،    2435برقم    (:359الجامع الصغير وزيادته« )ص»ضعيف  ،  وفي    1178برقم    (:408/  4»إرواء الغليل « ) األلباني في  
بترقيم الشاملة آليا(:الحكم األول: )ضعيف( : " ضعيف الجامع "   170»تراجعات األلباني« )صثم صحح بعضه  . قال في  

 . (4950( : " صحيح أبي داود " )قوله ) تسموا بأسماء األنبياء(الحكم األخير: )صحيح دون 2435)
( برقم:  442/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  5818( برقم: )135/    13ن في "صحيحه" )أخرجه ابن حبا –  )3(
»فتح الباري البن . قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(  22104( برقم: )5077/    9وأحمد في "مسنده" )  ،( )بنحوه.(  4948)

ن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء وأبي الدرداء فإنه رجاله ثقات إال أن في سنده انقطاعا بين عبد هللا ب"(: 577/  10حجر« )
رجاله ثقات غير داود بن عمرو ـ وهو األودي ـ وقد تحرف "(:135/  13»صحيح ابن حبان« ).". وقال األرنؤوط في    لم يدركه

عليه الحافظان ابن حجر في "التقريب" إلى األزدي وهو صدوق، إال أن عبد هللا بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء كما نص  
 . 1227برقم  (:19/ 2»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . وضعفه األلباني في والمنذري وغيرهما، فهو منقطع.

( )  2133( برقم: )169/    6مسلم في "صحيحه" )،    (بمثله( )3114( برقم: )84/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 . بأبي القاسم ( )بهذا اللفظ(كتاب اآلداب ، باب النهي َعْن التكني 

( ) كتاب العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق ( )بهذا اللفظ( 2552( برقم: )150/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب اأْللفاظ من اأْلدب وغيرها ، باب حكم إطالق لفظة العبد واألمة والمولى 2249( برقم: )47/    7)،ومسلم في صحيحه

 . لسيد ( )بمثله.(وا
( ) كتاب اأْللفاظ من اأْلدب وغيرها ، باب حكم إطالق لفظة العبد واألمة  2249( برقم: )46/    7ومسلم في "صحيحه" ) –  )6(

 . .(بهذا اللفظوالمولى والسيد ( )
فظة العبد واألمة  ( ) كتاب اأْللفاظ من اأْلدب وغيرها ، باب حكم إطالق ل2249( برقم: )74/    7ومسلم في "صحيحه" ) –  )7(

 . والمولى والسيد ( )بهذا اللفظ.(
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ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطالق السيد أسهل من إطالق    وعدم العلم بالتاريخ. انتهى
لى  المتعارف، فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها األسفل واألع  المولى، وهو خالف

 يطلق إال على األعلى، فكان إطالق " المولى " أسهل وأقرب إلى عدم الكراهية.   والسيد ال
تجعلنا نرجح   فهذا النظر الصحيح مع األمور الثالثة التي قبلها  ...وأقول:    وهللا أعلم ".

 ، فكان البد من الترجيح  رواية الثالثة الثقات على رواية الثقتين اللذين تفردا بهذه الزيادة
يفسح المجال للتردد المذكور بل    ومما ال شك فيه أن اجتماع هذه األمور األربعة مما ال 

 ."  فال تثبت. وهللا أعلم  نقطع بها أن الزيادة التي تفرد بها الثقتان شاذة

ٍف قَاَل : قَاَل أَبِي : اْنَطلَْقُت فِي َوْفِد بَنِي َعاِمٍر إِلَى َرُسوِل هللِا   )صحيح( .  -3675 َعْن ُمَطّرِ
قُْلنَا : َوأَْفَضلُنَا فَْضاًل ،   َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُْلنَا : أَْنَت َسيُِّدنَا . فَقَاَل : السَّيُِّد هللاُ  َوأَْعَظُمنَا  َصلَّى هللاُ 

لُوا بِقَْوِلُكْم أَْو بَْعِض قَْوِلُكْم َواَل يَْستَْجِريَنَُّكُم الشَّْيَطاُن َطْواًل . فَقَاَل : قُو
)1(. 

َسيُِّد َولَِد آَدَم يَْوَم    أَنَا:  قَاَل َرس ول  للاِ      وفي صحبح مسلم عن أبي هريرة -3676

َشفَّعٍ. اْلِقيَاَمةِ  ل  م  ل  َشافِعٍ ، َوأَوَّ ل  َمْن يَْنَشقُّ َعْنه  اْلقَْبر  ، َوأَوَّ   )2("، َوأَوَّ
اْلسماء يوم القيامة عند    عخن أقال :"  عن النبي ":  ن أبي هريرةفي  البخاري ع  -3677

 )3("للا رجل تسمى ملك اْلمالك

  

 
قال .    ( ) كتاب األدب ، باب في كراهية التمادح ( )بهذا اللفظ( 4806( برقم: )402/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

»صحيح الجامع الصغير ، وصححه األلباني في    »إسناده صحيح«  (:184/  7ت األرنؤوط« )  -»سنن أبي داود  األرنؤوط في  
 .  (438/ 2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )، وفي  «3700»برقم  (:689/ 1وزيادته« )

 على جميع الخالئق()بهذا اللفظ( () كتاب الفضائل ، باب تفضيل نبينا  2278( برقم:)59/    7أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )2(
 .  ( ) كتاب األدب ، باب أبغض األسماء إلى هللا ( )بهذا اللفظ(6206( برقم: )45/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
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 واألمر بتغييرها للنفس  منع أسماء التزكية  مسألة : •
َينَّ غ اَلَمَك َيَساًرا َواَل     رسول للا  قَالَ  عن سمرة ْبِن جندب في مسلم  -3678 َواَل ت َسم ِ

 )1("َرَباًحا َواَل َنِجيًحا َواَل أَْفلََح فَإِنََّك تَق ول  أَثَمَّ ه َو فَاَل يَك ون  فََيق ول  اَل 

أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء أفلح    رسول للا    نهانا" قال:    عنه   وفي لفظ لمسلم  -3679
 )2("ورباح ويسار ونافع

اَها   عن أَبِي هريرةوفيهما   -3680 ي َنْفَسَها فََسمَّ ةَ فَِقيَل ت َزك ِ َها َبرَّ رسول    أَنَّ زينب َكاَن اْسم 
 )3("زينب للا 

انِي   "قالت :  رضي للا عنهما    زينب بِْنُت أم سلمة  في مسلم عن -3681 ةَ فََسمَّ  َكاَن اْسِمي َبرَّ
اَها زينب رسول للا   ة  فََسمَّ َها بَرَّ وفي لفظ   زينب قَالَْت َوَدَخلَْت َعلَْيِه زينب ِبْنت  َجْحٍش َواْسم 

ةَ فَقَالَْت ِلي زينب ِبْنت  أَِبي سلمة إِنَّ     لمسلم ْيت  اْبَنِتي بَرَّ ِد بن عمرو ْبِن َعَطاٍء قَاَل َسمَّ َحمَّ  عن م 
ةَ فَقَالَ   هذَا  َنَهى عن    رسول للا  يت  بَرَّ اَل ت َزكُّوا أَْنف َسك ْم َّللاَّ  أَْعلَم  ِبأَْهِل   رسول للا    ااِلْسِم َوس م ِ

وَها زينب يَها قَاَل َسمُّ  )4("اْلبِر ِ ِمْنك ْم فَقَال وا ِبَم ن َسم ِ

لَ   :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي مسلم   -3682 ة  فََحوَّ َها بَرَّ َوْيِرَية  اْسم    َكاَنْت ج 
ةَ  رسول للا َوْيِرَيةَ َوَكاَن َيْكَره  أَْن ي قَاَل َخَرَج ِمْن عنَد بَرَّ  )5("اْسَمَها ج 

: أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية رضي للا عنهما    عن ابن عمروفي مسلم    -3683
 )6(ة"جميل  فسماها رسول للا  

يقول يوم   رسول للا   قال: سمعت عن أبيه  عبدهللا بن مطيععن مسلم   وفي  -3684
زاد قال ولم يكن أسلم أحد من    ال يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة  "فتح مكة  

 )7("  مطيعا  رسول للا  عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي فسماه

" إن عشت إن شاء للا ] تعالى      رسول للا  قال: قال    عن جابر   .    )صحيح ( -3685
قال األعمش وال أدري أذكر نافعا أم ال " فإن  )     )8([ أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة "  
 ( الرجل يقول إذا جاء أثم بركة ؟ فيقولون ال 

  

 
( ) كتاب اآلداب ، باب كراهة التسمية باألسماء القبيحة وبنافع 2137( برقم: ) 172/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . ونحوه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اآلداب ، باب كراهة التسمية باألسماء القبيحة وبنافع 2136( برقم: ) 171/    6"صحيحه" )  أخرجه مسلم في–  )2(

 . ونحوه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األدب ، باب تحويل االسم إلى اسم أحسن منه()بهذا اللفظ(  6192( برقم:)43/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(
 . ( ) كتاب اآلداب ، باب استحباب تغيير االسم القبيح إلى حسن ( )بلفظه.(2141: )( برقم 173/  6ومسلم في "صحيحه" )، 

( ) كتاب اآلداب ، باب استحباب تغيير االسم القبيح إلى حسن ( 2142( برقم: )173/    6أخرجه مسلم في"صحيحه" )–  )4(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اآلداب ، باب استحباب تغيير االسم القبيح إلى حسن (  2140( برقم: )173/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اآلداب ، باب استحباب تغيير االسم القبيح إلى حسن (  2139( برقم: )173/    6في "صحيحه" )أخرجه مسلم  –  )6(
 .  )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ال يقتل قرشي صبرا بعد الفتح ( ، 1782( برقم: )173/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(
 . ير ، باب ال يقتل قرشي صبرا بعد الفتح ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الجهاد والس1782( برقم: )173/  5)
( برقم:  151/    13وابن حبان في "صحيحه" ) ،    ( )بهذا اللفظ(4960( برقم: )445/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )8(
( )بنحوه   ( ) مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ،15396( برقم: )3198/    6وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(5839)

»صحيح الجامع " . وصححه األلباني في  إسناده قوي   "(:315/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    مختصرا.(
هذا "(:803/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال في    1421برقم    (:300/  1الصغير وزيادته« )

قات، فيه تصريح وهب بن منبه بسماعه من جابر، وصححه الحافظ المزي في "التهذيب " إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ث
(3 /140)"  . 
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  إال تغيير اسم الغراب، ففيه ريطة بنت مسلم، وهي مجهولة. وإال اسم حباب  )صحيح -3686
بو  ، وقال  أنحوه لم يذكر بركة .    النبي  عنقال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر  .    (

اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب    وغير النبى    :"داود
فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة  

الهدى وبنو الزنية سماهم بنى الرشدة وسمى بنى مغوية بنى  وشعب الضاللة سماه شعب  
 )1(.قال أبو داود تركت أسانيدها لالختصار رشدة.

 الجوازمن قال بدليل  •

أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة      النبي  : أرادقال "    جابرفي مسلم  عن   -3687
  رسول للا    وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض 

 )2("ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه

 !المسميات تتأثر باألسماء •
فقال ) ما اسمك     النبي  أن أباه جاء إلى  ابن المسيب عن أبيه:  في البخاري عن   -3688

فما زالت  ( . قال حزن قال ) أنت سهل ( . قال ال أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب  
 )3("الحزونة فينا بعد

قال ال السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه    وفي لفظ ْلبي داود" .    )صحيح(  -3689
 )4("  سيصيبنا بعده حزونة

] ش ) حزن ( هو في األصل ما غلظ من األرض ضد السهل . ) حزونة ( غلظ وقساوة في الخلق  
 وشدة وامتناع عن التسهيل فيما نراه . ) بعد ( بعد قوله 

فقال بن الموطأ أن ع.    (ضعيف) -3690 فقال بن من  فقال جمرة  مر:قال لرجل ما اسمك 
شهاب قال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النارقال بأيها قال بذات لظى قال 

 )")5عمرأدرك أهلك فقد احترقوا قال فكان كما قال عمر بن الخطاب 

  

 
. قال   ( ) كتاب األدب ، باب في تغيير االسم القبيح ( )بهذا اللفظ(4956( برقم: )444/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )1(

وكلها ثابتة األسانيد، إال تغيير اسم الغراب، ففيه ريطة بنت مسلم، وهي  "(:434/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في 
 مجهولة. وإال اسم حباب، وسيشير المؤلف قريباً إلى تضعيفه، وهي مخرجة في "صحيح أبي داود". 

بنافع ( ) كتاب اآلداب ، باب كراهة التسمية باألسماء القبيحة و2138( برقم: ) 172/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 . ونحوه ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب األدب ، باب اسم الحزن ( )بهذا اللفظ(6190( برقم: )43/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4956( برقم: ) 444/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )4(
 ".يح.إسناده صح "(: 310/ 7)
قال في    ( ) ِكتَاُب االستئذان ، ما يكره من األسماء ( )بهذا اللفظ(3570( برقم: )1418/  5أخرجه مالك في "الموطأ" ) – )5(

قال المعلق: منقطع، وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق   (:579/  15جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير« )
 ."، عن ابن عمر.موسى بن عقبة، عن نافع
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 كتاب الجهاد/بيان فضله •
ِ َوَرُسوِلهِ س ئَِل أَيُّ اْلعََمِل أَْفَضل  فَقَاَل    أَنَّ    عن أَبِي هريرةفيهما   -3691 قِيَل    إِيَماٌن بِاّللَّ

 )1(" َحج  َمْبُرورٌ قِيَل ث مَّ َماذَا قَاَل  اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللاَِّ ث مَّ َماذَا قَاَل 

ِ    وفيهما  عن -3692 ِ  أَيُّ اْلعََمِل أََحبُّ    قَاَل َسأَْلت  النبيبن مسعودَعْبِد َّللاَّ قَاَل  ؟:"إِلَى َّللاَّ
اَلةُ َعلَى َوْقتَِها  قَاَل َحدَّثَِني    اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللاَِّ قَاَل ث مَّ أَيٌّ قَاَل    بِر  اْلَواِلَدْينِ قَاَل ث مَّ أَيٌّ قَاَل ث مَّ    الصَّ

 )2("بِِهنَّ َولَْو اْستََزْدت ه  لََزاَدنِي 

ِ أَيُّ النَّاِس أَْفَضل  فَقَالَ "اْلُخْدِريَّ   فيهما عن أبي سعيدو -3693 ُمْؤِمٌن  قِيَل َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ بِنَْفِسِه َوَماِلهِ  َ َويََدُع قَال وا ث مَّ َمْن قَاَل    يَُجاِهُد فِي َسبِيِل َّللاَّ عَاِب يَتَِّقي َّللاَّ ُمْؤِمٌن فِي ِشْعٍب ِمْن الّشِ

هِ    )3("النَّاَس ِمْن َشّرِ

ْؤِمٌن ي َجاِهد  ِبَنْفِسِه َوَماِلِه فِي   "وفي لفظ لمسلم -3694 أَيُّ النَّاِس أَْفَضل  َيا َرس وَل للِا؟ قَاَل: م 
عَاِب يَْعبُُد َربَّهُ ْن؟ قَاَل: ث مَّ  َسِبيِل للِا . قَاَل: ث مَّ مَ  ، َوَيَدع  النَّاَس ِمْن    َرُجٌل ُمْعتَِزٌل فِي ِشْعٍب ِمَن الّشِ

ِه .   )4("َشر ِ

ِ أَْو        :"قَالَ   عن النبي        أنس بن مالكعن  وفي البخاري   -3695 َغْدَوةٌ فِي َسِبيِل َّللاَّ
ْنَيا َوَما فِيَها  )5("َرْوَحةٌ َخْيٌر ِمْن الدُّ

ِ أَْو َرْوَحةٌ َخْيٌر  :"   رسول للا  قَالَ  " أيوب  في مسلم عن أبي -3696 َغْدَوةٌ فِي َسِبيِل َّللاَّ
ا َطلَعَْت َعلَْيِه الشَّْمس  َوَغَرَبْت   )6("ِممَّ

ِربَاُط يَْوٍم َولَْيلٍَة َخْيٌر َيق ول       رسول للا  َسِمْعت  قال "     وفي مسلم عن سلمان  -3697
هُ الَِّذي َكاَن يَْعَملُهُ َوأُْجِرَي َعلَْيِه ِرْزقُهُ َوأَِمَن  ِمْن ِصيَاِم َشْهٍر َوقِيَاِمِه َوإِْن َماَت َجَرى َعلَْيِه َعَملُ 

 فتنة القبر"  الفتان : " )7("  اْلفَتَّانَ 

َمْن َرِضَي قَاَل َيا أََبا َسِعيٍد      رسول للا   أَنَّ   عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفي مسلم   -3698
ْساَلِم ِدينًا   ِ َربًّا َوبِاإْلِ ٍد نَبِيًّا َوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ بِاّللَّ فَعَِجَب لََها أَب و َسِعيٍد فَقَاَل أَِعْدَها َعلَيَّ َيا   َوبُِمَحمَّ

ِ فَفَعََل ث مَّ قَاَل َوأ ْخَرى ي ْرفَع  ِبَها اْلعَْبد  ِمائَةَ َدَرَجٍة فِي اْلَجنَِّة َما َبْيَن ك ل ِ َدرَ  َجتَْيِن َكَما َبْيَن  َرس وَل َّللاَّ
ِ اْلِجَهاد  فِي َسِبيِل َّللاَِّ ال ِ قَاَل اْلِجَهاد  فِي َسِبيِل َّللاَّ  )8("سََّماِء َواْْلَْرِض قَاَل َوَما ِهَي َيا َرس وَل َّللاَّ

َياَحِة قَاَل    :"   عن أبي أمامةو.   )حسن( -3699 ِ اْئذَْن ِلي فِي الس ِ اًل قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ أَنَّ َرج 
ِ تَعَالَى النبي تِي اْلِجَهاد  فِي َسِبيِل َّللاَّ    )9("إِنَّ ِسَياَحةَ أ مَّ

ِ "عن أَبِي هريرةفي مسلم  و -3700 ِ َعزَّ َوَجلَّ    قِيَل ِللنَِّبي  َما َيْعِدل  اْلِجَهاَد فِي َسِبيِل َّللاَّ
تَْيِن أَْو ثاََلثًا ك لُّ ذَِلَك َيق ول     تَْستَِطيعُونَهُ   الَ قَاَل   َوقَاَل فِي الثَّاِلثَِة َمثَل     اَل تَْستَِطيعُونَهُ فَأََعاد وا َعلَْيِه َمرَّ

 
( ) كتاب اإليمان ، باب من قال إن اإليمان هو العمل ( )بهذا اللفظ( 26( برقم: )14/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .)بمثله( كتاب اإليمان ، باب بيان كون اإليمان باهلل تَعَالَى أفضل اأْلعمال ( (83( برقم: )62/  1ومسلم في "صحيحه" )  ، )
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة لوقتها ( )بهذا اللفظ( 527( برقم: )112/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كون اإليمان باهلل تَعَالَى أفضل اأْلعمال ( )بمثله.(85( برقم: )63/  1، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه 2786( برقم: ) 15/    4ه" )أخرجه البخاري في "صحيح  –  )3(

 . ( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل الجهاد والرباط ( )بمثله.(1888( برقم: )39/  6وماله ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . رة ، باب فضل الجهاد والرباط ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب اإلما1888( برقم: )39/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الغدوة والروحة في سبيل هللا ( )بهذا  2792(برقم:) 16/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(

 ( )بلفظه.(  ( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل الغدوة والروحة ِفي سبيل هللا1880( برقم: )36/  6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه") 
 ()كتاب اإلمارة ، باب فضل الغدوة والروحة ِفي سبيل هللا()بهذا اللفظ( 1883(برقم:)37/  6أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
 ()كتاب اإلمارة ، باب فضل الرباط ِفي سبيل هللا عز وجل( )بهذا اللفظ( 1913(برقم:) 6/50أخرجه مسلم في"صحيحه") – )7(
 ()كتاب اإلمارة باب بيان ما أعده هللا تَعَالَى للمجاهد ِفي الجنة()بهذا اللفظ( 1884(برقم:) 6/37ه")أخرجه مسلم في"صحيح  –  )8(
وأبو داود في "سننه"  ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بهذا اللفظ(2411( برقم: )73/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )9(
( ) كتاب السير ، باب في فضل 18577( برقم: )161/    9كبير" )( )بمثله.( والبيهقي في "سننه ال2486( برقم: )314/    2)

إسناده صحيح. وقد صححه عبد  "(:143/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    الجهاد في سبيل هللا ( )بمثله.(
»صحيح سنن أبي األلباني في  وقال    الحق اإلشبيلي وسكت عنه ابن القطان، وجّود إسناده العراقى في "تخريج أحاديث اإلحياء".

 . "حسن أو صحيح" 2247برقم (:248/ 7داود ط غراس« )
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  ِ َجاِهِد فِي َسِبيِل َّللاَّ ِ اَل يَْفتُُر ِمْن ِصيَاٍم َواَل َصاَلٍة َحتَّى  اْلم  ائِِم اْلقَائِِم اْلقَانِِت بِآيَاِت َّللاَّ َكَمثَِل الصَّ
ِ تَعَالَى   )1("يَْرِجَع اْلُمَجاِهُد فِي َسبِيِل َّللاَّ

ٌل إِلَى"  عنه:  لفظ للبخاري وفي -3701 فَقَاَل د لَّنِي َعلَى َعَمٍل يَْعِدل  اْلِجَهاَد   النبي  َجاَء َرج 
َجاِهد    أَْن تَْدُخَل َمْسِجَدَك فَتَقُوَم َواَل تَْفتَُر َوتَُصوَم َواَل  قَاَل اَل أَِجد ه  قَاَل َهْل تَْستَِطيع  إِذَا َخَرَج اْلم 

 )2("قَاَل َوَمْن َيْستَِطيع  ذَِلَك  تُْفِطرَ 

َن َّللاَّ  ِلَمْن َخَرَج فِي َسِبيِلِه اَل  :"  رسول للا   قَالَ     هريرةعن أَبِي  في مسلم  و -3702 تََضمَّ
اْلَجنَّ  أ ْدِخلَه   أَْن  َو َعلَيَّ َضاِمٌن  فَه  س ِلي  بِر  َوتَْصِديقًا  َوإِيَماًنا بِي  َسِبيِلي  ِجَهاًدا فِي  إاِلَّ  ه   أَْو ي ْخِرج  ةَ 

ٍد ِبَيِدِه َما ِمْن  أَْرِجعَه  إِلَى َمْسَكِنِه الَِّذي َخَرَج مِ  َحمَّ ْنه  َناِئاًل َما َناَل ِمْن أَْجٍر أَْو َغِنيَمٍة َوالَِّذي َنْفس  م 
ه   ِ إاِلَّ َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَهْيئَِتِه ِحيَن ك ِلَم لَْون ه  لَْون  َدٍم َوِريح  ِمْسٌك َوالَِّذي َنْفس     َكْلٍم ي ْكلَم  فِي َسِبيِل َّللاَّ

ٍد   َحمَّ ِ أََبًدا َولَِكْن الَ م  و فِي َسِبيِل َّللاَّ   ِبَيِدِه لَْواَل أَْن َيش قَّ َعلَى المسلميَن َما قَعَْدت  ِخاَلَف َسِريٍَّة تَْغز 
ٍد بِ  َحمَّ ْم َواَل َيِجد وَن َسعَةً َوَيش قُّ َعلَْيِهْم أَْن َيتََخلَّف وا عني َوالَِّذي َنْفس  م   لََوِدْدت   َيِدهِ أَِجد  َسعَةً فَأَْحِملَه 

و فَأ ْقتَل   و فَأ ْقتَل  ث مَّ أَْغز  ِ فَأ ْقتَل  ث مَّ أَْغز  و فِي َسِبيِل َّللاَّ  )3("أَن ِي أَْغز 

ه  َيْدَمى  "وفي لفظ للبخاري -3703 ِ إاِلَّ َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَكْلم  َما ِمْن َمْكل وٍم ي ْكلَم  فِي َسِبيِل َّللاَّ
يح  ِريح  ِمْسكٍ اللَّْون  لَْون  َدٍم   )4("َوالر ِ

ل  اْلَجنَّةَ ي ِحبُّ أَْن يَْرِجَع    :" قَالَ   عن النبي     أنس ْبَن َماِلكٍ   وفيهما عن   -3704 َما أََحٌد َيْدخ 
ْنَيا َولَه  َما َعلَى اْْلَْرِض ِمْن َشْيٍء   ْنَيا    إِالَّ الشَِّهيدُ إِلَى الدُّ اٍت  َيتََمنَّى أَْن يَْرِجَع إِلَى الدُّ فَيُْقتََل َعْشَر َمرَّ

 )5("ِلَما يََرى ِمْن اْلَكَراَمةِ 

َما ِمْن  :" رسول للا    قَاَل قَالَ   رضي للا عنهما     بن عمروعن َعْبِد َّللاَِّ   وفي مسلم -3705
و   لُوا ثُلُثَْي أُُجوِرِهمْ إاِلَّ    فَتَْغنَُم َوتَْسلَمُ َغاِزَيٍة أَْو َسِريٍَّة تَْغز  َوَما ِمْن َغاِزَيٍة أَْو َسِريٍَّة    َكانُوا قَْد تَعَجَّ

 )6("أُُجوُرُهمْ تَمَّ  تُْخِفُق َوتَُصاُب إِالَّ 

اْلَخْيل  َمْعق وٌد فِي َنَواِصيَها اْلَخْير  إِلَى   :"قَالَ   أَنَّ النبي  ُعْرَوةُ اْلبَاِرقِي  وفيهما عن   -3706
 )7("َيْوِم اْلِقَياَمِة اْْلَْجر  َواْلَمْغَنم  

  

 
 () كتاب اإلمارة ، باب فضل الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى()بهذا اللفظ( 1878(برقم:) 35/  6أخرجه مسلم في "صحيحه") – )1(
 ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الجهاد والسير ( )بهذا اللفظ( 2785( برقم: )15/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ()كتاب اإلمارة ، باب فضل الجهاد والخروج ِفي سبيل هللا()بهذا اللفظ( 1876(برقم:)33/  6أخرجه مسلم في"صحيحه") – )3(
 . ( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب المسك ( )بهذا اللفظ(5533( برقم: )96 / 7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ( 2817( برقم:)22/    4أخرجه البخاري في"صحيحه") –  )5(

 ( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى ( )بمثله.( 1877( برقم: )35/    6ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
( ) كتاب اإلمارة ، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم (  1906( برقم: )48/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(

 . )بهذا اللفظ(
()كتاب الجهاد والسير ، باب الخيل معقود في نواصيها الخير()بهذا 2850(برقم:)28/  4أخرجه البخاري في"صحيحه") – )7(

  إلمارة ، باب الخيل ِفي نواصيها الخير إلى يوم القيامة()بمثله.( () كتاب ا1873( برقم:) 32/  6اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه") 
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 . وال يشرع تمني لقاء العدو . الجنة تحت ظالل السيوف  •

ِ ْبُن أَبِي أَْوفَى  فيهما عن  -3707 َيا أَيَُّها النَّاس  اَل تَتََمنَّْوا ِلقَاَء قال :""عن النبي  َعْبُد َّللاَّ
وا   وه ْم فَاْصبِر  َ اْلعَافَِيةَ فَإِذَا لَِقيت م  ِ َواْسأَل وا َّللاَّ وا أَنَّ اْلَجنَّةَ تَْحَت ِظاَلِل السُّي وفِ اْلعَد و  ث مَّ قَاَم    َواْعلَم 

ْرَنا َعلَْيِهمْ   النبي ْم َواْنص  ْجِرَي السََّحاِب َوَهاِزَم اْْلَْحَزاِب اْهِزْمه  ْنِزَل اْلكتاب َوم  مَّ م   )1("   َوقَاَل اللَّه 

  إِنَّ أَْبَواَب اْلَجنَِّة تَْحَت ِظاَلِل السُّي وفِ رسول للا   قَالَ وفي مسلم عن أبي موسى -3708
ٌل َرثُّ اْلَهْيئَِة فَقَاَل   وَسى آْنَت َسِمْعتَ فَقَاَم َرج  َيق ول  َهذَا قَاَل نَعَْم قَاَل فََرَجَع      رسول للا   َيا أََبا م 

ِ فََضَرَب إِلَى أَْصَحاِبِه فَقَاَل أَْقَرأ  َعلَْيك ْم السَّاَلَم ث مَّ َكَسَر َجْفَن َسْيِفِه فَأَْلقَاه  ث مَّ َمَشى ِبَسْيِفِه إِلَ  ى اْلعَد و 
 )2("  ِبِه َحتَّى ق تِلَ 

: اكتبوا لي من تلفظ    ال النبي  رضي للا عنه قال : ق  عن حذيفةوفي البخاري   -3709
ألفا وخمسمائة رجل ، فقلنا نخاف ونحن ألف وخمسمائة ، فلقد  الناس فكتبنا له  باْلسالم من 

 )3("رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف .

 .  ينالشهادة التكفر الدَّ  •

" ي غفر للشهيد كل ذنب إال الدين"   رضي للا عنهما    وفي مسلم عن عبدهللا بن عمرو -3710
 )4(وفي لفظ " يكفر كل شيء إال الدين"

ث  عن   عن أبي قتادة  في مسلم   -3711 أَنَّه  قَاَم فِيِهْم فَذََكَر    رسول للا    أَنَّه  َسِمعَه  ي َحد ِ
ٌل فَقَاَل َيا َرس وَل  ِ أَْفَضل  اْْلَْعَماِل فَقَاَم َرج  يَماَن ِباّلِلَّ ِ َواْْلِ ْم أَنَّ اْلِجَهاَد فِي َسِبيِل َّللاَّ ِ أََرأَْيَت إِْن  لَه  َّللاَّ

ِ ت َكفَّر  عني َخَطاَياَي فَقَاَل لَه   ِ َوأَْنَت      رسول للا   ق ِتْلت  فِي َسِبيِل َّللاَّ نَعَْم إِْن ق ِتْلَت فِي َسِبيِل َّللاَّ
 )5(" الدَّْيَن فَإِنَّ ِجْبِريَل َعلَْيِه السَّاَلم قَاَل ِلي ذَِلَك  َصابٌِر ُمْحتَِسٌب ُمْقبٌِل َغْيُر ُمْدبٍِرإِالَّ 

 ماذا يقول؟ من أذكار الغزو ، ومن خاف قوما  •

مَّ أَْنَت َعض ِدي َوَنِصيِري  رسول للا    َكانَ "  أنسعن  )صحيح( .   -3712 إِذَا َغَزا قَاَل اللَّه 
ول  َوِبَك أَص ول  َوِبَك أ قَاتِل        )6("ِبَك أَح 

مَّ إِنَّا َنْجعَل َك   َكاَن إِذَا أَنَّ النبي"  عن أبي موسىو.    )صحيح( -3713 َخاَف قَْوًما قَاَل اللَّه 
وِرِهْم   وِرِهمْ فِي ن ح      )7("َوَنع وذ ِبَك ِمْن ش ر 

  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الجنة تحت بارقة السيوف ( )بهذا 2818( برقم: )22/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

تمني لقاء العدو واألمر بالصبر ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب كراهة  1742( برقم: )143/    5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
  عند اللقاء ( )بمثله مطوال.(

 .  ( ) كتاب اإلمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ( )بهذا اللفظ(1902( برقم: )45/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 م الناس ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب كتابة اإلما3060( برقم: )72/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب اإلمارة ، باب من قتل ِفي سبيل هللا كفرت خطاياه إال الدين 1886( برقم: )38/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  (بتلك األلفاظ( )
ياه إال الدين ( ) كتاب اإلمارة ، باب من قتل ِفي سبيل هللا كفرت خطا1885( برقم: )37/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
وابن ،   ( ) كتاب الجهاد ، باب ما يدعى عند اللقاء ( )بهذا اللفظ(2632( برقم: )346/  2أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )6(

( برقم: 338/    6والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ) ،  ( )بمثله.(  4761( برقم: )76/    11حبان في "صحيحه" ) 
( ) كتاب السير ، الدعاء عند اللقاء ( )بمثله.( ، والترمذي 8576( برقم: ) 29/    8( )بمثله.( ، والنسائي في "الكبرى" )2360)

(  13108( برقم: )2728/    5وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن غريب" ،  ( )بمثله.(3584( برقم: )540/    5في "جامعه" )
»صحيح سنن أبي داود ". قال األلباني فيإسناده صحيح."(:270/  4ود ت األرنؤوط«)»سنن أبي دا.قال األرنؤوط في  )بمثله.(

 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وأبو عوانة، وحسنه الترمذي"2632برقم (:383/ 7ط غراس«)
والنسائي في "الكبرى" ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بلفظه.(2644( برقم: )142/    2الحاكم في "مستدركه" )أخرجه    –  )7(
وأحمد في "مسنده" ،  ( )بهذا اللفظ(  1537( برقم: )564/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بلفظه.(  10362( برقم: )222/    9)
" . إسناده صحيح.   "(: 640/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(20034( برقم: )4541/    8)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال   "1375برقم    (:263/  5صحيح سنن أبي داود ط غراس« )»وقال األلباني في  
 .  "الحاكم والذهبي، وصححه ابن حبان والنووي والعراقي
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 مواقف خالدة لبعض الشهداء  •

ْشِرِكيَن      رسول للا   اْنَطلَقَ "قَالَ   عن أنسمسلم   في  و -3714 َوأَْصَحاب ه  َحتَّى َسَبق وا اْلم 
ْشِرك وَن فَقَالَ  َمنَّ أََحٌد ِمْنك ْم إِلَى َشْيٍء َحتَّى أَك وَن أََنا د وَنه     رسول للا    إِلَى َبْدٍر َوَجاَء اْلم  اَل ي قَد ِ

ْشِرك وَن فَقَالَ  َها السَّ     رسول للا    فََدَنا اْلم  وا إِلَى َجنٍَّة َعْرض  َمَوات  َواْْلَْرض  قَاَل َيق ول  ع َمْير   ق وم 
َها السََّمَوات  َواْْلَْرض  قَاَل نَعَْم قَاَل َبخٍ َبخٍ فَقَالَ  ِ َجنَّةٌ َعْرض  َماِم اْلنصاري َيا َرس وَل َّللاَّ  ْبن  اْلح 

ِ     رسول للا  ِ َيا َرس وَل َّللاَّ  إاِلَّ َرَجاَءةَ أَْن أَك وَن ِمْن أَْهِلَها َما َيْحِمل َك َعلَى قَْوِلَك َبخٍ َبخٍ قَاَل اَل َوَّللاَّ
 َحتَّى آك َل  قَاَل فَإِنََّك ِمْن أَْهِلَها فَأَْخَرَج تََمَراٍت ِمْن قََرِنِه فََجعََل َيأْك ل  ِمْنه نَّ ث مَّ قَاَل لَِئْن أََنا َحِييت  

ْم َحتَّى ق تِلَ تََمَراِتي َهِذِه إِنََّها لََحَياةٌ َطِويلَةٌ قَاَل فََرَمى ِبمَ   )1("ا َكاَن َمعَه  ِمْن التَّْمِر ث مَّ قَاتَلَه 

ا ط عن َحَرام  ْبن  ِمْلَحاَن َوَكاَن َخالَه  َيْوَم ِبئِْر  :"َيق ول      أنس ْبَن َماِلكٍ   وفيهما عن  -3715 لَمَّ
 )2(" فُْزُت َوَرّبِ اْلَكْعبَةِ َمع وَنةَ قَاَل ِبالدَِّم َهَكذَا فََنَضَحه  َعلَى َوْجِهِه َوَرأِْسِه ث مَّ قَاَل 

ْم    فَأَْخبََر ِجْبِريل  َعلَْيِه السَّاَلم النبي   "لهماوفي لفظ   -3716 ْم فََرِضَي عنه  ْم قَْد لَق وا َربَّه  أَنَّه 
 )3("   ثُمَّ نُِسَخ بَْعدُ   أَْن بَلِّغُوا قَْوَمنَا أَْن قَْد لَِقينَا َربَّنَا فََرِضَي عنا َوأَْرَضانَافَك نَّا َنْقَرأ  َوأَْرَضاه ْم 

 حكمه  •
ِ  َمْن  "  في البخاري عن أبي هريرة -3717 اَلةَ َوَصاَم َرَمَضاَن آَمَن بِاّللَّ َوبَِرُسوِلِه َوأَقَاَم الصَّ

ِ أَْو َجلََس فِي أَْرِضِه الَّتِي ُوِلَد فِي ِ أَْن يُْدِخلَهُ اْلَجنَّةَ َجاَهَد فِي َسبِيِل َّللاَّ فَقَال وا   َهاَكاَن َحقًّا َعلَى َّللاَّ
ر  النَّاَس قَاَل إِنَّ فِي ا ِ أَفَاَل ن َبش ِ ِ َما  َيا َرس وَل َّللاَّ َجاِهِديَن فِي َسِبيِل َّللاَّ ْلَجنَِّة ِمائَةَ َدَرَجٍة أََعدََّها َّللاَّ  ِلْلم 

َ فَاْسأَل وه  اْلِفْرَدْوَس   فَِإنَّهُ أَْوَسُط اْلَجنَِّة َوأَْعلَى  َبْيَن الدََّرَجتَْيِن َكَما َبْيَن السََّماِء َواْْلَْرِض فَإِذَا َسأَْلت م  َّللاَّ
ُر أَْنَهاُر اْلَجنَّةِ اْلَجنَِّة أَُرا ْحَمِن َوِمْنهُ تَفَجَّ  )4("  هُ فَْوقَهُ َعْرُش الرَّ

ْز َغاِزيًا أَْو يَْخلُفْ قَاَل    عن النبي  عن أبي أمامةو.  )حسن( -3718   َمْن لَْم يَْغُز أَْو يَُجّهِ
ُ بِقَاِرَعٍة قَْبَل يَْوِم اْلِقيَاَمةِ     )5("َغاِزيًا فِي أَْهِلِه بَِخْيٍر أََصابَهُ َّللاَّ

ْث   رسول للا   قَالَ  : "قَالَ  عن أَبِي هريرةفي  مسلم  -3719 َمْن َماَت َولَْم يَْغُز َولَْم يَُحّدِ
 )6("َماَت َعلَى ُشْعبٍَة ِمْن نِفَاقٍ  بِِه نَْفَسهُ 

 المجاهدين كحرمة األمهات حرمة نساء  •

َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  ، َعْن أَِبيِه قَاَل: قَاَل َرس ول  للِا    َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن بَُرْيَدةَ في مسلم عن   -3720
ِنَساِء    َوَسلََّم: ْرَمة   اْلقَاِعِديَن     ح  ٍل ِمَن  َهاتِِهْم ، َوَما ِمْن َرج  أ مَّ ْرَمِة  اْلقَاِعِديَن َكح  َجاِهِديَن َعلَى  اْلم 

ذ  مِ  قَِف لَه  َيْوَم اْلِقَياَمِة فََيأْخ  ون ه  فِيِهْم ، إاِلَّ و  َجاِهِديَن فِي أَْهِلِه فََيخ  اًل ِمَن اْلم  ْن َعَمِلِه َما  َيْخل ف  َرج 
ْذ ِمْن َحَسَناِتِه َما ِشْئَت . فَاْلتَفََت إِلَْيَنا َرس ول  للِا   :" وفي لفظ لمسلم" ، َظنُّك ْم . ؟ َشاَء ، فََما   فَخ 

 )7(" فَقَاَل: فََما َظنُّك ْم؟ 

 
 . ( ) كتاب اإلمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ( )بهذا اللفظ(1901( برقم: )44/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر  4092( برقم: )106/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . (بنحوه( ) كتاب اإلمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ( )677قم: ) ( بر45/  6مسلم في "صحيحه" )،  معونة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من ينكب في سبيل هللا ( )بهذا 2801( برقم: )18/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . (بنحوهاإلمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ( ) ( ) كتاب 677( برقم: )45/  6مسلم في "صحيحه" )، و اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب درجات المجاهدين في سبيل هللا 2790( برقم: )16/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
وابن  ،  )بمثله.(  ،  ( ) كتاب الجهاد ، باب كراهية ترك الغزو (  2503( برقم: )318/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

إسناده "(: 158/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2762( برقم: )57/    4ماجه في "سننه" )
ماري-وقد صرح الوليد بن مسلم بسماعه من يحيي بن الحارث    صحيح عند ابن ماجه وغيره، وصرح بالسماع كذلك   -وهو الذِّ

»حديث صحيح،   (:57/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )ي  ، وقال ف   " .  في جميع طبقات اإلسناد عند الروياني في "مسنده" )
هشام بن عمار، قد توبع، وباقي رجاله ثقات. والوليد ابن مسلم صرح بالتحديث في جميع السند كما سيأتي فأمنَّا تدليسه المعروف 

  . "إسناده حسن" 2261برقم  (:264/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في  بتدليس التسوية.«
( ) كتاب اإلمارة ، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 1910( برقم: )49/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإلمارة ، باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم  1897( برقم: )42/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )7(

 .فيهن ( )بهذا اللفظ(

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(17429)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(17429)


753    | 

 753  الصفحة
 

 الجهاد يكون بالمال وبغيره ، حتى بالنية الصادقة. •
َ الشََّهاَدةَ بِِصْدقٍ َمْن  :"قَاَل    أَنَّ النبي  :"  سهل ْبِن ُحنَْيفٍ   في مسلم عن -3721  َسأََل َّللاَّ

ُ َمنَاِزَل الش َهَداِء َوإِْن َماَت َعلَى فَِراِشهِ   )1("بَلَّغَهُ َّللاَّ

 َمْن َطلََب الشََّهاَدةَ َصاِدقًا رسول للا   قَالَ  : " قَالَ  عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفي مسلم   -3722
 )2(" أُْعِطيََها َولَْو لَْم تُِصْبهُ 

ْقنِي َشَهاَدةً فِي َسِبيِلَك َواْجعَْل َمْوتِي فِي َبلَِد  :"قَالَ     عن عمروفي البخاري   -3723 مَّ اْرز  اللَّه 
 )")3َرس وِلكَ 

ِ فَقَْد أَنَّه  قَاَل  :"  عن  عن زيد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهنِّيِ وفيهما   -3724 َزَغاِزًيا فِي َسِبيِل َّللاَّ َمْن َجهَّ
 )4("ْهِلِه ِبَخْيٍر فَقَْد َغَزاَغَزا َوَمْن َخلَفَه  فِي أَ 

ْج   رسول للا    أَنَّ   أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفي مسلم عن   -3725 َبعََث إِلَى َبنِي لَْحَياَن ِلَيْخر 
ٌل ث مَّ قَاَل ِلْلقَاِعِد أَيُّك ْم َخلََف اْلَخاِرَج فِي أَْهِلِه َوَماِلِه ِبَخْيٍر َكاَن   لَْيِن َرج  لَهُ ِمثُْل نِْصِف ِمْن ك ل ِ َرج 

 )5("أَْجِر اْلَخاِرجِ 

ٌل ِبَناقٍَة َمْخط وَمٍة فَقَاَل َهِذِه    :"قَالَ   عن أَبِي َمْسعُوٍد األنصاريوفي مسلم   -3726 َجاَء َرج 
ِ فَقَالَ   )6(" لََك بَِها َيْوَم اْلِقَياَمِة َسْبع  ِمائَِة َناقٍَة ك لَُّها َمْخط وَمةٌ  فِي َسِبيِل َّللاَّ

َمْن أَْنفََق نَفَقَةً فِي َسبِيِل    رسول للا  قَالَ   :" قَالَ     عن ُخَرْيِم ْبِن فَاتِكٍ .    )صحيح(  -3727
ِ ُكتِبَْت لَهُ بَِسْبعِ ِمائَِة ِضْعفٍ         )7("  َّللاَّ

ِ    قَاَل النبي  :"َيق ول    هريرة  وفي البخاري عن أبي -3728 َمْن اْحتََبَس فََرًسا فِي َسِبيِل َّللاَّ
ِ َوتَْصِديقًا ِبَوْعِدِه فَإِنَّ ِشبَعَه  َوِريَّه  َوَرْوثَه  َوَبْولَه  فِي ِميَزاِنِه َيْوَم اْلِقَيامَ   )8("ِة إِيَماًنا ِباّلِلَّ

جاهدوا المشركين بأيديكم وأموالكم  "  :قوله    وعن أنس بن مالك.    )صحيح( -3729
   )9("وألسنتكم

  

 
( ) كتاب اإلمارة ، باب استحباب طلب الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى  1909( برقم: )48/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإلمارة ، باب استحباب طلب الشهادة ِفي سبيل هللا تعالى  1908( برقم: )48/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) فضائل المدينة ، باب حدثنا مسدد ( )بهذا اللفظ(1890( برقم: )23/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
البخاري في"صحيحه")  –  )4( ()كتاب الجهاد والسير ، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير(  2843(برقم:)4/27أخرجه 

 () كتاب اإلمارة ، باب فضل إعانة الغازي ِفي سبيل هللا ( )بهذا اللفظ( 1895(برقم:) 41/  6ومسلم في "صحيحه")، )بمثله.( 
 ضل إعانة الغازي ِفي سبيل هللا ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب اإلمارة ، باب ف 1896( برقم: )42/    6أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )5(
 ()كتاب اإلمارة ، باب فضل الصدقة ِفي سبيل هللا وتضعيفها()بهذا اللفظ( 1892(برقم:) 41/    6أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )6(
"صحيحه" وابن حبان في  وقال :"حديث حسن" ،    ( )بهذا اللفظ(1625( برقم: )267/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )7(
وصححه    ( )بنحوه مطوال.(2456( برقم: )87/    2والحاكم في "مستدركه" )  ،( )بمثله مطوال.(  6171( برقم: )45/    14)

»صحيح ابن حبان« . قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(4/    3186( برقم: ) 629/    1والنسائي في "المجتبى" )ووافقه الذهبي ،  
ر  "(:46/  14) ثقات  رجاله  الترمذي إسناده صحيح،  له  فقد روى  َعِميلَةَ،  بن  يَسْير  واسمه:  الربيع،  عم  غيَر  الصحيح  جال 

 . 27برقم  (:107/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في والنسائي، وهو ثقة.
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من احتبس فرسا في سبيل هللا (  2853( برقم: ) 28/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 . )بهذا اللفظ(
/   5والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  ، ( )بمثله.(  4708( برقم: )6/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )9(

( )بمثله.( ، 12/    3096( برقم: )610/    1والنسائي في "المجتبى" )  قال :"إسناده صحيح" ،و   ( )بمثله.(1642( برقم: )36
سناده صحيح  "إ(: 6/  11»صحيح ابن حبان« )، قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(12750( برقم: )2653/    5وأحمد في "مسنده" )

 .  1341برقم  (:101/ 2بان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن ح" . وصححه األلباني في على شرط مسلم
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 من شروط الجهاد •
 شرط اإلخالص  •

إنما اْلعمال بالنيات ، وإنما لكل    قال "  عن النبي      عن عمر ابن الخطابفيهما   -3730
امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما  

 )1("هاجر إليه . 

ٌل إِلَى النبي "عن أبي موسى فيهما   و -3731 ل     َجاَء َرج  ج  ل  ي قَاِتل  ِلْلَمْغَنِم َوالرَّ ج  فَقَاَل الرَّ
ِ قَاَل َمْن قَاتََل ِلتَك وَن َكِلَمة   ل  ي قَاِتل  ِلي َرى َمَكان ه  فََمْن فِي َسِبيِل َّللاَّ ج  ْكِر َوالرَّ ِ ِهَي اْلع ْلَيا    ي قَاتِل  ِللذ ِ َّللاَّ

 ِ َو فِي َسِبيِل َّللاَّ      )2("   فَه 

ِل ي قَاتِل  َشَجاَعةً َوي قَاِتل  َحِميَّةً َوي قَاِتل  ِرَياءً "  لهماوفي لفظ  -3732 ج      )3("الرَّ

 )4(" يقاتل غضبا"لهما وفي لفظ -3733

ِ  وفيه "    أبي قتادةحديث  وفي مسلم   -3734 ِ أََرأَْيَت إِْن قُتِْلُت فِي َسبِيِل َّللاَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ
ِ َوأَْنَت َصابٌِر ُمْحتَِسٌب ُمْقبٌِل      رسول هللا  تَُكفَُّر عني َخَطايَاَي فَقَاَل لَهُ  نَعَْم إِْن قُتِْلَت فِي َسبِيِل َّللاَّ

 )5(" فَإِنَّ ِجْبِريَل َعلَْيِه السَّاَلم قَاَل ِلي ذَِلَك  َغْيُر ُمْدبٍِر إِالَّ الدَّْينَ 

َن َّللاَّ  ِلَمْن َخَرَج فِي َسِبيِلِه      رسول للا   قَالَ   مسلم عن أَبِي هريرة    وفي -3735 اَل  تََضمَّ
َو َعلَيَّ َضاِمٌن أَْن أ ْدِخلَه  اْلَجنَّةَ  يُْخِرُجهُ إِالَّ ِجَهاًدا فِي َسبِيِلي َوإِيَمانًا بِي َوتَْصِديقًا بُِرُسِلي  )6("فَه 

شروعة ،  شرط المتابعة بأن يكون) تحت راية شرعية، بإذن ولي األمر ، في ساحة معركة م •
   ضد عدو يشرع قتاله من كافر أو مسلم( وإال فالجهاد باطل .

أن النبي   عائشة رضي هللا عنها:"  عن   والبخاري تعليقا مجزوما به،    في لفظ مسلم -3736
 :7(" من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد" قال( 

الطَّاَعِة َوفَاَرَق اْلَجَماَعةَ  َمْن َخَرَج ِمْن  أَنَّه  قَاَل    عن النبي   عن أَبِي هريرة  في مسلم -3737
يَّةٍ   فََماَت َماَت ِميتَةً َجاِهِليَّةً  َيْغَضب  ِلعََصَبٍة أَْو َيْدع و إِلَى َعَصَبٍة أَْو َيْنص ر     َوَمْن قَاتََل تَْحَت َرايٍَة ِعّمِ

تِي َيْضِرب  بَرَّ َعَصَبةً فَق تَِل فَِقْتلَةٌ َجاِهِليَّةٌ   ْؤِمِنَها َوَمْن َخَرَج َعلَى أ مَّ َها َوفَاِجَرَها َواَل َيتََحاَشى ِمْن م 

 )8(َواَل َيِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَده  فَلَْيَس ِمن ِي َولَْست  ِمْنه "
  

 
( ) بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ( )بهذا اللفظ(  1( برقم: )6/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 (بمثله ( ) كتاب اإلمارة ، باب قوله َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إنما اأْلعمال بالنية ( )1907( برقم: ) 48/    6، ومسلم في "صحيحه" ) 
( ) كتاب اإلمارة ، باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو ِفي 1904( برقم: ) 46/    6م في "صحيحه" )أخرجه مسل  –  )2(

 . (بهذا اللفظسبيل هللا ( )
( ) كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 7458( برقم: )136/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب اإلمارة ، باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي  1904( برقم: )46/    6ومسلم في "صحيحه" )،  ظ(  المرسلين ( )بهذا اللف
   . العليا فهو ِفي سبيل هللا ( )بمثله.( 

( ) كتاب العلم ، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا ( )بهذا اللفظ( 123( برقم: )36/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ()كتاب اإلمارة ، باب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو ِفي سبيل هللا( )بمثله.(1904(برقم:)46/    6"صحيحه")، ومسلم في

( ) كتاب اإلمارة ، باب من قتل ِفي سبيل هللا كفرت خطاياه إال الدين 1885( برقم: )37/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 . ( )بهذا اللفظ(

 ()كتاب اإلمارة ، باب فضل الجهاد والخروج ِفي سبيل هللا ()بهذا اللفظ( 1876(برقم:)33/    6ي"صحيحه")أخرجه مسلم ف   –  )6(
/   5ومسلم في "صحيحه" )  ،  ( ) كتاب البيوع ، باب النجش ( 2142( برقم: )69/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 ( ) كتاب اأْلقضية ، باب نقض اأْلحكام الباطلة ورد محدثات اأْلمور ( )بهذا اللفظ( . 1718( برقم: )132
اإلمارة ، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور ( ) كتاب  1848( برقم: ) 20/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 .الفتن ( )بهذا اللفظ(
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 أمر ولي األمر ، وهل انقطعت الهجرة؟  شرط  •

َيْوَم اْفتَتََح َمكَّةَ اَل ِهْجَرةَ َولَِكْن    قَاَل النبي  رضي للا عنهما  :"  عن ابن عباس فيهما   -3738
 )1("َوإِذَا اْستُْنِفْرتُْم فَاْنِفُرواِجَهاٌد َوِنيَّةٌ 

 )2("ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا." وفي لفظ للبخاري عنه -3739

عن اْلِهْجَرةِ فَقَاَل     رسول للا   س ئِلَ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها  عن عائشة  في مسلمو -3740
وا  )3("اَل ِهْجَرةَ بَْعَد اْلفَْتحِ َولَِكْن ِجَهاٌد َوِنيَّةٌ َوإِذَا اْست ْنِفْرت ْم فَاْنِفر 

إنما اْلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى  قال »    عن النبى    عن أبى هريرة  فيهما -3741
 .)4(« بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منهبه فإن أمر بتقوى للا عز وجل وعدل كان له 

مع عبيد بن عمير الليثي  عن عطاء بن أبي رباح قال : زرت عائشة  وفي البخاري و -3742
، فسألناها عن الهجرة فقالت: ال هجرة اليوم ، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى للا تعالى 

ظهر للا اْلسالم ، واليوم يعبد ربه حيث  ، مخافة أن يفتن عليه ، فأما اليوم فقد أ  وإلى رسوله  
 )5("شاء ، ولكن جهاد ونية . 

أ َباِيع ه  َعلَى اْلِهْجَرةِ    قَاَل: أَتَْيت  النَّبِيَّ      ُمَجاِشُع ْبُن َمْسعُوٍد الس لَِمي  وفي مسلم عن   -3743
ْساَلِم َواْلِجَهاِد َواْلَخْير  إِنَّ اْلِهْجَرةَ قَْد َمَضْت أِلَْهِلَهافَقَاَل:    : "ِ وفي لفظ لمسلم" ،  ، َولَِكْن َعلَى اْْلِ

: َيا َرس وَل للِا  َم بَْعَد اْلفَْتحِ ، فَق ْلت 
 ، َباِيْعه   ِجْئت  ِبأَِخي أَِبي َمْعَبٍد إِلَى َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلَّ

قَاَل:   اْلِهْجَرةِ.  َمَضِت  َعلَى  بِأَْهِلَهاقَْد  ْساَلِم    اْلِهْجَرةُ  اْْلِ َعلَى  قَاَل:  ؟  ت َبايِع ه   َشْيٍء   ِ فَِبأَي   : ق ْلت   .
َجاِشعٍ ، فَقَاَل: صَ   .)6(" َدَق. َواْلِجَهاِد َواْلَخْيِر . قَاَل أَب و ع ْثَماَن : فَلَِقيت  أََبا َمْعَبٍد ، فَأَْخبَْرت ه  ِبقَْوِل م 

في ناس من    رسول للا  أنه : قدم على    السعديعن عبد هللا بن  .    )صحيح( -3744
أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل وكان أصغر القوم فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل 

فقال الهجرة  انقضت  تحدثني  فقال حاجتك قال حاجتي  حاجتك خير من      رسول للا  فدخل 
) ال تنقطع الهجرة ما قوتل  حبان بلفظ"" وأخرجه ابن ال تنقطع الهجرة ما قوتل العدوحوائجهم 
   )7(" الكفار (

َيق ول  اَل تَْنقَِطع  اْلِهْجَرة       رسول للا   َسِمْعت    "قال:    عن معاويةو.  )حسن لغيره(  -3745
   )8("  َحتَّى تَْنقَِطَع التَّْوَبة  َواَل تَْنقَِطع  التَّْوَبة  َحتَّى تَْطل َع الشَّْمس  ِمْن َمْغِرِبَها

  

 
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب ال يحل القتال بمكة ( )بهذا  1834( برقم: )14/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ا وخالها وشجرها ولقطتها( )بمثله(()كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيده1353(برقم:)109/  4اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")
 . ()كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الجهاد والسير()بهذا اللفظ(2783( برقم:)15/  4أخرجه البخاري في "صحيحه") – )2(
( ) كتاب اإلمارة ، باب المبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم والجهاد 1863( برقم: )27/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" )   – )3(
 . لخير ( )بهذا اللفظ(وا

() كتاب الجهاد والسير ، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به()بهذا 2957(برقم:)50/  4أخرجه البخاري في"صحيحه") – )4(
 (بمثله()كتاب اإلمارة ، باب ِفي اإلمام إذا أمر بتقوى هللا وعدل كان له أجر() 1841(برقم:)17/    6مسلم في"صحيحه")، واللفظ(

( ) كتاب مناقب األنصار ، باب هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم 3900( برقم: )57/  5لبخاري في "صحيحه" )أخرجه ا – )5(
 . وأصحابه إلى المدينة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب مناقب األنصار ، باب هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم 3900( برقم: )57/  5لبخاري في "صحيحه" )أخرجه ا – )6(
 .  وأصحابه إلى المدينة ( )بهذا اللفظ(

( برقم:  207/    11ابن حبان في "صحيحه" )، و  ( )بهذا اللفظ(22755( برقم: )5250/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )7(
". قال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح."(: 251/  5»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي    (بمثله محتصرا( ) 4866)
" . وصححه األلباني حديث صحيح، وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح."  ط الرسالة(:  10/  37»مسند أحمد« )ألرنؤوط في  ا

 . 1306برقم  (:87/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )في 
(  2479( برقم: )312/    2"سننه" )وأبو داود في  ،  ( )بمثله.(  8658( برقم: )67/    8أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )8(

اللفظ( »سنن أبي داود ت . قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(17180( برقم: )3734/    7وأحمد في "مسنده" ) ،    )بهذا 
" . وصححه األلباني في ولكنه متابع. -وهو البجلي-حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند " (:136/ 4األرنؤوط« )
/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال في    1208برقم    (:33/  5يل في تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغل

 . "حديث صحيح" 2241برقم  (:243
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 إذن الوالدين شرط  •
ٌل إِلَى النبي"رضي للا عنهما :  بن عمرو فيهما عن   -3746 فَاْستَأْذََنه  فِي اْلِجَهاِد   َجاَء َرج 
 )1("فَِفيِهَما فََجاِهدْ  أََحي  َواِلَداَك قَاَل نَعَْم قَالَ فَقَاَل 

اًل َهاَجَر إِلَى"عن أبي سعيد.    )صحيح بشواهده( -3747 ِمْن اْلَيَمِن    رسول للا  أَنَّ َرج 
  فَِإْن أَِذنَا لَكَ   فَاْستَأِْذْنُهَماقَاَل اْرِجْع إِلَْيِهَما    لََك قَاَل الَ   أَِذَنافَقَاَل َهْل لََك أََحٌد ِباْليََمِن قَاَل أََبَواَي قَاَل  

ُهَما   )2("فََجاِهْد َوإِالَّ فَبِرَّ

ال يستوي القاعدون من  أملى عليه  رسول للا    أن  زيد بن ثابت  فيهما عن  و -3748
مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول . قال فجاءه ابن أم  المؤمنين والمجاهدون في سبيل للا

  رسول للا    للا لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجال أعمى فأنزل للا تبارك وتعالى على
وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل للا عز وجل  

غير أولي الضرر    ")3( 

  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الجهاد بإذن األبوين ( )بهذا اللفظ(  3004( برقم: )59/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب بر الوالدين وأنهما أحق به ( )بنحوه.(2549( برقم: ) 3/  8، ومسلم في "صحيحه" )
(  165/    2وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله مطوال.( 1111( برقم: )381/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(

وصححه ،وقال الذهبي   ( )بمثله مطوال.(2515( برقم: )103/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مطوال.(  422برقم: )
( برقم:  2461/    5وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  2530( برقم: )324/    2وأبو داود في "سننه" )،    "دراج واه"

ي إسناده ضعيف لضعف دراج أب"(:183/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(11900)
حديث صحيح، وصححه ابن الجارود وابن حبان  "(: 287/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  السمح
اج هذا، ومع ذلك صحح الحديث من ذكرنا أعاله! وهو  ...إسناده:  "  والحاكم  قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ للكالم المعروف في درَّ

خرجتها في الموضع المشار إليه آنفًا؛ ال سيما حديث ابن عمرو المتقدم، وفيه عند لكنه صحيح بشواهده التي    تساهل ظاهر.
 "فارجع إلى والديك؛ فأحسن صحبتهما".  مسلم:

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب قول هللا تعالى ال يستوي القاعدون  2832( برقم: ) 25/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب اإلمارة ، باب سقوط فرض الجهاد َعْن 1898( برقم: )43/  6مسلم في "صحيحه" )، و  من المؤمنين ( )بهذا اللفظ(

 .  (بنحوهالمعذورين ( )
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 من أحكام الحرب  •
 الكذب والتورية   •

ى      رسول للا   َكانَ   "  َكْعَب ْبَن َماِلكٍ   فيهما عن -3749 وَها إاِلَّ َورَّ قَلََّما ي ِريد  َغْزَوةً يَْغز 
فِي َحر ٍ َشِديٍد َواْستَْقَبَل َسفًَرا بَِعيًدا َوَمفَاًزا      رسول للا  بِغَْيِرَها َحتَّى َكاَنْت َغْزَوة  تَب وَك فَغََزاَها

ِلَيتَأَهَّ  أَْمَره ْم  ِللمسلميَن  فََجلَّى  َكِثيٍر   ٍ َعد و  َغْزَو  الَِّذي  َواْستَْقَبَل  ِبَوْجِهِه  َوأَْخَبَره ْم  ِهْم  ِ َعد و  أ ْهَبةَ  ب وا 
 )1("ي ِريد  

أنها سمعت رسول   رضي للا عنها :" أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطوفيهما عن  -3750
للا صلى للا عليه وسلم وهو يقول : ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي  
خيرا قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إال في ثالث الحرب  

   )2(".  وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجهاواْلصالح بين الناس 

ص  فِي     رسول للا   َما َسِمْعت    " فظ ألحمد وأبي داود عنها . وفي ل )صحيح( -3751 ي َرخ ِ
ل  ي ْصِلح  َبْيَن النَّاِس     رسول للا   َشْيٍء ِمْن اْلَكِذِب إاِلَّ فِي ثاََلٍث َكانَ  ج  َيق ول  اَل أَع دُّه  َكاِذًبا الرَّ

ث  اْمَرأَتَه    ل  ي َحد ِ ج  ل  َيق ول  فِي اْلَحْرِب َوالرَّ ج  ْصاَلَح َوالرَّ َواْلَمْرأَة  َيق ول  اْلقَْوَل َواَل ي ِريد  ِبِه إاِلَّ اْْلِ
ث  َزْوَجَها     )3("ت َحد ِ

رسول    قَالَ رضي للا عنها:"  عن أسماء بِْنِت يَزيدو.    )صحيح دون قوله ليرضيها( -3752
ُجُل اْمَرأَتَهُ ِليُْرِضيََها َواْلَكِذُب فِي اْلَحْرِب َواْلَكِذُب اَل َيِحلُّ اْلَكِذب  إاِلَّ فِي ثاََلٍث    للا   ُث الرَّ يَُحّدِ

   )4("  ِليُْصِلَح بَْيَن النَّاِس 

ابن عمر -3753 قال:"  وفيهما عن  بن كعب    انطلق رسول للا  رضي للا عنهما  وأبي 
، طفق رسول للا    اْلنصاري ، يؤمان النخل التي فيها ابن صياد ، حتى إذا دخل رسول للا  

صلى للا عليه وسلم يتقي بجذوع النخل ، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه 
له فيها رمرمة ، أو زمزمة ، فرأت أم ابن صياد  ، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من أراد غزوة فورى بغيرها (  2948( برقم: )48/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلح ، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ( 2692( برقم: )183/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الكذب وبيان المباح 2605( برقم: )28/    8( ومسلم في "صحيحه" )بمثله محتصرا)

 . .(بهذا اللفظمنه ( )
. قال األرنؤوط في   ( ) كتاب األدب ، باب في إصالح ذات البين (4921( برقم: )433/    4د في "سننه" )أخرجه أبو داو  –  )3(

، وإنما هو مدرج من كالم -صلى هللا عليه وسلم    -ذا حديث ال يصح  رفعه للنبي  "ه(:282/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
( في تعليقنا على حديث أسماء بنت يزيد 2551(، وعند الترمذي )27272)الزهري كما بينا ذلك في "المسند" عند الحديث رقم  

  209/ ورقة  5وهو ثقة، فقد قال الدارقطني في "العلل"،    -في رفعه- وأبو بكر: هو رفيع    -فيه، وقد وهم عبد الوهاب بن أبي بكر
»سلسلة األحاديث الصحيحة . قال األلباني في  "  بعد أن أورد هذه الرواية: وهذا منكر، ولم يأت بالحديث المحفوظ الذي عند الناس.

وأخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب بتمامه إال أنه جعل هذه  برقم      :"...  (:84/  2وشيء من فقهها وفوائدها« )
كون وعلى هذه الرواية ت  قولها من قول ابن شهاب فقال: " قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء ... ".  الزيادة التي من

الحافظ في " الفتح ": " وهذه الزيادة مدرجة بين ذلك مسلم في روايته   الزيادة غير مرفوعة وإنما من قول الزهري ولهذا قال
وقال: يونس أثبت    من رواية يونس  يونس عن الزهري فذكر الحديث، قال: وقال الزهري. وكذا أخرجها النسائي مفردة  من طريق

وغيره بإدراجها. ورويناه في " فوائد بن أبي ميسرة " من طريق عبد الوهاب   بن هارون  في الزهري من غيره. وجزم موسى
وأقول: ال وهم منه البتة، فإنه ثقة صحيح الحديث   رفيع عن ابن شهاب. فساقه بسنده مقتصرا على الزيادة وهو وهم شديد ".  بن

فهؤالء ثالثة من   نهما على الزيادة أيضا كما سبق بيانهابن جريج وصالح بن كيسان واقتصر األول م  كما تقدم وقد تابعه ثقتان
منهما عن أول الحديث ووصلها به اآلخر وهو صالح، فاتفاقهم حجة   الثقات األثبات اتفقوا على رفع هذه الزيادة، فصلها اثنان

اية ابن جريج فلم يذكرها  رو  أنها مرفوعة ثابتة وأنها ليست مدرجة كما زعم الحافظ ويتعجب منه كيف خفيت عليه  وذلك يدل على
 "." فوائد ابن أبي ميسرة " وهي في " السنن " و " المسند "؟ ! أصال وكيف اقتصر في عزوه رواية ابن رفيع على

 12، وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن غريب"  ( )بهذا اللفظ( 1939( برقم: )494/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
إسناده ضعيف لضعف   "ط الرسالة(:   551/  45»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مطوال.(28218( برقم: ) 6724  /

 . "دون قوله: " ليرضيها -صحيح  :" 26برقم  (:219»ضعيف سنن الترمذي« )ص" وقال األلباني في َشْهر بِن َحْوشب.
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وهو يتقي بجذوع النخل ، فقالت البن صياد : أي صاف هذا محمد ، فتناهى ابن صياد    النبي  
 )1(" ، قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : لو تركته بين .  

والسالم"خذل  . وجاء في السيرة قصة نعيم وفيه قوله عليه الصالة  )ضعيف جدا(   -3754
 )2(عنا"

 الحرب خدعة •
فْلن أخر من السماء   إذا حدثتكم عن رسول للا    قال: "     وفي البخاري عن علي  -3755

 )3("أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة 

"    .  الحرب خدعة  سمى النبي    "رضي للا عنه قال :   عن أبي هريرةوفيهما عن   -3756
)4( 

 )5(":الحرب خدعة.  قال النبي"رضي للا عنهما قال:  جابر بن عبد هللاوفيهما عن   -3757
)الحرب خدعة( فيها ثالث لغات مشهورات   (:45  /12»شرح النووي على مسلم« )قال النووي في   •

وهي لغة النبي صلى  :"قال ثعلب وغيره .اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال
واتفق    .  والثالثة بضم الخاء وفتح الدال  ،    والثانية بضم الخاء وإسكان الدال  " .هللا عليه وسلم

الحرب وكيف أمكن الخداع إال أن يكون فيه نقض عهد أو أمان  في  الكفار  خداع  جواز  على  العلماء  
إنما    :"قال الطبري  .    وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثالثة أشياء أحدها في الحرب،  فال يحل  

والظاهر إباحة  ،  هذا كالمه    "حقيقة الكذب فإنه ال يحل  يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون
 " حقيقة نفس الكذب لكن االقتصار على التعريض أفضل وهللا أعلم 

ل الكذب كله حرام. ولكن  ...ب"(:223  /28»مجموع الفتاوى« )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في    •
يعني به المتكلم معنى وذلك   تباح عند الحاجة الشرعية " المعاريض " وقد تسمى كذبا؛ ألن الكالم

وإن كان على ما    ،    فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض،  المعنى يريد أن يفهمه المخاطب  
وهي كذب باعتبار األفهام وإن لم تكن ،  يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض  

النبي صلى هللا عليه وسلم    ،  كذبا باعتبار الغاية السائغة لم يكذب إبراهيم إال ثالث :"ومنه قول 
وهذه   كذبات كلهن في ذات هللا: قوله لسارة: أختي وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم

وهو أن يعني بكالمه ما يحتمله    ،  وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم  "الثالثة معاريض.
علماء: إن ما رخص فيه رسول هللا صلى هللا  ؛ ولهذا قال من قال من  مه المخاطباللفظ وإن لم يفه

عليه وسلم إنما هو من هذا كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه  
. ولم يرخص فيما يقول      ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينوي خيرا  قال:  

ذب؛ إال في ثالث: في اإلصالح بين الناس وفي الحرب؛ وفي الرجل يحدث امرأته. قال: الناس: إنه ك
فهذا كله من المعاريض خاصة. ولهذا نفى عنه النبي صلى هللا عليه وسلم اسم الكذب باعتبار القصد  

 "والغاية كما ثبت عنه أنه قال: الحرب خدعة وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها.

 
( ) كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ( 1354( برقم: )93/    2حيحه" )أخرجه البخاري في "ص–  )1(

 ( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر ابن صياد ( )بنحوه.( 2931( برقم: )192/    8)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
)خذل عنا؛   -  3777برقم    (:253/  8رها السيئ في األمة« )»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثقال األلباني في     –  )2(

/  2( ، والديلمي )82/ 4( ، وأبو عوانة )226/ 109/ 1أخرجه الطبري في "تهذيب اآلثار" ) ضعيف جداً  فإن الحرب خدعة( .
111-112) . 

( ) كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في اإلسالم ( )بهذا 3611( برقم: ) 200/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( ) كتاب الزكاة ، باب التحريض على قتل الخوارج ( )بنحوه.(1066( برقم: )113/  3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الحرب خدعة ( )بمثله مطوال.( ،  3027( برقم: ) 63/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
( ) كتاب فرض  3120( برقم: )85/    4( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الحرب خدعة ( )بهذا اللفظ( ، )3029( برقم: )64/    4)

( ) كتاب المناقب ، باب 3618) ( برقم:  203/    4الخمس ، باب قول النبي أحلت لكم الغنائم ( )من غير ذكر هذا اللفظ.( ، ) 
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب كيف كانت 6630( برقم: )129/    8عالمات النبوة في اإلسالم ( )من غير ذكر هذا اللفظ.( ، )

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب جواز 1740( برقم: )143/    5يمين النبي ( )من غير ذكر هذا اللفظ.( ومسلم في "صحيحه" ) 
 . ع ِفي الحرب ( )بلفظه مختصرا.(الخدا

،  ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الحرب خدعة ( )بهذا اللفظ(  3030( برقم: ) 64/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .( ) كتاب الجهاد والسير ، باب جواز الخداع ِفي الحرب ( )بلفظه.(1739( برقم: )143/  5ومسلم في "صحيحه" )
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   )1(باب الكذب في الحرب  ثم ذكر قصة كعب األشرفقال  البخاري  -3758
ذكر فيه حديث     قوله باب الكذب في الحرب(   "    (: 159  / 6»فتح الباري البن حجر« )وعلق ابن حجر في   •

قال بن المنير الترجمة غير مطابقة ألن الذي وقع منهم في قتل    ... جابر في قصة قتل كعب بن األشرف  
وقولهم سألنا    ،  ألن قولهم عنانا أي كلفنا باألوامر والنواهي ؛  تعريضا  يكون  أن  كعب بن األشرف يمكن  

وال شك أنهم    ،    وقولهم فنكره أن ندعه إلخ معناه نكره فراقه   ،  الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها
،    والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصال    .  كانوا يحبون الكون معه أبدا انتهى

لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى هللا عليه وسلم  ،  وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق  
قد جاء من ذلك صريحا  ... و تصريحا وتلويحا   أوال ائذن لي أن أقول قال قل فإنه يدخل فيه اإلذن في الكذب

ال يحل الكذب اال في ثالث تحدث الرجل امرأته    :" ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا
وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم    "  ليرضيها والكذب في الحرب وفي اإلصالح بين الناس

:  ل الخالف في جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلويح قال النووي  ونق،  بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك  
وقال بن العربي الكذب في الحرب  " ،  الظاهر إباحة حقيقة الكذب في األمور الثالثة لكن التعريض أولى  " 

ولو كان تحريم الكذب  ،  من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال  
اج اِْبن  .  ل ما انقلب حالال انتهى  بالعق يه َما أَْخَرَجهُ أحمد َواْبن حبان ِمْن َحِديث أنس فِي قِصَّة اْلَحجَّ َويُقَّوِ

النبي  اِْستِئْذَانه  فِي  اْلَحاِكم  النسائي وصححه  أَْخَرَجهُ  الَِّذي  فِي    ِعاَلط  ِلَمْصلََحتِِه  َشاَء  َما  عنهُ  يَقُول  أَْن 
, َوإِْخبَاره أِلَْهِل َمكَّة أَنَّ أَْهل َخْيبَر َهَزُموا المسلميَن َوَغْير     أَْهل َمكَّة َوأَِذَن لَهُ النبي اِْستِْخاَلص َماله ِمنْ 

ا ُهَو َمْشُهور فِيِه , َواَل يُعَاِرض ذَِلَك َما أَْخَرَجهُ النسائي ِمْن َطِريق ُمْصعَب ْبن َسْعد عن أَبِيِه فِي  قِصَّة    ذَِلَك ِممَّ
ِ َعْبد َّللاَّ  ا َكّف عن بَْيعَته " َهالَّ أَْوَمأَْت إِلَْينَا بِعَْينِك , قَاَل : َما يَْنبَِغي   ْبن أَبِي َسْرح , َوقَْول األنصاري ِللنَّبِّي لَمَّ

ون فِيِه بِاْلِخَداعِ 
 َواْلَكِذب فِي اْلَحْرب َحالَة  ِلنَبِّيٍ أَْن تَُكون لَهُ َخائِنَة اأْلَْعيُن " أِلَنَّ َطِريق اْلَجْمع بَْينهَما أَنَّ اْلَمأْذُ

ا َحال اْلُمبَايَعَة فَلَْيَسْت بَِحاِل َحْرب , َكذَا قَاَل , َوفِيِه نََظر أِلَنَّ قِصَّة اْلَحجَّ  اج ْبن ِعاَلط  اْلَحْرب َخاصَّة , َوأَمَّ
فاََل يَتَعَاَطى  ع ُمْطلَقًا ِمْن َخَصائِص النبي أَْيًضا لَْم تَُكْن فِي َحال َحْرب . َواْلَجَواب اْلُمْستَِقيم أَْن تَقُول : اْلَمنْ 

ى بِغَْيِرَها , فَِإنَّ  َشْيئًا ِمْن ذَِلَك َوإِْن َكاَن ُمبَاًحا ِلغَْيِرِه , َواَل يُعَاِرض ذَِلَك َما تَقَدََّم ِمْن أَنَّهُ َكاَن إِذَا أََراَد غَ  ْزَوة َورَّ
ْظِهرهُ َكأَْن يُِريد أَْن يَْغُزو ِجَهة الشَّْرق فَيَْسأَل عن أَْمر فِي ِجَهة اْلغَْرب , َويَتََجهَّز  اْلُمَراد أَنَّهُ َكاَن يُِريد أَْمًرا فاََل يُ 

ح بِِإَراَدتِِه اْلغَْرب وَ  ا أَْن يَُصّرِ اَل  إِنََّما ُمَراده الشَّْرق فَ ِللسَّفَِر فَيَُظّن َمْن يََراهُ َويَْسَمعهُ أَنَّهُ يُِريد ِجَهة اْلغَْرب , َوأَمَّ
 .   " , َوَّللاَّ أَْعلَم .

»فتح الباري البن  علق ابن حجر على هذه الترجمة في          )2(قال البخاري :" باب الفتك بأهل الحرب"   •
وبين هذه الترجمة وبين الترجمة الماضية وهي قتل  .    سرا  الحربي  أي جواز قتل  " (:160  /6حجر« )

وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن األشرف  ،    المشرك النائم عموم وخصوص وجهي  
وإنما فتكوا به ألنه نقض العهد وأعان على حرب النبي صلى  ، وقد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبله  

ولم يقع ألحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى  ، هللا عليه وسلم وهجاه 
 . " تمكنوا من قتله 

يعد    -ق : كعب بن األشرف ، وأبي رافع عبدهللا بن أبي الحقي  -قتل اليهوديين  مسألة : هل   •
 نقضا لعهد الصلح مع اليهود ؟   

 أوال : قتل أبي رافع . •
يكن من أهل العهد أصال ، ولم يكن من سكان المدينة ، بل كان يعيش  أما قتل أبي رافع ، فإنه لم   •

، وكان يحرض     بقتله ؛ لشدة إيذائه للرسول      النبي  في حصن له بأرض الحجاز ، وقد أمر
 .    رسول للا  على قتال

ويقال سالم  ،  باب قتل أبي رافع عبد للا بن أبي الحقيق    :"  قال البخاري في صحيحه -3759
وقال الزهري هو بعد كعب  ،  ويقال في حصن له بأرض الحجاز  ،  يق كان بخيبر  بن أبي الحق
 )3("   بن اْلشرف

 
 .( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الكذب في الحرب ( )بهذا اللفظ(3031( برقم: )64/  4"صحيحه"  ) البخاري في– )1(
 ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الفتك بأهل الحرب ( )بهذا اللفظ( 3032( برقم: )64/  4البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )2(
تاب المغازي ، باب قتل أبي رافع عبد هللا بن أبي الحقيق (  ( ) ك4038( برقم: ) 91/    5البخاري في "صحيحه" )ذكره    –  )3(

 . )بهذا اللفظ(
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قال: بعث رسول للا صلى للا عليه وسلم     وفي البخاري عن البراء بن عازب -3760
إلى أبي رافع اليهودي رجاال من اْلنصار ، فأمر عليهم عبد للا بن عتيك ، وكان أبو رافع  

 )1("يؤذي رسول للا صلى للا عليه وسلم ويعين عليه ، وكان في حصن له بأرض الحجاز 
تبين  فقد  ...(:153شاتم الرسول« )ص»الصارم المسلول على  في  قال شيخ اإلسالم بن تيمية: •

البراء وابن كعب إنما تسرى المسلمين بقتله بإذن النبي صلى هللا عليه وسلم ألذاه حديث في 
للنبي ومعاداته له وأنه كان نضير ابن األشرف لكن ابن األشرف كان معاهدا فآذى هللا ورسوله 

    ."  فندب المسلمين إلى قتله وهذا لم يكن معاهدا.
 .قتل كعب ابن األشرفثانيا :  •
مهادنا وهذا معاهدا كان  " (:78-73»الصارم المسلول على شاتم الرسول« )صقال شيخ اإلسالم  •

وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى فيه عن    ،    ال خالف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير
ومما ال ريب فيه عند أهل العلم ما قدمناه من أن النبي صلى هللا عليه وسلم عاهد لما    نقل الخاصة.

ثم نقضت بنو قينقاع عهده فحاربهم   ،    قدم المدينة جميع أصناف اليهود بني قينقاع والنضير وقريظة
وكان ابن األشرف    .  ثم بنو قريظة،  ثم نقض عهده بنو النضير  ،      ثم نقض عهده كعب بن األشرف،  

وإنما نقضوا    ،    من بني النضير وأمرهم ظاهر في أنهم كانوا مصالحين للنبي صلى هللا عليه وسلم
وكان ذلك ،  العهد لما خرج إليهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمر بن أمية الضمري  

وقد ذكرنا الرواية الخاصة أن كعب بن األشرف كان معاهد للنبي صلى ،  بعد مقتل كعب بن األشرف  
  ثم إن النبي صلى هللا عليه وسلم جعله ناقضا للعهد بهجائه وأذاه بلسانه خاصة ،  هللا عليه وسلم  

 . "وإعالنه بذلك.،قريشاعليه وتأليبه ، وهجائه إياه ، فقتل هللا ابن األشرف بعداوته هلل ورسوله  ...
3761-  : قال : من لكعب بن اْلشرف فإنه قد آذى للا ورسوله قال : محمد بن مسلمة

قد عنانا وسألنا   أتحب أن أقتله يا رسول للا قال : نعم . قال : فأتاه فقال : إن هذا يعني النبي  
الصدقة قال : وأيضا وللا لتملنه قال : فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير  

 )2("أمره قال : فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله . 

: من لكعب بن اْلشرف ؟ فإنه قد آذى للا  قال رسول للا   وفي لفظ فيهما عنه" -3762
مسلمة : يا رسول للا ، أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : ائذن لي    ورسوله . فقال محمد بن

فْلقل . قال : قل . فأتاه فقال له ، وذكر ما بينهما ، وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد  
عنانا ، فلما سمعه قال : وأيضا وللا لتملنه ، قال : إنا قد اتبعناه اْلن ونكره أن ندعه حتى ننظر  

شيء يصير أمره ، قال : وقد أردت أن تسلفني سلفا ، قال : فما ترهنني ؟ قال : ما تريد  إلى أي  
؟ قال : ترهنني نساءكم ، قال : أنت أجمل العرب ، أنرهنك نساءنا ؟ قال له : ترهنوني أوالدكم  
، قال : يسب ابن أحدنا فيقال : رهن في وسقين من تمر ، ولكن نرهنك الْلمة ) يعني السالح 

قال : فنعم . وواعده أن يأتيه بالحارث ، وأبي عبس بن جبر ، وعباد بن بشر ، قال : فجاؤوا   ( ،
فدعوه ليال ، فنزل إليهم ، قال سفيان : قال غير عمرو : قالت له امرأته : إني ْلسمع صوتا 
كأنه صوت دم ، قال : إنما هذا محمد بن مسلمة ، ورضيعه ، وأبو نائلة ، إن الكريم لو دعي  

لى طعنة ليال ْلجاب ، قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه ، فإذا استمكنت منه  إ
تحتي       فدونكم ، قال : فلما نزل نزل وهو متوشح ، فقالوا : نجد منك ريح الطيب ، قال : نعم ،  

فالنة ، هي أعطر نساء العرب ، قال : فتأذن لي أن أشم منه ، قال : نعم ، فشم ، فتناول فشم ،  
 )3("ثم قال : أتأذن لي أن أعود ، قال : فاستمكن من رأسه ، ثم قال : دونكم ، قال : فقتلوه . 

 
( ) كتاب المغازي ، باب قتل أبي رافع عبد هللا بن أبي الحقيق (  4039( برقم: )91/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 . )بهذا اللفظ(
 كتاب الجهاد والسير ، باب الكذب في الحرب ( )بهذا اللفظ( ( ) 3031( برقم: )64/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(
  ، ( ) كتاب المغازي ، باب قتل كعب بن األشرف ( )بنحوه.(  4037( برقم: ) 90/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

اليهود ( )بهذا ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب قتل كعب بن اأْلشرف طاغوت  1801( برقم: )184/    5ومسلم في "صحيحه" )
 . اللفظ(
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 من لكعب بن اْلشرف فقال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله " وفي لفظ فيهما عنه -3763
 )1("قال : نعم . قال : فأذن لي فأقول قال : قد فعلت . 

 . باب في وجوب المحافظ على العهد  

َما َمَنعني أَْن أَْشَهَد َبْدًرا إاِلَّ أَن ِي َخَرْجت  أََنا      :قَالَ   حذيفة ْبُن اْليََمانِ في مسلم عن   -3764
ًدا فَق ْلَنا َما ن ِريد ه  َما ن رِ  َحمَّ َسْيٌل قَاَل فَأََخذََنا ك فَّار  ق َرْيٍش قَال وا إِنَّك ْم ت ِريد وَن م  يد  إاِلَّ اْلَمِديَنةَ  َوأَبِي ح 

ِ َوِميثَاقَ  فَأَْخبَْرَناه       رسول للا   ه  لََنْنَصِرفَنَّ إِلَى اْلَمِديَنِة َواَل ن قَاِتل  َمعَه  فَأَتَْيَنافَأََخذ وا ِمنَّا َعْهَد َّللاَّ
َ َعلَْيِهمْ اْلَخبََر فَقَاَل اْنَصِرفَا   )2("نَِفي لَُهْم بِعَْهِدِهْم َونَْستَِعيُن َّللاَّ

المدينة فجاءه أبو    النبي أن  "وفي البخاري عن المسور بن مخرمة -3765 رجع إلى 
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه   ،    بصير رجل من قريش وهو مسلم

فقال أبو بصير ْلحد   إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم 
ال أجل وللا إنه لجيد لقد جربت  الرجلين وللا إني ْلرى سيفك هذا يا فالن جيدا فاستله اْلخر فق

به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر اْلخر حتى أتى  
  حين رآه لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي      رسول للا  المدينة فدخل المسجد يعدو فقال

    يا نبي للا قد وللا أوفى للا ذمتك  قال قتل وللا صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع       قد رددتني إليهم ثم أنجاني للا منهم قال النبي

 )3("ذلك عرف أنه سيرده إليهم

َر أَِميًرا َعلَى    رسول للا   قَاَل َكانَ     بن الحصيب  بريدة  عن    وفي مسلم   -3766 إِذَا أَمَّ
وا ِبا ِ َوَمْن َمعَه  ِمْن المسلميَن َخْيًرا ث مَّ قَاَل اْغز  ِتِه ِبتَْقَوى َّللاَّ ْسِم َجْيٍش أَْو َسِريٍَّة أَْوَصاه  فِي َخاصَّ

وا َواَل تَغ لُّوا َواَل تَْغدِ  ِ اْغز  ِ قَاِتل وا َمْن َكفََر ِباّلِلَّ ِ فِي َسِبيِل َّللاَّ وا َواَل تَْمث ل وا َواَل تَْقت ل وا َوِليًدا َوإِذَا َّللاَّ ر 
ْشِرِكيَن   اْلم  َك ِمْن  فَاْدُعُهْم إِلَى ثاََلِث ِخَصاٍل أَْو ِخاَلٍل فَأَيَّتُُهنَّ َما أََجابُوَك فَاْقبَْل ِمْنُهْم  لَِقيَت َعد وَّ

ْساَلِم فَِإْن أََجابُوكَ  ِل  َوُكفَّ عنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى اإْلِ  فَاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ عنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى التََّحو 
ْيِهْم َما َعلَى  ِمْن َداِرِهْم إِلَى َداِر اْلُمَهاِجِريَن َوأَْخبِْرُهْم أَنَُّهْم إِْن فَعَلُوا ذَِلَك فَلَُهْم َما ِلْلُمَهاِجِريَن َوَعلَ 

لُوا ِمْنَها فَأَْخبِْرُهْم أَنَُّهْم يَُكونُوَن َكأَْعَراِب المسلميَن يَْجِري َعلَْيِهْم  اْلُمَهاِجِريَن فَِإْن أَبَْوا أَْن يَتََحوَّ 
ِ الَِّذي يَْجِري َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َواَل يَُكوُن لَُهْم فِي اْلغَنِيَمِة َواْلفَْيِء َشْيٌء إِالَّ أَْن يُجَ  اِهُدوا  ُحْكُم َّللاَّ

ْوا فََسْلُهْم اْلِجْزيَةَ فَِإْن ُهْم أََجابُوَك فَاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ عنُهْم فَِإْن ُهْم أَبَْوا  َمَع المسلميَن فَِإْن ُهْم أَبَ 
ِ َوقَاتِْلُهْم   ةَ َنِبي ِِه فَاَل  فَاْستَعن بِاّللَّ ِ َوِذمَّ ةَ َّللاَّ ْم ِذمَّ َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن فَأََراد وَك أَْن تَْجعََل لَه 

ةَ أَْصَحاِبَك فَإِنَّك ْم أَْن ت ْخفِ تَْجعَْل لَ  تََك َوِذمَّ ْم ِذمَّ َنِبي ِِه َولَِكْن اْجعَْل لَه  ةَ  ِ َواَل ِذمَّ ةَ َّللاَّ ْم ِذمَّ وا ِذَمَمك ْم  ه  ر 
ةَ َرس وِلِه َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل حِ  ِ َوِذمَّ ةَ َّللاَّ وا ِذمَّ فَأََراُدوَك  ْصٍن  َوِذَمَم أَْصَحابِك ْم أَْهَون  ِمْن أَْن ت ْخِفر 
ِ َولَِكْن أَْنِزْلُهْم َعلَى ُحْكِمَك فَِإنَّكَ  ِ فَاَل تُْنِزْلُهْم َعلَى ُحْكِم َّللاَّ اَل تَْدِري أَتُِصيُب   أَْن تُْنِزلَُهْم َعلَى ُحْكِم َّللاَّ

ِ فِيِهْم أَْم الَ   )4("  ُحْكَم َّللاَّ

اَيةَ     رسول للا َ  أَن    سهل ْبُن َسْعدٍ   وفيهما عن -3767 قَاَل َيْوَم َخْيبََر َْل ْعِطَينَّ َهِذِه الرَّ
َ َوَرس ولَه  َوي ِحبُّه  َّللاَّ  َوَرس ول ه  قَاَل فََباَت النَّاس  َي  اًل َيْفتَح  َّللاَّ  َعلَى َيَدْيِه ي ِحبُّ َّللاَّ ْم  َرج  د وك وَن لَْيلَتَه 

ا أَصْ  ْم ي ْعَطاَها قَاَل فَلَمَّ وَن أَْن ي ْعَطاَها فَقَاَل أَْيَن    رسول للا  َبَح النَّاس  َغَدْوا َعلَىأَيُّه  ْم يَْرج  ك لُّه 
ِ َيْشتَِكي َعْيَنْيِه قَاَل فَأَْرِسل وا إِلَْيِه فَأ تَِي ِبِه فََب  رسول    َصقَ َعِليُّ ْبن  أَبِي طالب فَقَال وا ه َو َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ  فِي َعْيَنْيِه َوَدَعا لَ   للا  اَيةَ فَقَاَل َعِليٌّ َيا َرس وَل َّللاَّ ه  فَبََرأَ َحتَّى َكأَْن لَْم يَك ْن ِبِه َوَجٌع فَأَْعَطاه  الرَّ
ْم َحتَّى يَك ون وا ِمْثلََنا فَقَاَل اْنف ْذ َعلَى ِرْسِلَك َحتَّى تَْنِزَل ِبَساَحِتِهْم   ْساَلمِ أ قَاِتل ه  ه ْم  َوأَْخِبرْ   ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى اإْلِ

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الفتك بأهل الحرب ( )بهذا اللفظ( ، 3032(برقم:) 64/  4أخرجه البخاري في"صحيحه" )   – )1(

 ()كتاب الجهاد والسير ، باب قتل كعب بن اأْلشرف طاغوت اليهود()بنحوه مطوال.(1801(برقم:)184/    5ومسلم في"صحيحه") 
 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الوفاء بالعهد ( )بهذا اللفظ(1787( برقم: )176/  5مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )2(
 . ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد ( )بهذا اللفظ(2731( برقم: )193/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
كتاب الجهاد والسير ، باب تأمير اإلمام اأْلمراء على البعوث ( )  1731( برقم: )139/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ( )بهذا اللفظ(
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اًل َواِحًدا َخْيٌر لََك ِمْن أَ  ِ َْلَْن َيْهِدَي َّللاَّ  ِبَك َرج  ِ فِيِه فََوَّللاَّ ِ َّللاَّ ْن يَك وَن لََك بَِما َيِجب  َعلَْيِهْم ِمْن َحق 
ْمر  النَّعَمِ   )1("ح 

 .  قتل أهل الذمةتحريم  •

أكان بعقد جزية أو  والمراد به )أي المعاهد(من له عهد مع المسلمين سواء  "قال بن حجر •
 . "هدنة من سلطان أو أمان من مسلم 

من كان بينك وبينه عهد ، وأكثر ما يطلق في الحديث  " عون المعبود ،المعاهد هو:  قال في •
، وقد "على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما

 . 6/193نقله صاحب فيض القدير أيضا  من قول بن األثير

عَاَهًدا لَْم    :"قَالَ عن النبي رضي للا عنهما     عن بن عمرو  في البخاري -3768 َمْن قَتََل م 
 )2("ِمْن َمِسيَرِة أَْربَِعيَن َعاًما   يَِرْح َراِئَحةَ اْلَجنَِّة َوإِنَّ ِريَحَها ت وَجد  

أَبِي هريرة  في مسلم -3769 النبي  عن  قَالَ   عن  َوفَاَرَق    :"أَنَّه   الطَّاَعِة  ِمْن  َخَرَج  َمْن 
يٍَّة يَْغَضب  ِلعََصَبٍة أَْو َيْدع و إِلَ  ى َعَصَبٍة  اْلَجَماَعةَ فََماَت َماَت ِميتَةً َجاِهِليَّةً َوَمْن قَاتََل تَْحَت َراَيٍة ِعم ِ

َها َوفَاِجَرَها َواَل َيتََحاَشى  أَْو َيْنص ر  َعَصَبةً فَق تَِل فَِقْتلَةٌ َجاِهِليَّةٌ َوَمْن َخَرَج َعلَى أ مَّ  تِي َيْضِرب  بَرَّ
ْؤِمِنَها   )3(" فَلَْيَس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنهُ  َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدهُ ِمْن م 

ِ    َمْن أَْخفََر مسلما فَعَلَْيهِ     "قَاَل النبي "   وفيهما عن علي  بن أبي طالب -3770 لَعنةُ َّللاَّ
اْلِقيَاَمِة َصْرٌف َواَل َعْدلٌ  يَْوَم  ِمْنهُ  يُْقبَُل  أَْجَمِعيَن اَل  َوالنَّاِس    " لبخاريا"  وفي لفظ    َواْلَماَلئَِكِة 

ةُ المسلميَن َواِحَدةٌ فََمْن أَْخفََر مسلما فَعَلَْيِه ِمثُْل ذَِلكَ   )4("َوِذمَّ

  رسول للا  ذََهْبت  إِلَى:"ق ول  تَ  رضي للا عنها أُمَّ هانئ بِْنَت أَبِي طالب وفيهما عن -3771
اًل قَْد أََجْرت ه  ف اَلن  ْبن  ه َبْيَرةَ  ي أَنَّه  قَاِتٌل َرج  ِ َزَعَم اْبن  أ م ِ رسول     فَقَالَ َعاَم اْلفَْتحِ ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

 )5(" قَْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت َيا أ مَّ هانئ قَالَْت أ مُّ هانئ َوذَاَك ض ًحى   للا 

  

 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب علي بن أبي طالب ( )بهذا 3701( برقم: )18/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 2406( برقم: ) 121/  7ومسلم في "صحيحه" ) اللفظ( ،
 .  هللا عنه ( )بمثله.(

 ( ) كتاب الجزية ، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ( )بهذا اللفظ( 3166(برقم:)99/  4"صحيحه")أخرجه البخاري في – )2(
( ) كتاب اإلمارة ، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور  1848( برقم: )20/  6أخرجه مسلم في"صحيحه" ) – )3(

 .الفتن ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجزية ، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة ( )بهذا  3172( برقم: )100/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 1370( برقم: )115/  4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 ..(فيها بالبركة ( )بنحوه مطوال

( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا به ( )بهذا  357( برقم:)80/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(
 () كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة الضحى()بمثله.(336(برقم:)157/    2اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه") 
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 ؟ ة بهل للقاتل تو  •

ةَ: أَنَّهُ َسأََل َسِعيَد ْبَن ُجبَْيرٍ   فيهما عن   -3772 ًدا   اْلقَاِسُم ْبُن أَبِي بَزَّ تَعَم ِ ْؤِمًنا م  : َهْل ِلَمْن قَتََل م 
{. فَقَاَل َسِعيٌد: قَرَ  ِ َم للا  إاِل ِباْلَحق  أْت َها َعلَى اْبِن ِمْن تَْوَبٍة؟ فَقََرأْت  َعلَْيِه:} َوال َيْقت ل وَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

يَّةٌ ،   ولفظ  ،  "َنَسَخْتَها آَيةٌ َمَدِنيَّةٌ ، الَّتِي فِي س وَرةِ الن َِساِء .َعبَّاٍس َكَما قََرأْتََها َعلَيَّ ، فَقَاَل: َهِذِه َمك ِ
نََزلَْت َهِذِه اْْلَية  بَِمكَّةَ : } َوالَِّذيَن ال َيْدع وَن َمَع للِا  "  عن ابن عباس رضي للا عنهما قال  مسلم

ْشِرك وَن : وَ  َهاًنا { فَقَاَل اْلم  ْساَلم  َوقَْد َعَدْلَنا ِباهللِ ، َوقَْد  إِلًَها آَخَر { إِلَى قَْوِلِه : } م  َما ي ْغنِي َعنَّا اْْلِ
َم للا  ، َوأَتَْيَنا اْلفََواِحَش؟ فَأَْنَزَل للا  َعزَّ َوَجلَّ : } إاِل َمْن تَاَب َوآمَ  َن َوَعِمَل  قَتَْلَنا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ْساَلِم  َعَمال َصاِلًحا { إِلَى آِخِر اْْلَيِة . قَاَل : فَ  ا َمْن َدَخَل فِي اْْلِ   )1(".  َوَعقَلَهُ ثُمَّ قَتََل فَاَل تَْوبَةَ لَهُ أَمَّ

ًدا     :وفي لفظ لمسلم   -3773 تَعَم ِ ْؤِمًنا م  َبْيٍر قَاَل : ق ْلت  اِلْبِن َعبَّاٍس : أَِلَمْن قَتََل م  َعْن َسِعيِد ْبِن ج 
 َمَع للِا  ِمْن تَْوَبٍة؟ قَاَل : اَل . قَاَل : فَتَلَْوت  َعلَْيِه َهِذِه اْْلَيةَ الَّتِي فِي اْلف ْرقَاِن : } َوالَِّذيَن ال َيْدع ونَ 

يَّةٌ َنَسَخْت إِلًَها آَخَر َوال ِ { إِلَى آِخِر اْْلَيِة قَاَل : َهِذِه آَيةٌ َمك ِ َم للا  إاِل ِباْلَحق  َها   َيْقت ل وَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
ه  َجَهنَّم  َخاِلًدا { َوفِي ِرَواَيِة اْبِن َهاِشٍم :  ًدا فََجَزاؤ  تَعَم ِ ْؤِمًنا م  تَلَْوت  َعلَْيِه فَ   آَيةٌ َمَدِنيَّةٌ : } َوَمْن َيْقت ْل م 

 )2("َهِذِه اْْلَيةَ الَّتِي فِي اْلف ْرقَاِن : } إاِل َمْن تَاَب { 

ْؤِمِن ،    ":  فيهما وفي لفظ   -3774 اْلم  قَْتِل  َبْيٍر قَاَل : اْختَلََف أَْهل  اْلك وفَِة فِي  ْبِن ج  َسِعيِد  َعْن 
 )3("فََرَحْلت  فِيِه إِلَى اْبِن َعبَّاٍس ، فَقَاَل: نََزلَْت فِي آِخِر َما نََزَل ، َولَْم َيْنَسْخَها َشْيٌء . 

َما    -: َسأَْلت  اْبَن َعبَّاٍس    " :وفي لفظ للبخاري   -3775 ، َعْن قَْوِلِه تَعَالَى: }    - َرِضَي للا  َعْنه 
ه  َجَهنَّم  { قَاَل:   ه : } ال َيْدع وَن َمَع للِا إِلًَها آَخَر { قَاَل: َكاَنْت اَل تَْوبَةَ لَهُ فََجَزاؤ  . َوَعْن قَْوِلِه َجلَّ ِذْكر 
 )4("َهِذِه فِي اْلَجاِهِليَِّة . 

أن رجال أتاه فقال أرأيت رجال قتل    رضي للا عنهما    عن ابن عباس.    صحيح() -3776
رجال متعمدا قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب للا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال لقد 

  رسول للا  بعد  وما نزل وحي     رسول للا   نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض 
  رسول للا  وقد سمعت  لتوبةوأنى له اقال أرأيت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال  
    يقول ثكلته أمه رجل قتل رجال متعمدا فجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو يساره وآخذا

   )5("يا رب سل عبدك فيم قتلنيرأسه بيمينه أو شماله تشخب أوداجه دما في قبل العرش يقول 

ِ اْلبََجِليَّ   وفي مسلم عن   -3777 َبْعثًا ِمْن المسلميَن    النبي  َبعَثَ   قال:"  جندب ْبَن َعْبِد َّللاَّ
ْشِرِكيَن إِذَا َشاَء أَْن َيْقِصَد إِلَى رَ  ٌل ِمْن اْلم  ْم اْلتَقَْوا فََكاَن َرج  ْشِرِكيَن َوإِنَّه  ٍل ِمْن  إِلَى قَْوٍم ِمْن اْلم  ج 

اًل ِمْن المسلميَن قََصَد َغْفلَ  تَه  قَاَل َوك نَّا ن َحدَّث  أَنَّه  أسامة بن زيد المسلميَن قََصَد لَه  فَقَتَلَه  َوإِنَّ َرج 
ا َرفََع َعلَْيِه السَّْيَف قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  فَقَتَلَه  فََجاَء اْلبشير إِلَى النبي فََسأَلَه  فَأَْخبََره  َحتَّى أَْخبََره    فَلَمَّ

ِل َكْيَف َصَنَع فََدَعاه  فََسأَلَه  فَقَ  ج  ِ  َخبََر الرَّ أَْوَجَع فِي المسلميَن َوقَتََل  اَل ِلَم قَتَْلتَه  قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
 ُ ا َرأَى السَّْيَف قَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ ى لَهُ نَفًَرا َوإِنِّي َحَمْلُت َعلَْيِه فَلَمَّ رسول للا    قَالَ   فاَُلنًا َوفاَُلنًا َوَسمَّ

   َاْستَْغِفْر  أَقَتَْلتَه  قَاَل َنعَْم قَاَل ف ِ َكْيَف تَْصَنع  ِباَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  إِذَا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله والذين ال يدعون مع هللا  4762( برقم: )110/    6"صحيحه" )أخرجه البخاري في      –  )1(

 . ( ) كتاب التفسير ، ( )بهذا اللفظ(3023( برقم: )242/  8مسلم في "صحيحه" ) و، إلها آخر ( )بهذا اللفظ(
 . )بهذا اللفظ( ( ) كتاب التفسير ، (3023( برقم: )242/  8في "صحيحه" )أخرجه مسلم     – )2(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله والذين ال يدعون مع هللا  4763( برقم: )110/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(

 .(بمثله( ) كتاب التفسير ، ( )3023( برقم: )242/  8ومسلم في "صحيحه" )،  إلها آخر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله والذين ال يدعون مع هللا 4764( برقم: )110/    6"صحيحه" )أخرجه البخاري في        –  )4(

 . إلها آخر ( )بهذا اللفظ(
/    10والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،    ( )بهذا اللفظ(2175( برقم: )532/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )5(

 . قال الهيثمي في  (بنحوه مختصرا( )14/    4010( برقم: )790/    1النسائي في "المجتبى" )، و  ( )بمثله.(40( برقم: )45
»مسند "  قال األرنؤوط في  رواه الطبراني في األوسط، ورجاله رجال الصحيح."(: 297/  7»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )

وهو يحيى بن عبد هللا بن الحارث -ى بن المَجبر  حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحي"ط الرسالة(:  44/  4أحمد« )
" . وصححه  ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال أحمد وابن عدي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: يعتبر به.  -الكوفي

 . 2447برقم  (:632/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني  في 



764    | 

 764  الصفحة
 

َف  ْن َيق وَل َكيْ ِلي قَاَل َوَكْيَف تَْصَنع  ِباَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  إِذَا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل فََجعََل اَل يَزيده  َعلَى أَ 
 )1("تَْصَنع  ِباَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  إِذَا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

َوَهذَا َحِديث  اْبِن أَبِي َشْيَبةَ قَاَل بَعَثََنا   رضي للا عنهما    عن أسامة بن زيدوفيهما    -3778
  اًل فَقَا فَأَْدَرْكت  َرج  َهْيَنةَ  َرقَاِت ِمْن ج  إاِلَّ َّللاَّ  فََطعنت ه  فََوقََع فِي فِي َسِريٍَّة فََصبَّْحَنا اْلح  َل اَل إِلَهَ 

 ِ أَقَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوقَتَْلتَه  قَاَل ق ْلت  َيا َرس وَل      رسول للا   فَقَالَ   َنْفِسي ِمْن ذَِلَك فَذََكْرت ه  ِللنَِّبي 
 ِ اَلحِ قَاَل أَفَاَل َشقَْقَت عن قَْلبِِه َحتَّى تَْعلََم أَقَالََها أَْم الَ َّللاَّ َها   إِنََّما قَالََها َخْوفًا ِمْن الّسِ ر  فََما َزاَل ي َكر ِ

 )2(" لَْمت  َيْوَمِئٍذ َعلَيَّ َحتَّى تََمنَّْيت  أَن ِي أَسْ 

( أَنَّه  قَاَل ِلَرس وِل للِا   اْلِمْقَداِد ْبِن األَْسَودِ  وفيهما عن -3779 )ه َو اْلِمْقداد  ْبن  َعْمٍرو اْلِكْنِديُّ
  الً ِمَن اْلك ف اِر، فَاْقتَتَْلنا، فََضَرَب إِْحدى َيَديَّ ِبالسَّْيِف قَقََطعَها، ث مَّ الذَ ِمن ي  : أََرأَْيَت إِْن لَِقيت  َرج 

: ال تَْقت ْله ، فَقاَل يا  فَقاَل َرس ول  للِا    أَأَْقتُلُهُ يا َرسوَل هللِا بَْعَد أَْن قَالَها  فَقاَل أَْسلَْمت  هللِ، ِبَشَجَرةٍ،  
: ال تَْقت ْله ، فَإِْن قَتَْلتَه  ؛ فَقاَل َرس ول  للِا  إِنَّهُ قََطَع إِْحدى يََديَّ ثُمَّ قَاَل ذَِلَك بَْعَد ما قََطعَهاَرس وَل للِا  

 )3("فَِإنَّهُ بَِمْنِزلَتَِك قَْبَل أَْن تَْقتُلَهُ، َوإِنََّك بَِمْنِزلَتِِه قَْبَل أَْن يَقوَل َكِلَمتُه الَّتي قَالَ 
فِيَمْن َكاَن قَْبلَُكْم َرُجٌل قَتََل قَاَل َكاَن    أَنَّ َنبِيَّ َّللاَِّ     عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   وفيهما -3780

نَْفًسا َوتِْسِعيَن  ِتْسعَةً    تِْسعَةً  قَتََل  إِنَّه   فَقَاَل  فَأَتَاه   َراِهٍب  َعلَى  فَد لَّ  اْْلَْرِض  أَْهِل  أَْعلَِم  عن  فََسأََل 
ث مَّ َسأََل عن أَْعلَِم أَْهِل اْْلَْرِض فَد لَّ  َوِتْسِعيَن َنْفًسا فََهْل لَه  ِمْن تَْوَبٍة فَقَ  َل ِبِه ِمائَةً  اَل اَل فَقَتَلَه  فََكمَّ

ول  َبْيَنه  وَ  ٍل َعاِلٍم فَقَاَل إِنَّه  قَتََل ِمائَةَ َنْفٍس فََهْل لَه  ِمْن تَْوَبٍة فَقَاَل نَعَْم َوَمْن َيح  َبْيَن التَّْوَبِة  َعلَى َرج 
ْم َواَل تَْرِجْع إِلَى أَْرِضَك فَإِنَّ اْنَطِلْق إِلَى أَرْ  َ َمعَه  َ فَاْعب ْد َّللاَّ َها  ِض َكذَا َوَكذَا فَإِنَّ بَِها أ َناًسا َيْعب د وَن َّللاَّ

ْحَمِة َوَماَل  َكة   ئِ أَْرض  َسْوٍء فَاْنَطلََق َحتَّى إِذَا َنَصَف الطَِّريَق أَتَاه  اْلَمْوت  فَاْختََصَمْت فِيِه َماَلئَِكة  الرَّ
اْلعَذَا ِ َوقَالَْت َماَلئَِكة   إِلَى َّللاَّ ِبقَْلِبِه  ْقِباًل  تَاِئًبا م  َجاَء  ْحَمِة  فَقَالَْت َماَلئَِكة  الرَّ لَْم يَْعَمْل ِب  اْلعَذَاِب  إِنَّهُ 

ْم فَقَاَل قِيس وا َما َبيْ   َخْيًرا قَط   ٍ فََجعَل وه  َبْيَنه  َن اْْلَْرَضْيِن فَإِلَى أَيَّتِِهَما َكاَن فَأَتَاه ْم َملٌَك فِي ص وَرةِ آَدِمي 
ْحَمةِ  الرَّ َماَلِئَكة   فَقََبَضْته   أََراَد  الَّتِي  اْْلَْرِض  إِلَى  أَْدنَى  فََوَجد وه   فَقَاس وه   لَه   َو  فَه  لفظ  "أَْدنَى  وفي 

فَأَْدرَ   "للبخاري َوَكذَا  َكذَا  قَْرَيةَ  اْئِت  ٌل  َرج  لَه   فَقَاَل  َيْسأَل   َنْحَوَها فََجعََل  ِبَصْدِرِه  فََناَء  اْلَمْوت   َكه  
بِي َوأَْوَحى ْحَمِة َوَماَلِئَكة  اْلعَذَاِب فَأَْوَحى َّللاَّ  إِلَى َهِذِه أَْن تَقَرَّ َّللاَّ  إِلَى   فَاْختََصَمْت فِيِه َماَلِئَكة  الرَّ

ِجَد إِلَى َهذِ  َما فَو  لم  فيه :أنه تعالى  )    )4("ِه أَْقَرَب ِبِشْبٍر فَغ ِفَر لَه  َهِذِه أَْن تََباعدي َوقَاَل قِيس وا َما َبْينَه 
 (. توى عابد وفتوى عالم. وفيه الفرق بين فيفصل مباشرة في األمر بل جعله بعد فعل األسباب

 ،  وذم الخيانة والغدر الوفاء والصدق الحث على •

المنافق ثالث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد   "    من حديث أبي هريرةفيهما   -3781 آية 
   )5("أخلف ، وإذا اؤتمن خان . 

 )6("  وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم"  وفي لفظ لمسلم -3782

أربع من كن فيه   "قال: النبي أن رضي للا عنهما   عن عبد هللا بن عمرووفيهما  -3783
، ومن كانت فيه خصلة منهن ، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا   كان منافقا خالصا

 )7("  اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر .

 
 ()بهذا اللفظ( باب تحريم قتل الكافر بعد أن قَاَل ال إله إال هللا  ،()كتاب اإليمان  97(برقم:)68  /1مسلم في "صحيحه")أخرجه    –  )1(
، ( ) كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى ومن أحياها ( )بنحوه.(  6872( برقم: )4/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ب تحريم قتل الكافر بعد أن قَاَل ال إله إال هللا ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب اإليمان ، با96( برقم: ) 67/  1ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب المغازي ، باب حدثني خليفة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 4019( برقم: )85/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .   إله إال هللا ( )بمثله.(( ) كتاب اإليمان ، باب تحريم قتل الكافر بعد أن َقاَل ال95( برقم: )66/  1في "صحيحه" ) 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ( 3470( برقم: )174/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(

 .( ) كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ( )بنحوه مطوال.(2766( برقم: )103/  8ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب اإليمان ، باب عالمة المنافق ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  33( برقم: ) 16/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان خصال المنافق ( )بنحوه.(59( برقم: )56/  1"صحيحه" ) 
 . باب بيان خصال المنافق ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب اإليمان ، 59( برقم: )56/  1)أخرجه مسلم في صحيحه  – )6(
( ) كتاب اإليمان ، باب عالمة المنافق ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  34( برقم: ) 16/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان خصال المنافق ( )بنحوه.(58( برقم: )56/  1"صحيحه" ) 
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ِلك ل ِ َغاِدٍر ِلَواٌء َيْوَم اْلِقَياَمِة    :"قَالَ   عن النبي  رضي للا عنهما    بن عمر  وفيهما عن -3784
 )1(" ي ْعَرف  ِبهِ 

عن آَبائِِهْم ِدْنَيةً عن   عن ِعدَّةٍ ِمْن أَْبَناِء أَْصَحاِب   وْلبي داود.  (. صحيح لغيره)حسن -3785
  عَاِهًدا أَْو اْنتَقََصه  أَْو َكلَّفَه  فَْوَق َطاقَِتِه أَْو أََخذَ ِمْنه  َشْيئًا بِغَْيِر ِطيِب َنْفٍس فَأََنا قَاَل أاََل َمْن َظلََم م 

ه  َيْوَم اْلِقَياَمةِ      )2(" َحِجيج 

  

 
( ) كتاب الجزية ، باب إثم الغادر للبر والفاجر ( )بهذا اللفظ(  3186( برقم: )104/    4حه" )أخرجه البخاري في "صحي   –  )1(
 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم الغدر ( )بنحوه.(1736( برقم: )142/  5ومسلم في "صحيحه" )، 

إلمارة . ، باب في تعشير أهل الذمة ( ) كتاب الخراج والفيء وا3052( برقم: )136/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
" . وقال األلباني إسناده حسن"(:658/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    إذا اختلفوا بالتجارة ( )بهذا اللفظ(

قلت: إسناده حسن صحيح، وقال العراقي: "إسناده جيد"، وقال "2687برقم    (:378/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
 .سخاوي: "ال بأس به"ال
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 حكم قتل الصبيان والنساء والشيوخ  •

 .شبهة من قال بالجواز ابتداء •
جندب.    )ضعيف( -3786 ْبِن  سمرة  عن  اْلحسن  ش ي وَخ    :"قَالَ   النبي  أَنَّ     عن  اْقت ل وا 

ْم َوالشَّْرخ  اْلِغْلَمان  الَِّذيَن لَْم ي ْنِبت وا  ْشِرِكيَن َواْستَْحي وا َشْرَخه      )1("اْلم 
َوه ْم    النبي  أنرضي للا عنهما "  فيهما عن بن عمر -3787 ْصَطِلِق  اْلم  َبِني  َعلَى  أََغاَر 

ْم ت ْسقَى َعلَى اْلَماِء   ه  وَن َوأَْنعَام  ة  ) قد بلغتهم الدعو           )2("َل ُمقَاتِلَتَُهْم َوَسبَى ذََراِريَُّهمْ فَقَتَ َغارُّ
 . ولم يكن معهم عهد ( ،

ْبِن َجثَّاَمةَ فيهما  و  -3788 ْعِب  ْشِرِكيَن ي َبيَّت وَن    س ئَِل النبي "عن الصَّ ِمْن اْلم   ِ عن الذََّراِري 
 )3("فَقَاَل ُهْم ِمْنُهمْ فَي ِصيب وَن ِمْن ِنَساِئِهْم َوذََراِري ِِهْم 

 : ومنها اإلجماع : أدلة المنع  •

حبان    زاد.    )حسن( -3789 حنين  بن  يوم  قتلهم  عن  نهى  على    )4(""ثم  مسلم  بوب  وقد 
ومعنى البيات ويبيتون    "النساء والصبيان في البيات من غير تعمدباب جواز قتل  :"هذاالحديث

 أن يغار عليهم بالليل بحيث ال يعرف الرجل من المرأة والصبي

الصحابة   • الخاص ألن  يرد  بالعام حتى  العمل  دليل على جواز  الحديث  بن حجر " وفي  قال 
النبي ثم نهى  الشرك  قتل أهل  الدالة على  بالعمومات  قتل  تمسكوا  النساء والصبيان    عن 

 فخص ذلك العموم" .  
واتفق الجميع كما نقل بن بطال وغيره على منع  ":  148/ 6قال بن حجر في  فتح الباري و •

 " القصد إلى قتل النساء والولدان

مقتولة    أن امرأة وجدت في بعض مغازي "رضي للا عنهما    عن ابن عمرفيهما   -3790
   )5("قتل النساء والصبيان    رسول هللا فأنكر

 )6("عن قتل النساء والصبيان  فنهى   ":  لهماوفي لفظ  -3791

عن قتل النساء    : "قوله نهى    48/    12وقال النووي في شرحه على  صحيح مسلم    •
 والصبيان أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا"

رضي للا    عن يَزيد ْبِن ُهْرُمَز قَاَل َكتََب نَْجَدةُ ْبُن عامر إِلَى ابن عباس   وفي مسلم -3792
ِ لَْواَل أَْن    :"قَالَ   عنهما   فََشِهْدت  ابن عباس ِحيَن قََرأَ كتابه  َوِحيَن َكتََب َجَواَبه  َوقَاَل ابن عباس َوَّللاَّ

دَّه  عن َنْتٍن َيقَع  فِيِه َما َكتَْبت  إِلَْيِه َواَل ن ْعَمةَ َعْيٍن قَاَل فََكتََب إِلَْيِه إِنََّك َسأَْلَت عن َسهْ  ِم ِذي اْلق ْربَى  أَر 
َنا َوَسأَْلَت  رسول للا ذََكَر َّللاَّ  َمْن ه ْم َوإِنَّا ك نَّا نََرى أَنَّ قََراَبةَ  الَِّذي ه ْم َنْحن  فَأَبَى ذَِلَك َعلَْيَنا قَْوم 

 
والترمذي في    ،    ( ) كتاب الجهاد ، باب في قتل النساء ( )بنحوه.(2670( برقم: ) 7/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

( برقم: 4649/    9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح غريب"،    ( )بهذا اللفظ(1583( برقم: ) 239/    3"جامعه" )
»ضعيف " . وضعفه األلباني في  إسناده ضعيف     ط الرسالة(:  321/  33»مسند أحمد« )األرنؤوط في  . قال    ( )بلفظه.(20462)

وهو   -إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن"(:335/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  وقال في    28برقم    (:185سنن الترمذي« )ص
 . "محفوظة بالتحديث في هذه الرواية؛ إال أنها غيرمدلس أيضاً، ولكنه صرح  -ابن أرطاة  وهو -، والحجاج-البصري

( ) كتاب العتق ، باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع (  2541( برقم: )148/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
كفار الذين ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب جواز اإلغارة على ال1730( برقم: )139/    5ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  

 .  بلغتهم دعوة اإلسالم من غير تقدم اإلعالم باإلغارة ( )بمثله مطوال.(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان  3012( برقم: ) 61/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

الجهاد والسير ، باب جواز قتل النساء والصبيان   ( ) كتاب1745( برقم: ) 144/    5والذراري ( )بنحوه.( ومسلم في "صحيحه" )
 .  ِفي البيات من غير تعمد ( )بهذا اللفظ(

اللفظ(137( برقم: )347/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4( األرنؤوط في    ( )بهذا  ابن حبان« )قال  /  1»صحيح 
 ."إسناده حسن "(:348

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب قتل الصبيان في الحرب ( )بهذا 0143( برقم: ) 61/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم قتل النساء والصبيان ِفي الحرب  1744( برقم: )144/    5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( )بمثله.(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب قتل النساء في الحرب ( )بهذا  3015( برقم: )61/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم قتل النساء والصبيان ِفي الحرب  1744( برقم: )144/    5ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 . ( )بمثله.(
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ه    فَقَْد اْنقََضى   َوإِنَّهُ إِذَا بَلََغ النَِّكاَح َوأُونَِس ِمْنهُ ُرْشٌد َوُدفَِع إِلَْيِه َمالُهُ عن اْلَيِتيِم َمتَى َيْنقَِضي ي تْم 
ه  َوَسأَْلَت َهْل َكانَ  ْشِرِكيَن أََحًدا    رسول للا  ي ْتم  لَْم َيك ْن    رسول للا  إِنَّ فَيْقت ل  ِمْن ِصْبَياِن اْلم 

ْم أََحًدا إِ  ْم أََحًدا َوأَْنَت فَاَل تَْقت ْل ِمْنه  ْم َما َعِلَم اْلخَ َيْقت ل  ِمْنه  ِضر  ِمْن اْلغ اَلِم ِحيَن  الَّ أَْن تَك وَن تَْعلَم  ِمْنه 
ْم لَْم يَك   وا اْلَبأَْس فَإِنَّه  ْم َسْهٌم قَتَلَه  َوَسأَْلَت عن اْلَمْرأَةِ َواْلعَْبِد َهْل َكاَن لهما َسْهٌم َمْعل وٌم إِذَا َحَضر  ْن لَه 

لم يكن يقتل  وإن رسول للا صلى للا عليه وسلم    وفي لفظ "  َمْعل وٌم إاِلَّ أَْن ي ْحذََيا ِمْن َغَناِئِم اْلقَْوِم  
، إال أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وتميز    الصبيان ، فال تقتل الصبيان

 )1(" المؤمن ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن .
 أفضل وقت لبدء القتال   •

نٍ   عن.    )صحيح( -3793 ُمقَّرِ ْبُن  َل    رسول للا   َشِهْدت  َمعَ   النعمان  أَوَّ ي قَاتِْل  لَْم  إِذَا  فََكاَن 
َياح  َوَيْنِزَل النَّْصر   وَل الشَّْمس  َوتَه بَّ الر ِ     )2(" النََّهاِر اْنتََظَر َحتَّى تَز 

َكاَن إِذَا لَْم ي قَاتِْل      رسول للا  َولَِكن ِي َشِهْدت  اْلِقتَاَل َمعَ "وأصله في البخاري ولفظه -3794
لََوات   َر الصَّ ِل النََّهاِر اْنتََظَر َحتَّى تَه بَّ اْْلَْرَواح  َوتَْحض   .  )3("فِي أَوَّ

اأْلَْرَواُح َجْمُع ِريحٍ َوأَْصلُهُ اْلَواُو  تَُهبَّ  َحتَّى  »   (:265/  6فتح الباري البن حجر« )»قال في   •
ا   اْنَكَسَر َما قَْبَل اْلَواِو السَّاِكنَِة اْنقَلَبَْت يَاًء َواْلَجْمُع يَُرد  اأْلَْشيَاَء إِلَى أُُصوِلَها َوقد حكى بن لَِكْن لَمَّ

لََوات فِي ِرَوايَة بن أَبِي َشْيبَةَ َوتَُزوُل الشَّْمُس «    ِجنِّيٍّ َجْمَع ِريحٍ َعلَى أَْريَاحٍ قَْولُهُ َوتَْحُضُر الصَّ
 صالة الظهر.. والمراد 

قَ   :" قَالَ   رضي للا عنهما   عن ابن عمروفيهما   -3795 َنْخَل َبنِي النَِّضيِر    رسول للا   َحرَّ
ِ َوقََطَع َوِهَي اْلب َوْيَرة  فَنََزلَْت   وَها قَائَِمةً َعلَى أ ص وِلَها فَِبإِْذِن َّللاَّ    )  "  )4َما قََطْعت ْم ِمْن ِليَنٍة أَْو تََرْكت م 

(  ، الصفري  مثل  النخل  من  نوع   : واللينة   ، النظير  بني  بلد  من  معروف  موضع  البويرة: 
 ( . الصقعي

  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن وال 1812( برقم: )197/    5" )أخرجه مسلم في "صحيحه  –  )1(

 . (بتلك األلفاظ يسهم والنهي َعْن قتل صبيان أهل الحرب ( )
( ) كتاب السير ، ذكر االستحباب لإلمام أن يكون قتاله األعداء  4757( برقم: )70/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

(  )بمثله  24241( برقم: )5666/    10وأحمد في "مسنده" )  ،  بعد زوال الشمس إذا فات ذلك من أول النهار ( )بهذا اللفظ(
 8والنسائي في "الكبرى" )،  وصححه ووافقه الذهبي ( )بمثله.(2561( برقم: )116/  2والحاكم في "مستدركه" ) ،  مطوال.(

»بلوغ المرام من . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(2655( برقم: )3/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  8583( برقم: ) 33  /
الحاكم ، وأصله  " (:478أدلة األحكام ت الفحل« )ص البخاريرواه أحمد والثالثة، وصححه  »مسند " قال األرنؤوط في    في 

سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علقمة بن عبد هللا المزني، فمن رجال أصحاب "إط الرسالة(:   153/  39أحمد« )
إسناده صحيح، وصححه "  2385برقم    (:407/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" , وقال األلباني في  السنن، وهو ثقة.

 . "لحاكم والذهبي. والبخاري بنحوه وابن حبانالترمذي وا
 ()كتاب الجزية ، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب()بهذا اللفظ( 3159(برقم:)97/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ما قطعتم من لينة نخلة ما 4884( برقم: )147/    6أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )4(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب جواز 1746( برقم: )145/    5سلم في "صحيحه" ) وم،  لم تكن عجوة أو برنية ( )بهذا اللفظ(  
 .  قطع أشجار الكفار وتحريقها ( )بنحوه.(
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 عن الغنائم   •
َغَزا َنِبيٌّ ِمْن اْْلَْنِبَياِء فَقَاَل ِلقَْوِمِه اَل    رسول للا  قَالَ  َ"هريرة  في مسلم عن أبي -3796

ا َيْبِن َواَل آَخر  قَْد َبنَى ب ْنَي  ٌل قَْد َملََك ب ْضَع اْمَرأَةٍ َوه َو ي ِريد  أَْن َيْبِنَي ِبَها َولَمَّ ا يَْرفَْع  َيْتبَعني َرج  اًنا َولَمَّ
ْنتَِظٌر ِواَلَدَها قَاَل فَغََزا فَأَْدنَى ِلْلقَْرَيِة ِحيَن َصاَلةِ  س ق فََها َواَل آَخر  قَْد اْشتََرى َغنًَما أَْو  َخِلفَاٍت َوه َو م 

مَّ اْحِبْسَها َعلَيَّ َشيْ  وٌر اللَّه  وَرةٌ َوأََنا َمأْم  ِبَسْت  اْلعَْصِر أَْو قَِريًبا ِمْن ذَِلَك فَقَاَل ِللشَّْمِس أَْنِت َمأْم  ئًا فَح 
وا فَأَْقَبلَْت النَّار  ِلتَأْك لَه  فَأََبْت أَْن تَْطعََمه  فَقَاَل فِيك ْم غ ل  َعلَْيِه َحتَّى فَتََح َّللاَّ   وٌل   َعلَْيِه قَاَل فََجَمع وا َما َغِنم 

فَْلت َبايِ  اْلغ ل ول   فِيك ْم  فَقَاَل  ِبَيِدِه  ٍل  َرج  َيد   فَلَِصقَْت  فََباَيع وه   ٌل  َرج  قَِبيلٍَة  ك ل ِ  ِمْن  قَِبيلَت َك  ع فَْلي َبايِعني  ني 
لَْيِن أَْو ثاََلثٍَة فَقَاَل فِيك ْم اْلغ ل ول  أَْنت ْم َغلَْلت ْم قَاَل فَأَْخرَ  وا لَه  ِمْثَل َرأِْس  فََبايَعَْته  قَاَل فَلَِصقَْت ِبَيِد َرج  ج 

ِعيِد فَأَْقَبلَْت النَّار    فَأََكلَْته  فَلَْم تَِحلَّ اْلغََناِئم  ِْلََحٍد ِمْن  َبقََرةٍ ِمْن ذََهٍب قَاَل فََوَضع وه  فِي اْلَماِل َوه َو ِبالصَّ
َ تََباَرَك َوتَعَالَى َرأَى َضْعفََنا َوَعْجَزَنا فََطيََّبَها لََنا  )1("قَْبِلَنا ذَِلَك ِبأَنَّ َّللاَّ

ِ بن     رسول للا   أَنَّ   رضي للا عنهما    عن ابن عمر  وفيهما -3797   َبعََث َسِريَّةً فِيَها َعْبد  َّللاَّ
ْم اْثَنْي َعَشَر َبِعيًرا أَْو أََحَد َعَشَر بَِعيًرا َون   ه  وا إِِباًل َكِثيَرةً فََكاَنْت ِسَهام  ف ِل وا بَِعيًرا  عمر قَِبَل َنْجٍد فَغَِنم 

 )2("بَِعيًرا

َسْهَمْيِن    النبي  أَنَّ   رضي للا عنهما    بن عمر  وفيهما عن -3798 ِلْلفََرِس  النَّفَِل  فِي  قََسَم 
ِل َسْهًما  ج   )3(" َوِللرَّ

اِجِل َسْهًما قَاَل فَسََّره     رسول للا   قََسمَ "ولفظ البخاري -3799 َيْوَم َخْيبََر ِلْلفََرِس َسْهَمْيِن َوِللرَّ
ٍم فَإِْن لَْم يَك ْن لَه  فََرٌس فَلَه  َسْهمٌ  ِل فََرٌس فَلَه  ثاََلثَة  أَْسه  ج   )4("َنافٌِع فَقَاَل إِذَا َكاَن َمَع الرَّ

بَ   رسول للا   أَنَّ "  فيهما عنه و   -3800 ي َنف ِل   َكاَن  ِْلَْنف ِسِهْم  قَْد  السََّراَيا  ِمْن  َيْبعَث   ْعَض َمْن 
ْمس  فِي ذَِلَك َواِجٌب ك ل ِهِ  ِة اْلَجْيِش َواْلخ  ةً ِسَوى قَْسِم َعامَّ    )5("َخاصَّ

   )6(" ك نَّا ن ِصيب  فِي َمغَاِزيَنا اْلعََسَل َواْلعنَب فََنأْك ل ه  َواَل َنْرفَع ه  " عنهالبخاري وفي  -3801

 )7("فلم يؤخذ منهم الخمس"ألبي داودفي لفظ و.    )صحيح( -3802

ا أَفَاَء َّللاَّ  َعلَى َرس وِلهِ   :"قَالَ   عن عمر  وفيهما -3803 ا   َكاَنْت أَْمَوال  َبِني النَِّضيِر ِممَّ ِممَّ
ةً َوَكاَن ي ْنِفق  َعلَى أَْهِلِه   رسول للا  لَْم ي وِجْف المسلموَن َعلَْيِه ِبَخْيٍل َواَل ِرَكاٍب فََكاَنْت لِ  َخاصَّ

 ِ اَلحِ َواْلك َراعِ ع دَّةً فِي َسِبيِل َّللاَّ  )8(" َنفَقَةَ َسَنِتِه ث مَّ َيْجعَل  َما َبِقَي فِي الس ِ

أبي -3804 فِيَها    :"قَالَ   النبي    عن  هريرة  وفي مسلم عن  َوأَقَْمت ْم  وَها  أَتَْيت م  قَْرَيٍة  أَيَُّما 
ِ َوِلَرس وِلِه ث مَّ ِهَي لَك مْ  َسَها ّلِِلَّ م  َ َوَرس ولَه  فَإِنَّ خ  ك ْم فِيَها َوأَيَُّما قَْرَيٍة َعَصْت َّللاَّ  )9("فََسْهم 

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب تحليل الغنائم لهذه اأْلمة خاصة (  1747( برقم: )145/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 3134( برقم: )90/    4"صحيحه" )  أخرجه البخاري في  –  )2(

 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب اأْلنفال ( )بهذا اللفظ(1749( برقم: )146/  5المسلمين ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" )
ومسلم  ،  تاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( )بهذا اللفظ(  ( ) ك4228( برقم: )136/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ( )بنحوه.(1762( برقم: )156/  5في "صحيحه" ) 
 .( ) كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( )بهذا اللفظ(4228( برقم: )136/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 3135( برقم: )90/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .() كتاب الجهاد والسير ، باب اأْلنفال ( )بمثله مطوال.(1750(برقم:) 147/  5المسلمين ( )بهذا اللفظ( ومسلم في"صحيحه")
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما يصيب من الطعام في أرض  3154( برقم: )95  /  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .الحرب ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد ، باب في إباحة الطعام في أرض العدو ( )بهذا 2701( برقم: )18/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، إبراهيم بن حمزة صدوق " (:337/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(
إسناده صحيح على شرط "2420برقم    (:40/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )  " . وقال األلباني فيال بأس به، وهو تابع.

 . "البخاري، وصححه ابن حبان 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه  2904( برقم: )38/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 .) كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء ( )بمثله.(( 1757( برقم: )151/  5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء ( )بهذا اللفظ(1756( برقم: )151/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
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ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر فَاَل    "عن أبي سعيدو.   (. صحيح لغيره)حسن -3805 َوَمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ
ِ َواْلَيْوِم ا ْْلِخِر فَاَل  يَْرَكْب َدابَّةً ِمْن فَْيِء المسلميَن َحتَّى إِذَا أَْعَجفََها َردََّها فِيِه َوَمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ

   )1("قَه  َردَّه  فِيِه َيْلبَْس ثَْوًبا ِمْن فَْيِء المسلميَن َحتَّى إِذَا أَْخلَ 

 من هو الشهيد؟  •

اْلَمْطعُوُن َواْلَمْبُطوُن  الش َهَداُء َخْمَسةٌ    :"قَالَ   النبي  أَنَّ      أَبِي هريرة  فيهما عن -3806

   )2("َواْلغَِرُق َوَصاِحُب اْلَهْدِم َوالشَِّهيُد فِي َسبِيِل َّللاَِّ 
أي:   • الطَّاعون،  في  يموت  أي:  وقيل:    الَوبَاء«»)المطعون(؛  اإلسهال،  صاحب  والمبطون( 

 . (االستِسقاء، وقيل: من مات بداِء بْطنه
ِ    َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك  وفيهماعن   -3807   )3(".الطَّاُعوُن َشَهاَدةٌ ِلُكّلِ ُمْسِلمٍ قَاَل :    َعِن النَّبِي 

 )4(باب: الشهادة سبع سوى القتل  قال البخاري -3808

الشَُّهَداء َسْبعَة   ":قال أن رسول للا    جابر ْبن َعتِيك عنو.  )صحيح بشواهده( -3809
,فَذََكَر   اْلَمْطعُون َواْلَمْبُطون َواْلغَِرق َوَصاِحب اْلَهْدم َوَصاِحب ذَات اْلَجْنب  ِسَوى اْلقَتْل فِي َسِبيل َّللاَّ
    )5(" َواْلَحِرق َواْلَمْرأَة تَُموت بُِجْمعٍ 

قال: قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: ما تعدون    هريرةعن أَبِي    مسلم    وفي -3810
الشهيد فيكم؟ . قالوا: يا رسول للا ، من قتل في سبيل للا فهو شهيد ، قال: إن شهداء أمتي إذا 
لقليل . قالوا: فمن هم يا رسول للا؟ قال: من قتل في سبيل للا فهو شهيد ، ومن مات في سبيل  

طاعون فهو شهيد ، ومن مات في البطن فهو شهيد قال ابن مقسم  للا فهو شهيد ، ومن مات في ال
 )6(" : أشهد على أبيك في هذا الحديث ، أنه قال : والغريق شهيد .  

اِمت   وعن.    )صحيح( -3811 َوفِي النُّفََساء َيْقت لَها َولَدَها   قال "  عن النبي      ُعبَاَدةَ ْبن الصَّ
 )7(َجْمعًا َشَهاَدة "

 
:  ( برقم 3759/    7وأحمد في "مسنده" ) ،    ( )بهذا اللفظ( 4850( برقم: )186/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
»فتح الباري .".  وقال ابن حجر في  هذا الحديث صحيح"(:137/  9»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.(17264)

صحيح بشواهده، "(: 342/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . وقال األرنؤوط في  هو حديث حسن"(: 256/  6البن حجر« )
" وقال صرح بالسماع عند أحمد  فانتفت شبهة تدليسه. وباقي رجاله ثقات.وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد  

 . "إسناده حسن صحيح" 2426برقم   (:46/ 8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في 
( ) كتاب األذان ، باب فضل التهجير إلى الظهر ( )بهذا اللفظ( ، 652( برقم: )132/    1أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(

 ( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول ( )بمثله.( 437( برقم: ) 31/  2ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الشهادة سبع سوى القتل ( )بهذا 2830( برقم: )24/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(

 . ( ) كتاب اإلمارة ، باب بيان الشهداء ( )بمثله مطوال.(1916( برقم: )52/  6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . القتل ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الشهادة سبع سوى 24/  4البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )4(
( برقم: 461/    7وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  263/    802( برقم: )327/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )5(
والنسائي في   وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بمثله.(1304( برقم: )351/    1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )3189)

. قال    )بمثله.(        (3111( برقم: )156/    3وأبو داود في "سننه" ) ،    ( )بمثله.(1/    1845( برقم: ) 385/    1"المجتبى" )
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  حديث صحيح"(:27/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ...  ح، وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري والذهبي وغيرهمحديث صحي  "  2723برقم    (:432/  8)
 - (، ولكنه ذكر أنه روى عنه الناس، يعني: غير عبد هللا هذا  286/  5غير َعتيك بن الحارث هذا، فلم يوثقه غير ابن حبان )

االنتفاع"! لكن الحديث صحيح على كل حال لما يأتي   بيد أنني أشك فيما ذكره؛ لما بينته في "تيسير  .-الراوي عنه هذا الحديث  
 . " ولست أشك في صحة متنه، الن له شواهد كثيرة، تقدم أكثرها "...(:40/ 1»أحكام الجنائز« )". وقال في  ذكره.

 .( ) كتاب اإلمارة ، باب بيان الشهداء ( )بهذا اللفظ(1915( برقم: )51/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
( ) مسند األنصار رضي هللا عنهم ، حديث عبادة بن الصامت  23199( برقم: )5376/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )7(

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال  "ط الرسالة(:  417/  37»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
»صحيح الترغيب والترهيب« " . وصححه األلباني في  أبي داود، وهو ثقة.  فمن رجال   -وهو الَمْقَرئي-الصحيح غير أبي المصبح  

 .  1394برقم  (:150/ 2)
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ِ بن عمرووفيهما   -3812 قُتَِل  َيق ول  َمْن    َسِمْعت  النبي  :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ
 )1("ُدوَن َماِلِه فَُهَو َشِهيدٌ 

من  "قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم :   عن سعيد بن زيدو .  )صحيح(  -3813
ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،  ،    قتل دون ماله فهو شهيد

 . )2("ومن قتل دون دمه فهو شهيد

َو    قال  عن النبي        ُسَوْيد ْبن ُمْقِرن  وعن.    )صحيح( -3814 " َمْن ق تَِل د ون َمْظِلَمته فَه 
 )3(َشِهيد "

َوقَْد اِْجتََمَع لَنَا ِمْن الط ُرق اْلَجيَِّدة أَْكثَر ِمْن ِعْشِريَن َخْصلَة , فَِإنَّ َمْجُموع َما قَدَّْمته    :"قال ابن حجر  •
ا اِْشتََملَْت َعلَْيِه اأْلََحاِديث الَّتِي ذََكْرتَها أَْربَع َعْشَرة َخْصلَة   ".ِممَّ

ا ذُِكَر فِي َهِذِه اأْلََحادِ وقال :"   • :َشِهيد الد ْنيَا,َوَشِهيد اآْلِخَرة َوُهَو    يث أَنَّ الش َهَداء قِْسَمانِ يَتََحصَّل ِممَّ
بَِمعنى أَنَُّهْم يُْعَطْوَن    ,  َوَشِهيد اآْلِخَرة َوُهَو َمْن ذُِكرَ   .  َمْن يُْقتَل فِي َحْرب اْلُكفَّار ُمْقبِاًل َغْير ُمْدبِر ُمْخِلًصا

ْنيَا .ِمْن ِجْنس أَْجر الش َهَداء َواَل تَْجرِ   ."ي َعلَْيِهْم أَْحَكامهْم فِي الد 
  

 
، ( ) كتاب المظالم ، باب من قاتل دون ماله ( )بهذا اللفظ(  2480( برقم: )136/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد  141( برقم: )87/    1ومسلم في "صحيحه" )
 .  مهدر الدم ِفي حقه ( )بمثله مطوال.(

والنسائي في "المجتبى" ،    ( )بهذا اللفظ(1093( برقم: )292/    3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
( ) مسند العشرة المبشرين بالجنة 1674( برقم: ) 410/  1وأحمد في "مسنده" ) ،( )بلفظه.( 1/  4106( برقم: )807/  1)

 ( 4772( برقم: ) 391/    4وأبو داود في "سننه" )،    وغيرهم ، مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي هللا عنه ( )بلفظه.(
»مسند أحمد«  )بمثله( وقال :"حسن صحيح"   . قال األرنؤوط في    (1418( برقم: )85/    3والترمذي في "جامعه" ))بمثله( ،  

". وصححه األلباني إسناده صحيح.  "(:151/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" ،وقال في  إسناده قوي"ط الرسالة(:  190/  3)
 . 6445برقم  (:1100/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )في 

( ) كتاب تحريم الدم ، باب من قتل دون ماله ( )بهذا 10/    4104( برقم: )807/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )3(
 .  6447برقم  (:1100/ 2وزيادته« )»صحيح الجامع الصغير ( وصححه األلباني في اللفظ 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(95530)


771    | 

 771  الصفحة
 

 .  في الحرب، وجواز عناية النساء بالجرحى من الرجال  النساءمسألة : مشاركة  •
ذٍ البخاري  في   -3815 بَيِّعِ بِْنِت ُمعَّوِ ِ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   َعْن الر  و َمَع النَّبِي    ك نَّا نَْغز 

دُّ اْلَجْرَحى َواْلقَْتلَى إِلَى اْلَمِديَنةِ  ْم َوَنر  ه   )1("فََنْسِقي اْلقَْوَم َوَنْخد م 

و ِبأ م ِ س لَْيٍم َوِنْسَوةٍ ِمْن    رسول للا   َكانَ  :"قَالَ  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ  وفي مسلم  -3816 َيْغز 
 )2("ِويَن اْلَجْرَحى اْْلَْنَصاِر َمعَه  إِذَا َغَزا فََيْسِقيَن اْلَماَء َوي َدا

لما كان يوم أحد ، انهزم ناس من الناس عن    "قال :    عن أنس بن مالكوفيهما   -3817
مجوب عليه بحجفة ، قال : وكان أبو طلحة رجال راميا    , وأبو طلحة بين يدي النبي  النبي  

شديد النزع ، وكسر يومئذ قوسين أو ثالثا ، قال : فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول  
ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة : يا نبي للا ،   : انثرها ْلبي طلحة ، قال : ويشرف نبي للا  

صبك سهم من سهام القوم ، نحري دون نحرك ، قال : ولقد  بأبي أنت وأمي ، ال تشرف ال ي 
رأيت عائشة بنت أبي بكر ، وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ، تنقالن القرب على  
متونهما ، ثم تفرغانه في أفواههم ، ثم ترجعان فتمْلنها ، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ،  

 )3("إما مرتين وإما ثالثا من النعاس .  ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة 

  رسول للا  َغَزْوت  َمعَ   :"قَالَتْ رضي للا عنها    َعْن أُّمِ َعِطيَّةَ اأْلَْنَصاِريَّةِ وفي مسلم   -3818
ْم الطَّعَاَم َوأ َداِوي اْلَجْرَحى َوأَق وم  َعلَى اْلَمْرَضى ْم فِي ِرَحاِلِهْم فَأَْصَنع  لَه   )4("َسْبَع َغَزَواٍت أَْخل ف ه 

عنهما    بن عباس   عنوفي مسلم   -3819 َكانَ : َ  رضي للا  بِِهنَّ    رسول للا  قَْد  و  َيْغز 
ا ِبَسْهٍم فَلَْم َيْضِرْب لَه نَّ   )5(" فَي َداِويَن اْلَجْرَحى َوي ْحذَْيَن ِمْن اْلغَِنيَمِة َوأَمَّ

البخاري   -3820 :"   عن حفصةوفي  َخلٍَف  رضي للا عنها  َبنِي  قَْصَر  فَنََزلَْت  اْمَرأَةٌ  قَِدَمْت 
ِثْنتَْي َعَشَرةَ َغْزَوةً َوَكاَنْت أ ْخِتي َمعَه  فِي    َغَزا َمَع النبي  فََحدَّثَْت عن أ ْختَِها َوَكاَن َزْوج  أ ْختَِها

ٍ قَالَْت ك نَّا ن َداِوي اْلَكْلَمى َوَنق وم  َعلَى اْلَمْرَضى   )6(" ِست 

  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى 2883( برقم: )34/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . المدينة ( )بهذا اللفظ(
 .جال()بهذا اللفظ(()كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة النساء مع الر1810(برقم:)196/  5مسلم في"صحيحه")أخرجه  – )2(
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب مناقب أبي طلحة رضي هللا عنه 3811( برقم: )37/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ()كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة النساء مع الرجال()بهذا اللفظ( 1811(برقم:)196/  5ومسلم في"صحيحه")، ( )بمثله.( 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن وال 1812( برقم: )199/    5صحيحه" )أخرجه مسلم في "  –  )4(

 . يسهم والنهي َعْن قتل صبيان أهل الحرب ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن وال 1812( برقم: )197/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ي َعْن قتل صبيان أهل الحرب ( )بهذا اللفظ(يسهم والنه
( ) كتاب الحيض ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 324( برقم: )72/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ويعتزلن المصلى ( )بهذا اللفظ(
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 مسألة االستعانة بالكفار •
 : من قال بالجواز عند الحاجة من أدلة •

 .  )1("ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرإن للا "قول النبي  فيهما عن أبي هريرة -3821
وأبو بكر رجال    واستأجر النبي ..."وفيهرضي للا عنها    عائشة  في البخاري عنو -3822

وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد  ...  من بني الديل  
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل ثالث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثالث فارتحال  

 )2(" فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل عبدللا بن أريقط ولم يعرف له إسالم -الديلي

تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزون  " قول النبي   وعن أبي هريرة.    )صحيح( -3823
   )3("وتسلمون  أنتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتغنمون

  قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر وشهد صفوان بن أمية أن النبي"وأخرج البيهقي   -3824
 )4("حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك

وقد تحالف مع خزاعة ضد قريش ، في صلح الحديبية ،  .  (. صحيح لغيره)حسن -3825
وهذا الحلف يقتضي نصرهم له إذا استنصرهم ، ونصره لهم إذا استنصروه ، فقد جاء عن بن 

وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء    رسول للا كانت خزاعة حلفاء ل  ":  قال  عمر  عنه :
ْلبي سفيان قال وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة 

       )5("ممدا لهم في شهر رمضان    رسول للا   يستمدونه فخرج    رسول للا  فبعثوا إلى

 : المانعين أدلة من  •

ا َكاَن     رسول للا   قَالَْت َخَرجَ   رضي للا عنها  عن عائشةفي مسلم   -3826 قَِبَل َبْدٍر فَلَمَّ
ْرأَةٌ َوَنْجَدةٌ فَفَِرَح أَْصَحاب   ٌل قَْد َكاَن ي ْذَكر  ِمْنه  ج  ةِ اْلَوبََرةِ أَْدَرَكه  َرج  ِحيَن َرأَْوه      رسول للا   ِبَحرَّ

ا أَْدَرَكه  قَاَل لِ  ِ َوَرس وِلِه      للارسول    ِجْئت  ِْلَتَِّبعََك َوأ ِصيَب َمعََك قَاَل لَه    رسول للا فَلَمَّ ت ْؤِمن  ِباّلِلَّ
ل  فَقَاَل   فَاْرِجْع فَلَْن أَْستَِعيَن بُِمْشِركٍ قَاَل اَل قَاَل   ج  قَالَْت ث مَّ َمَضى َحتَّى إِذَا ك نَّا ِبالشََّجَرةِ أَْدَرَكه  الرَّ

ةٍ فَقَاَل لَه   َل َمرَّ َل مَ     رسول للا   لَه  َكَما قَاَل أَوَّ ْشِرٍك قَاَل َكَما قَاَل أَوَّ ةٍ قَاَل فَاْرِجْع فَلَْن أَْستَِعيَن ِبم  رَّ
ِ َوَرس وِلِه قَاَل نَعَمْ  ةٍ ت ْؤِمن  ِباّلِلَّ َل َمرَّ   رسول للا  فَقَاَل لَه    ث مَّ َرَجَع فَأَْدَرَكه  ِباْلَبْيَداِء فَقَاَل لَه  َكَما قَاَل أَوَّ

  ْ6(" فَاْنَطِلق( 

  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب إن هللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر  3062( برقم: )72/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من  111( برقم: )73/    1( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ثله.(قتل نفسه بشيء عذب به ِفي النار ( )بم

 () كتاب اإلجارة ، باب استئجار المشركين عند الضرورة()بهذا اللفظ( 2263(برقم:)88/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب التاريخ ، ذكر اإلخبار عن وصف مصالحة المسلمين 6708( برقم: )101/    15أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

أبو داود  وصححه ووافقه الذهبي .، و  ( )بمثله.(8392( برقم: )421/    4والحاكم في "مستدركه" )  ،( ، )بمثله.(بمثلهالروم ( )
" إسناده صحيح"(:101/  15»صحيح ابن حبان« )،  قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4292( برقم: )182/    4في "سننه" )

»صحيح سنن أبي   ، وقال في  1571برقم    (:227/  2زوائد ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى  . وصححه األلباني في  
 . " إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي " 2472برقم  (:114/ 8داود ط غراس« )

( ) كتاب السير ، باب ما جاء في االستعانة بالمشركين (  17950( برقم: )36/    9أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )4(
 .  )بهذا اللفظ(

/ 13»صحيح ابن حبان« )(.قال أألرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ5996( برقم: )340/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه")  –  )5(
 " حسن صحيح"  1419برقم    (:150/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )باني في  ". وقال األلإسناده حسن"(:341

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب كراهة االستعانة ِفي الغزو بكافر (  1817( برقم: )200/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
 .  )بهذا اللفظ(
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فهو صحيح   قوله: "فال نستعين بالمشركين على المشركينسناده ضعيف دون  )إ -3827
هِ   عن و    (لغيره" ْحَمِن عن أَِبيِه عن َجد ِ َبْيب  ْبن  َعْبِد الرَّ َوه َو ي ِريد       رسول للا  قَاَل أَتَْيت    خ 

َنا َمْشَهًدا اَل َنْشهَ  ٌل ِمْن قَْوِمي َولَْم ن ْسِلْم فَق ْلَنا إِنَّا َنْستَْحِيي أَْن َيْشَهَد قَْوم  ْم قَاَل  َغْزًوا أََنا َوَرج  د ه  َمعَه 
ْشِركِ  ْشِرِكيَن َعلَى اْلم  يَن قَاَل فَأَْسلَْمَنا َوَشِهْدَنا َمعَه  فَقَتَْلت  أََو أَْسلَْمت َما ق ْلَنا اَل قَاَل فَإِنَّا اَل َنْستَِعين  ِباْلم 

اًل َوشََّحَك َهذَا الْ  ْجت  بابَنِتِه َبْعَد ذَِلَك فََكاَنْت تَق ول  اَل َعِدْمَت َرج  اًل َوَضَرَبنِي َضْرَبةً َوتََزوَّ ِوَشاَح َرج 
َل أََباِك النَّارَ  اًل َعجَّ   )1(" فَأَق ول  اَل َعِدْمِت َرج 

 الوالء والبراء في حق الكافر ؟:   مسألة •

َبْيَر َواْلمقداد فَقَاَل اْئت وا َرْوَضةَ َخاخٍ     رسول للا   َبعَثََنا  " وفيهما عن علي -3828 أََنا َوالزُّ
ذ وه  ِمْنَها فَاْنَطلَْقَنا تَعَاَدى ِبَنا َخْيل َنا فَإِذَا َنْحن  ِباْلَمْرأَةِ فَ  ق ْلَنا أَْخِرِجي  فَإِنَّ بَِها َظِعيَنةً َمعََها كتاب فَخ 

ِرِجنَّ اْلكتاب أَْو لَت ْلِقَينَّ الث َِياَب فَأَْخَرَجْته  ِمْن ِعقَاِصَها فَأَتَْيَنا اْلكتاب فَقَالَْت َما َمِعي كتاب فَق ْلَنا لَت خْ 
ه ْم      رسول للا  ِبهِ  ْشِرِكيَن ِمْن أَْهِل َمكَّةَ ي ْخبِر  فَإِذَا فِيِه ِمْن َحاِطِب ْبِن أَبِي َبْلتَعَةَ إِلَى َناٍس ِمْن اْلم 

ِ      رسول للا   فَقَالَ     رسول للا   ِبَبْعِض أَْمرِ  َيا َحاِطب  َما َهذَا قَاَل اَل تَْعَجْل َعلَيَّ َيا َرس وَل َّللاَّ
ْم َولَْم يَك ْن ِمْن أَْنف ِسَها أََكاَن ِممَّ  ْلَصقًا فِي ق َرْيٍش قَاَل س ْفَيان  َكاَن َحِليفًا لَه  ْن َكاَن  إِن ِي ك ْنت  اْمَرأً م 

ْم قَرَ  َهاِجِريَن لَه  وَن ِبَها أَْهِليِهْم فَأَْحَبْبت  إِْذ فَاتَنِي ذَِلَك ِمْن النََّسِب فِيِهْم أَْن أَتَِّخذَ َمعََك ِمْن اْلم  اَباٌت َيْحم 
وَن بَِها قََراَبتِي َولَْم أَْفعَْله  ك ْفًرا َواَل اْرِتَداًدا عن ِدينِي َواَل ِرًضا ِباْلك ْفِر بَْعدَ  ْساَلِم   فِيِهْم َيًدا َيْحم  اْْلِ

َنافِِق فَقَاَل إِنَّه  قَْد َشِهَد     نبيفَقَاَل ال ِ أَْضِرْب عنَق َهذَا اْلم  َصَدَق فَقَاَل ع َمر  َدعني َيا َرس وَل َّللاَّ
َ اطَّلََع َعلَى أَْهِل َبْدٍر فَقَاَل اْعَمل وا َما ِشْئت ْم فَقَْد َغفَْرت  لَك ْم   ُ َبْدًرا َوَما ي ْدِريَك لَعَلَّ َّللاَّ َعزَّ    فَأَْنَزَل َّللاَّ

ك ْم أَْوِلَياءَ   َوَجلّ  ي َوَعد وَّ ِ     . وهذا لفظ مسلم )2("  اْلية َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا اَل تَتَِّخذ وا َعد و 

ْشِرِكيَن َمعََها كتاب "  وفي لفظ له  -3829 اْنَطِلق وا َحتَّى تَأْت وا َرْوَضةَ َخاخٍ فَإِنَّ بَِها اْمَرأَةً ِمْن اْلم 
ْشِرِكينَ ِمْن   )3("َحاِطٍب إِلَى اْلم 

رسول    أَنَّ    عن قيس ْبِن أَبِي َحاِزٍم عن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ .    )صحيح دون العقل( -3830
وِد فَأَْسَرَع فِيِهْم اْلقَتَْل فََبلََغ ذَِلَك النبي     للا  إِلَى َخْثعٍَم فَاْعتََصَم َناٌس ِبالسُّج  فَأََمَر    بَعََث َسِريَّةً 

ْم ِبِنْصِف اْلعَْقِل َوقَاَل   ِ    أَنَا بَِريٌء ِمْن ُكّلِ مسلم يُِقيُم بَْيَن أَْظُهِر اْلُمْشِرِكينَ لَه  َوِلَم  قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
   )4("قَاَل اَل تََراَيا َناَراه َما 

َق بَ  • :فِي َمعناهُ ثاََلثَة ُوُجوه: قِيَل َمعناهُ اَل يَْستَِوي ُحْكمهَما , َوقِيَل َمعناهُ أَنَّ َّللاَّ فَرَّ ْين َوقَاَل الخطابي 
ْساَلم َواْلُكْفر فَاَل يَُجوز لمسلم أَْن يَُساِكن اْلُكفَّار فِي بِاَلدهْم َحتَّى إِذَا أَْوقَُدوا نَاًرا َكانَ  ِمْنُهْم    َداَرْي اإْلِ

 بَِحْيُث يََراَها . َوقِيَل َمعناهُ اَل يَتَِّسم المسلم بِِسَمِة اْلُمْشِرك َواَل يَتََشبَّه بِِه فِي َهْديه َوَشْكله .  

ل : قطع على أهل المدينة  محمد بن عبد الرحمن أبو األسود قا  عن  وفي البخاري"  -3831
، فنهاني عن ذلك أشد النهي ، ثم   بعث ، فاكتتبت فيه ، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته

قال: أخبرني ابن عباس : أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين ، يكثرون سواد المشركين  

 
( برقم:  3365/  6وأحمد في "مسنده" )،  وصححه ( )بمثله.(7825( برقم: )121/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )1(
" ،  رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات."(:303/ 5»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي  ( )بهذا اللفظ(16004)

كين على المشركين" إسناده ضعيف دون قوله: "فال نستعين بالمشر"ط الرسالة(:  43/  25»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في  
ورجاله ثقات غير "(:92/  3»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وقال األلباني في  فهو صحيح لغيره 

( من رواية ابن خبيب هذا فقط، ولم يذكر فيه 230/    2/    2أبي حاتم )  عبد الرحمن هذا وهو بن خبيب بن يساف، أورده ابن
 . "تعديال، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " أيضا.  جرحا وال

( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الفتح ( )بمثله.( ، ومسلم في 4274( برقم: )145/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .لفظ(( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أهل بدر رضي هللا عنهم ( )بهذا ال2494( برقم: ) 167/  7"صحيحه" ) 

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أهل بدر رضي هللا 2494( برقم: )168/    7مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )3(
 .  عنهم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجهاد ، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ( )بهذا  2645( برقم: ) 348/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
رواه أبو داود، والترمذي من رواية جير بن عبد هللا، قاال:  "(:354/  2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في    اللفظ(

»سنن " قال األرنؤوط في  قال البخاري، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني: إنه صحيح.ورواه جماعة بدون جرير، وهو أصح، و
»صحيح سنن أبي داود  " . وقال األلباني    إسناده صحيح. وقد اختُلف في وصله وإرساله"(:281/  4أبي داود ت األرنؤوط« )

 . ل"حديث صحيح، دون العق "2377برقم  (:397/ 7ط غراس« )



774    | 

 774  الصفحة
 

، يأتي السهم فيرمى به ، فيصيب أحدهم فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل    على رسول للا  
   . )1(".  . رواه الليث ، عن أبي األسوداْلية  إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم:للا 

جيش لقتال أهل الشام وذلك في خالفة عبد هللا بن  بإخراج  )قطع على أهل المدينة بعث( ألزموا    •
الزبير رضي هللا عنه على مكة. )فاكتتبت فيه( جعلت في عداد من يخرج مع هذا الجيش. )يكثرون  

أنهم ال يوافقونهم في قلوبهم كانوا ظالمين ألنهم أفادوهم قوة سواد المشركين( جماعتهم أي مع  
 .  بوجودهم معهم. والسواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم وأكثرهم[

حين أفاء للا   لرسول للا  أن ناسا من اْلنصار قالوا    أنس بن مالك   فيهما عن -3832
لمائة من اْلبل فقالوا من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجاال من قريش اعلى رسوله
رسول    قال أنس فحدث  يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم  رسول للا يغفر للا ل

بمقالتهم فأرسل إلى اْلنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما      للا 
قال له فقهاؤهم أما ذوو آرائنا يا  فقال ما كان حديث بلغني عنكم      رسول للا   اجتمعوا جاءهم

يعطي   رسول للا فقالوا يغفر للا ل  رسول هللا فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم
إني أعطي رجاال حديث      رسول للا   قريشا ويترك اْلنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال

فوللا    رسول للا  ذهب الناس باْلموال وترجعوا إلى رحالكم ب عهدهم بكفر أما ترضون أن ي 
بعدي  ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول للا قد رضينا فقال لهم إنكم سترون 

 )2("فلم نصبرعلى الحوض قال أنس    فاصبروا حتى تلقوا للا تعالى ورسوله أثرة شديدة

أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبالل في    عمروعن عائذ بن  وفي مسلم    -3833
نفر فقالوا: وللا ما أخذت سيوف للا من عنق عدو للا مأخذها ! قال: فقال أبو بكر : أتقولون  

فأخبره ، فقال: يا أبا بكر ، لعلك أغضبتهم ، لئن كنت    هذا لشيخ قريش وسيدهم ! فأتى النبي  
و بكر فقال: يا إخوتاه ، أغضبتكم ؟ قالوا: ال ، يغفر للا  أغضبتهم لقد أغضبت ربك . فأتاهم أب 

 )3("لك يا أخي . 
عن يحيى بن عبد للا بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، عن جده  و .    )ضعيف( -3834

قال : قدم باْلسارى حين قدم بهم المدينة ، وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى للا عليه وآله 
وذلك قبل أن يضرب عليهن    -مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء وسلم عند آل عفراء في  

قالت سودة : فوللا إني لعندهم إذ أتينا فقيل : هؤالء اْلسارى قد أتي بهم ، فرجعت    -الحجاب  
إلى بيتي ، ورسول للا صلى للا عليه وآله وسلم فيه ، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية  

ن إلى عنقه بحبل ، فوللا ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت :  الحجرة ، ويداه مجموعتا
أبا يزيد ، أعطيتم بأيديكم أال متم كراما ؟ فما انتبهت إال بقول رسول للا صلى للا عليه وآله 
وسلم من البيت : يا سودة ، على للا وعلى رسوله فقلت : يا رسول للا ، والذي بعثك بالحق ،  

  )4("أيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت .ما ملكت حين ر

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي 4596( برقم: )48/    6في "صحيحه" )أخرجه البخاري    –  )1(

 .  أنفسهم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم 3147( برقم: )94/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 1059( برقم: )105/    3وغيرهم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . اإلسالم وتصبر من قوي إيمانه ( )بنحوه.(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل سلمان وصهيب وبالل 2504( برقم: )173/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  رضي هللا تَعَالَى عنهم ( )بهذا اللفظ(

( وصححه ووافقه الذهبي . ضعفه األلباني في  4305برقم)    (:24/  3»المستدرك على الصحيحين« )أخرجه الحاكم في    –  )4(
 إسناده ضعيف؛ الرساله. يحيى هذا تابعي لم يدرك القصة، وال وقال :"... 462برقم  (:339/  2األم« ) -»ضعيف أبي داود 
: عن موصوال، فقال  ( ؛ إال أنه وقع في "المستدرك "9/89( ، وعنه البيهقي )3/22أخرجه الحاكم )  ...  أْسندها إلى صحابِي
حتى لرواية البيهقي التي تلقاها عن   فِذْكُر الجد في هذا اإلسناد منكر؛ لمخالفته لكل الروايات عن ابن إسحاق،  يحيى.. عن جده.

" صحيح على   "المستدرك " التي لم يتمكن الحاكم من تحرير كتابه منها، فقوله عقبه:  الحاكم؛ فهي من األخطاء الواقعة في
 عليه! والمعصوم من عصمه هللا تعالى.  هم، وإن لم يتنبه له الذهبي فوافقهشرط مسلم "! وهم على و
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ال تستضيئوا بنار      رسول للا   قال  ":قال  عنه  أنس بن مالك    وعن.    )ضعيف( -3835
    )1("المشركين

َوقِيَل أََراَد بِالنَّاِر ،  قَْوله ) اَل تَْستَِضيئُوا بِنَاِر اْلُمْشِرِكيَن ( أَْي اَل تَْقَربُوُهْم َكَما قَاَل اَل تََراَءى نَاَراُهَما   •
أْي  أْي ِمثْل الضَّْوء عند اْلِحيَرة، َهاُهنَا الرَّ    . أَْي اَل تَُشاِوُروُهْم فََجعََل الرَّ

بخاري في التاريخ الكبير عن خليفة بن خياط عن معاذ وأخرج ال.   )حسن موقوف( -3836
  )2("نهى عمر أن ينقش في الخواتيم بالعربية بن هشام الدستوائي سمع أباه عن قتادة عن أنس:

 كيف يتم التعامل مع المعاهد ؟  •

وا اْليَه وَد َواَل النََّصاَرى ِبالسَّاَلِم فَإِذَا لَِقيت ْم أََحَده ْم    "عن أَبِي هريرة في مسلم   -3837 اَل تَْبَدء 
وه  إِلَى أَْضَيِقهِ   )3("فِي َطِريٍق فَاْضَطرُّ

ْوا  • وُهْم إِلَى أَْضيَقه " َمعناهُ اَل تَتَنَحَّ قَاَل اْلقُْرُطبِّي فِي قَْوله " َوإِذَا لَِقيتُُموُهْم فِي َطِريق فَاْضَطر 
يِّق إِْكَراًما لَُهْم َواْحتَِراًما , َوَعلَى َهذَا فَتَُكون َهِذِه اْلُجْملَة ُمنَاِسبَة ِلْلُجْملَ  ِة  لَُهْم عن الطَِّريق الضَّ

َحتَّى  اأْلُ  َحْرفه  إِلَى  فَأَْلِجئُوُهْم  َواِسع  َطِريق  فِي  لَِقيتُُموُهْم  إِذَا  اْلَمعنى  َولَْيَس   , اْلَمعنى  فِي  ولَى 
 يَِضيق َعلَْيِهْم أِلَنَّ ذَِلَك أَذًى لَُهْم َوقَْد نُِهينَا عن أَذَاُهْم بِغَْيِر َسبَب .  

  َدَخَل َرْهٌط ِمْن اْليَه وِد َعلَى   :"لَتْ قَا  َزْوَج النبي   رضي هللا عنها  عائشة   وفيهما عن -3838
رسول    فَقَال وا السَّام  َعلَْيك ْم قَالَْت عائشة فَفَِهْمت َها فَق ْلت  َوَعلَْيك ْم السَّام  َواللَّعنة  قَالَْت فَقَالَ   رسول للا 

ْفَق فِي اأْلَْمِر      للا  َ يُِحب  الّرِ ِ أََولَْم تَْسَمْع َما قَال وا    ُكلِّهِ َمْهاًل يَا عائشة إِنَّ َّللاَّ فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
 )4("   قَْد ق ْلت  َوَعلَْيك مْ  قَاَل 

  رسول للا  السَّام  َعلَْيك ْم َولَعنك ْم َّللاَّ  َوَغِضَب َعلَْيك ْم فَقَالَ   : قالت"  وفي لفظ للبخاري -3839
    َيا عائشة ْفِق َوإِيَّاَمْهاًل  أََولَْم    ِك َواْلعنَف أَْو اْلفُْحشَ َعلَْيِك بِالّرِ قَال وا قَاَل  أََولَْم تَْسَمْع َما  قَالَْت 

ْم فِيَّ   )5("تَْسَمِعي َما ق ْلت  َرَدْدت  َعلَْيِهْم فَي ْستََجاب  ِلي فِيِهْم َواَل ي ْستََجاب  لَه 

َ اَل يُِحب  اْلفُْحَش   "  َيا عائشة اَل تَك وِني فَاِحَشةً    "وفي لفظ لمسلم -3840 َمْه يَا عائشة فَِإنَّ َّللاَّ
 )6("إِلَى آِخِر اْْلَيةِ  َوإِذَا َجاء وَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ي َحي َِك ِبِه َّللاَّ   فَأَْنَزَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ  " َوالتَّفَح شَ 

فَقَاَل السَّام  َعلَْيَك   رسول للا  َمرَّ َيه وِديٌّ ِب   :" قال  أنس ْبَن َماِلكٍ   وفي البخاري عن -3841
وَن َما َيق ول  قَاَل السَّام  َعلَْيَك قَال وا َيا َرس وَل      رسول للا   َوَعلَْيَك فَقَالَ     رسول للا   فَقَالَ  أَتَْدر 

ِ أاََل َنْقت ل ه  قَاَل اَل إِذَا َسلََّم َعلَْيك ْم أَْهل  اْلكتاب فَق ول وا َوَعلَْيك مْ   )7("َّللاَّ

 
والنسائي في "المجتبى"   ،  ( )بهذا اللفظ(1546( برقم: )379/    4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )1(
 ( )بلفظه مختصرا.( 12135م: )( برق 2520/    5وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله مختصرا.(  1/    5224( برقم: )1002/    1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن   "ط الرسالة(:  18/  19»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  
 4781برقم  (:322/ 10»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )" . وضعفه األلباني في ُجْدعان.

عن خليفة بن خياط، عن معاذ بن هشام    1/455وأخرج البخاري  "ط الرسالة(:  19/  19»مسند أحمد« )في  قال األرنؤوط    –  )2(
قلنا: وهذا هو الصحيح عن   بالعربية. وإسناده حسن.الخواتيم  في  الدستوائي، سمع أباه عن قتادة، عن أنس: نهى عمر أن ينقش  

 . "هللا عليه وسلم.أنس أنه من قول عمر، وليس مرفوعا إلى النبي صلى 
( ) كتاب السالم ، باب النهي َعْن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف 2167( برقم: )5/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  يرد عليهم ( )بهذا اللفظ(
اللفظ( ، ومسلم ( ) كتاب األدب ، باب الرفق في األمر كله ( )بهذا  6024( برقم: )12/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب السالم ، باب النهي َعْن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم ( )بنحوه.( 2165( برقم: ) 4/    7في "صحيحه" ) 
( ) كتاب األدب ، باب لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم فاحشا  6030( برقم: )12/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ذا اللفظ(وال متفحشا ( )به
( ) كتاب السالم ، باب النهي َعْن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف 2165( برقم: )5/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  يرد عليهم ( )بهذا اللفظ(
عرض ( ) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إذا  6926( برقم: )15/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .  الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح ( )بهذا اللفظ(
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إِذَا َسلََّم َعلَْيك ْم أَْهل  اْلكتاب فَق ول وا     قَاَل النبي:"قَاَل    أنس ْبُن َماِلكٍ  وفيهما عن -3842
 )1("َوَعلَْيك مْ 

أَْخاَلٌط  مر على مجلس فيه      رسول للا   " أن  وتقدم فيهما من حديث أسامة بن زيد -3843
وِد فََسلَّمَ  ْشِرِكيَن َعَبَدةِ اْْلَْوثَاِن َواْليَه     )2("َعلَْيِهمْ    رسول للا  ِمْن المسلميَن َواْلم 

 .  اإلحسان إليهم •

فمرض فأتاه النبي   ، أن غالما ليهود كان يخدم النبي    عن أنس    وفي البخاري   -3844
    يعوده ، فقال: أسلم فأسلم وقال سعيد بن المسيب عن أبيه : لما حضر أبو طالب جاءه النبي
  .")3( 

قدمت علي أمي وهي    :"  رضي هللا عنهما  البخاري  عن أسماء بنت أبي بكرفي  و -3845
فاستفتيت نعم صلي      رسول للا   مشركة  قال  أمي  أفأصل  قدمت وهي راغبة  أمي  إن  قلت 

 )4("أمك
رأى عمر حلة سيراء تباع فقال    :"يقولرضي للا عنهما     بن عمرعن ا"في البخاري -3846

جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من الخالق له   يا رسول للا ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا
عمربحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني منها بحلل فأرسل إلى      فأتى النبي

أن  قبل  مكة  أهل  من  له  أخ  إلى  بها عمر  فأرسل  أوتكسوها  تبيعها  ولكن  لتلبسها  أعطكها  لم 
 )5("يسلم

 .  رد الجميل ولو للكافر  •
البخاري عن -3847 ُمْطِعمٍ   وفي  ْبِن  النبي"     ُجبَْيِر  َكاَن   أَنَّ  لَْو  َبْدٍر  أ َساَرى  فِي  قَاَل 

ْم لَه   اَلِء النَّْتَنى لَتََرْكت ه  ْطِعم  ْبن  عدي َحيًّا ث مَّ َكلََّمِني فِي َهؤ   )6(" اْلم 

 الوالء والبراء في حق المؤمن  •

َحتَّى ي ِحبَّ    :"قَالَ   عن النبي   عن أنس  وفيهما -3848 ي ْؤِمن  َعْبٌد  ِبَيِدِه اَل  َنْفِسي  َوالَِّذي 
 )7(" ِلَجاِرِه أَْو قَاَل ِْلَِخيِه َما ي ِحبُّ ِلَنْفِسهِ 

ْم َحتَّى قَِدْمت  َعلَى  قال"  وفي البخاري عن وحشي -3849 ا     رسول للا   فََخَرْجت  َمعَه  فَلَمَّ
ق ْلت  قَْد َكاَن ِمْن اْْلَْمِر َما َبلَغََك قَالَ  فََهْل    َرآنِي قَاَل آْنَت َوْحِشيٌّ ق ْلت  َنعَْم قَاَل أَْنَت قَتَْلَت َحْمَزةَ 

ا ق بِضَ   تَْستَِطيُع أَْن تُغَيَِّب َوْجَهَك عني َسْيِلَمة  اْلَكذَّاب  ق ْلت      رسول للا   قَاَل فََخَرْجت  فَلَمَّ فََخَرَج م 
َسْيِلَمةَ لَعَل ِي أَْقت ل ه  فَأ َكافَِئ ِبِه َحْمَزةَ  َجنَّ إِلَى م   )8(" َْلَْخر 

 
( ) كتاب االستئذان ، باب كيف يرد على أهل الذمة السالم ( )بهذا 6258( برقم: )57/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

كتاب بالسالم وكيف يرد ( ) كتاب السالم ، باب النهي َعْن ابتداء أهل ال2163( برقم: )3/    7اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  عليهم ( )بلفظه.(

( ) كتاب االستئذان ، باب التسليم في مجلس فيه أخالط من 6254( برقم: )56/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ِفي دعاء 1798( برقم: )182/    5ومسلم في "صحيحه" )،  المسلمين والمشركين ( )بهذا اللفظ(  

 . هللا وصبره على أذى المنافقين ( )بمثله.(النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى  
 . ( ) كتاب المرضى ، باب عيادة المشرك ( )بهذا اللفظ(5657( برقم: )117/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
  ( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب الهدية للمشركين ( )بهذا اللفظ( 2620( برقم: )164/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على اأْلقربين والزوج واألوالد 1003( برقم: )81/    3، ومسلم في "صحيحه" )
 .  والوالدين ( )بمثله.(

   ( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب الهدية للمشركين ( )بهذا اللفظ( 2619( برقم: )164/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما من النبي على األسارى من 3139( برقم: )91/    4ه البخاري في "صحيحه" )أخرج  –  )6(

 . غير أن يخمس ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإليمان ، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه (  13( برقم: )12/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن 45( برقم: ) 49/    1ومسلم في "صحيحه" )،  )بمثله مختصرا.(  
 . اللفظ( يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير ( )بهذا

( ) كتاب المغازي ، باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي هللا 4072( برقم: )100/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
 . عنه ( )بهذا اللفظ(
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ْر أََخاَك َظاِلًما أَْو َمْظل وًما      رسول للا  قَالَ :"قَاَل    وفي البخاري عن أنس -3850 اْنص 
ِ أَْنص   ٌل َيا َرس وَل َّللاَّ ه  قَاَل  فَقَاَل َرج  ه  إِذَا َكاَن َمْظل وًما أَفََرأَْيَت إِذَا َكاَن َظاِلًما َكْيَف أَْنص ر  تَْحُجُزهُ  ر 

 )1("أَْو تَْمنَعُهُ ِمْن الظ ْلِم فَِإنَّ ذَِلَك نَْصُرهُ 

ل  أََخاه  َظاِلًما أَْو َمْظل وًما  "قال   عن النبي    مسلم عن جابروفي   -3851 ج  ْر الرَّ إِْن  َوْلَيْنص 
ْره   َكاَن َظاِلًما فَْليَْنَههُ فَِإنَّهُ لَهُ نَْصرٌ   )2("َوإِْن َكاَن َمْظل وًما فَْلَيْنص 

قالت  : لما كان يوم أحد هزم المشركون  رضي للا عنها    البخاري عن عائشة  في -3852
أخراكم فرجعت أوالهم فاحتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو فصاح إبليس أي عباد للا  

بأبيه اليمان فقال أي عباد للا أبي أبي فوللا ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر للا لكم .  
 )3("قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق باهلل 

 مبادلة األسرى  •

حصين  -3853 ْبِن  عمران  النبي :"    عن  ِمْن    أَنَّ  ٍل  ِبَرج  المسلميَن  ِمْن  لَْيِن  َرج  فََدى 
ْشِرِكيَن      )4("اْلم 

لَفَاَء ِلَبنِى ع قَْيٍل فَأََسَرْت ثَِقيف     عن عمران ْبِن حصين  وفي مسلم   -3854 قَاَل َكاَنْت ثَِقيف  ح 
لَْيِن ِمْن أَْصَحابِ  اًل ِمْن َبِني ع قَْيٍل َوأََصاب وا      رسول للا   َوأََسَر أَْصَحاب      رسول للا   َرج  َرج 

د  فَأَتَاه  فَقَاَل َما َشأْن َك فَقَاَل ِبَم َوه َو فِي اْلَوثَاِق قَاَل َي   رسول للا    َمعَه  اْلعَْضَباَء فَأَتَى َعلَْيهِ  َحمَّ ا م 
لَفَاِئَك ثَِقيَف ث مَّ   ِ فَقَاَل إِْعَظاًما ِلذَِلَك أََخْذت َك ِبَجِريَرةِ ح  اْنَصَرَف عنه   أََخْذتَِني َوِبَم أََخْذَت َساِبقَةَ اْلَحاج 

د  َوَكانَ  َحمَّ د  َيا م  َحمَّ قَاَل إِنِّي  َرِحيًما َرقِيقًا فََرَجَع إِلَْيِه فَقَاَل َما َشأْن َك    للا   رسول فََناَداه  فَقَاَل َيا م 
د    مسلم قَاَل لَْو قُْلتََها َوأَْنَت تَْمِلُك أَْمَرَك أَْفلَْحَت ُكلَّ اْلفَاَلحِ  َحمَّ د  َيا م  َحمَّ ث مَّ اْنَصَرَف فََناَداه  فَقَاَل َيا م 

لَْيِن قَاَل فَأَتَاه  فَقَاَل َما َشأْن َك قَا ج  َل إِن ِي َجاِئٌع فَأَْطِعْمِني َوَظْمآن  فَأَْسِقنِي قَاَل َهِذِه َحاَجت َك فَف ِدَي ِبالرَّ
ي ِريح   اْلقَْوم   َوَكاَن  اْلَوثَاِق  فِي  اْلَمْرأَة   فََكاَنْت  اْلعَْضَباء   َوأ ِصيَبْت  اْْلَْنَصاِر  ِمْن  اْمَرأَةٌ  وَن  َوأ ِسَرْت 

ْم َبْيَن   بَِل فََجعَلَْت إِذَا َدَنْت ِمْن اْلبَِعيِر رَ نَعََمه  َغا  َيَدْي ب ي وِتِهْم فَاْنفَلَتَْت ذَاَت لَْيلٍَة ِمْن اْلَوثَاِق فَأَتَْت اْْلِ
ِزَها ث مَّ زَ  قَةٌ فَقَعََدْت فِي َعج  َنوَّ ك ه  َحتَّى تَْنتَِهَي إِلَى اْلعَْضَباِء فَلَْم تَْرغ  قَاَل َوَناقَةٌ م  َرتَْها فَاْنَطلَقَْت  جَ فَتَتْر 
اَها َّللاَّ  َعلَْيَها لَتَْنَحَرنََّها فَلَ  ِ إِْن َنجَّ ْم قَاَل َوَنذََرْت ّلِِلَّ وا ِبَها فََطلَب وَها فَأَْعَجَزْته  ا قَِدَمْت اْلَمِديَنةَ  َوَنِذر  مَّ

َناقَة   فَقَال وا اْلعَْضَباء   لَتَْنَحَرنََّها    رسول للا   َرآَها النَّاس   اَها َّللاَّ  َعلَْيَها  إِْن َنجَّ إِنََّها َنذََرْت    فَقَالَْت 
ِ    رسول للا    فَأَتَْوا وا ذَِلَك لَه  فَقَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ اَها  َجَزتَْها   بِئَْسَمافَذََكر  ِ إِْن نَجَّ ُ   نَذََرْت ّلِلَّ   َعلَْيَها   َّللاَّ

َمْعِصيَِة   نَْذَرفِي  ُحْجٍرالَ َوفِي ِرَواَيِة اْبِن      يَْمِلُك اْلعَْبدُ   الَ   فِيَما   َوالَ   َمْعِصيَةٍ   فِي  ِلنَْذرٍ  ََوفَاء  لَتَْنَحَرنََّها الَ 
 )5(" َّللاَِّ 

  

 
( ) كتاب اإلكراه ، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف  6952( برقم: )22/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . عليه القتل ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب نصر اأْلخ ظالما أو مظلوما ( 2584( برقم: )19/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ()بهذا اللفظ
 ( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ( 3290( برقم: )125/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
  8وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ(1568( برقم: ) 227/  3في "جامعه" )أخرجه الترمذي  – )4(
خرجه الترمذي وصححه، "أ(:482»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صفي  . قال ابن حجر    (  20141( برقم: )4570  /

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات   "ط الرسالة(:   61/  33»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  وأصله عند مسلم
واء الغليل في تخريج أحاديث »إر" . وصححه األلباني في  ، فمن رجال مسلم.-وهو الجرمي  -رجال الشيخين غير أبي المهلب  

 . وقال :"على شرط مسلم"1217برقم  (:43/ 5منار السبيل« )
 .( ) كتاب النذر ، باب ال وفاء لنذر ِفي معصية هللا ( )بهذا اللفظ(1641( برقم: )78/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
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ِه َصْخر  عن عثمان و .    )ضعيف( -3855 أَِبيِه عن َجد ِ رسول للا    أَنَّ     ْبن  أَبِي َحاِزٍم عن 
  ا أَْن َسِمَع ذَِلَك ِ َصْخٌر َرِكَب فِي َخْيٍل ي ِمدُّ النبيَغَزا ثَِقيفًا فَلَمَّ قَْد اْنَصَرَف َولَْم    فََوَجَد َنبِيَّ َّللاَّ

كْ  تَه  أَْن اَل ي فَاِرَق َهذَا اْلقَْصَر َحتَّى َيْنِزل وا َعلَى ح  ِ َوِذمَّ رسول    مِ َيْفتَْح فََجعََل َصْخٌر َيْوَمِئٍذ َعْهَد َّللاَّ
ْم َحتَّى نَ   للا  ْكمِ فَلَْم ي فَاِرْقه  ا َبْعد  فَإِنَّ ثَِقيفًا قَْد َنَزلَْت   رسول للا   َزل وا َعلَى ح  فََكتََب إِلَْيِه َصْخٌر أَمَّ

ْقبٌِل إِلَْيِهْم َوه ْم فِي َخْيٍل فَأََمرَ  ِ َوأََنا م  ْكِمَك َيا َرس وَل َّللاَّ اَلةِ َجاِمعَةً فََدَعا  رسول للا   َعلَى ح  ِبالصَّ
مَّ َباِرْك ِْلَْحَمَس فِي َخْيِلَها َوِرَجاِلَها َوأَتَاه  اْلقَْوم  فَتََكلََّم المغيرة بن شعبة  ِْلَْحَمَس َعْشَر َدعَ  َواٍت اللَّه 

تِي َوَدَخلَْت فِيَما َدَخَل فِيِه المسلموَن فََدَعاه  فَقَاَل َيا َصخْ  ِ إِنَّ َصْخًرا أََخذَ َعمَّ ر  إِنَّ  فَقَاَل َيا َنبِيَّ َّللاَّ
تَه  فََدفَعََها إِلَْيِه َوَسأََل َنبِيُّ اْلقَْوَم   ْم فَاْدفَْع إِلَى المغيرة َعمَّ وا ِدَماَءه ْم َوأَْمَوالَه  وا أَْحَرز     َّللاَِّ إِذَا أَْسلَم 

ِ أَْنِزْلِنيهِ  ْساَلِم َوتََرك وا ذَِلَك اْلَماَء فَقَاَل َيا َنبِيَّ َّللاَّ أََنا َوقَْوِمي قَاَل نَعَْم    َما ِلَبنِي س لَْيٍم قَْد َهَرب وا عن اْْلِ
فَقَال وا َيا   ا النبي فَأَْنَزلَه  َوأَْسلََم يَعني السُّلَِمي ِيَن فَأَتَْوا َصْخًرا فََسأَل وه  أَْن َيْدفََع إِلَْيِهْم اْلَماَء فَأَبَى فَأَتَوْ 

ِ أَْسلَْمَنا َوأَتَْيَنا َصْخًرا ِلَيْدفََع إِلَْيَنا َماَءَنا وا   َنِبيَّ َّللاَّ فَأَبَى َعلَْيَنا فَأَتَاه  فَقَاَل َيا َصْخر  إِنَّ اْلقَْوَم إِذَا أَْسلَم 
ِ فََرأَْيت  َوْجهَ  ْم َوِدَماَءه ْم فَاْدفَْع إِلَى اْلقَْوِم َماَءه ْم قَاَل نَعَْم َيا َنبِيَّ َّللاَّ وا أَْمَوالَه    رسول للا    أَْحَرز 

ْمَرةً َحيَ        )1(" اًء ِمْن أَْخِذِه اْلَجاِرَيةَ َوأَْخِذِه اْلَماءَ َيتَغَيَّر  عنَد ذَِلَك ح 

ف وا    :"قَالَ   عن أبي سعيدوفي مسلم   -3856 فَتََخوَّ أَْزَواٌج  لَه نَّ  أَْوَطاَس  َيْوَم  َسْبًيا  أََصاب وا 
ْحَصَنات  ِمْن الن َِساِء إاِلَّ َما َملََكْت أَْيَمان ك مْ فَأ ْنِزلَْت َهِذِه اْْلَية    ) ")2َواْلم 

غزونا جيش الخبط ، وأمر أبو عبيدة ، فجعنا جوعا ":قال  رضي هللا عنهعن جابر  و -3857
شديدا ، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله ، يقال له العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو  
عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته . فأخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابرا يقول: قال أبو  

فقال: كلوا ، رزقا أخرجه للا ، أطعمونا إن    ذكرنا ذلك للنبي  عبيدة: كلوا ، فلما قدمنا المدينة  
 )3("كان معكم ، فأتاه بعضهم فأكله . 

  

 
( ) كتاب الخراج والفيء واإلمارة . ، باب في إقطاع األرضين ( 3067( برقم: )140/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن أبي حازم وأبيه، "(:673/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
إسناده ضعيف؛ عثمان  "(:456/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  وايتهثم النفراد أبان بن عبد هللا البجلي بر

 . "بن أبي حازم مجهوالن
 ()كتاب الرضاع ، باب جواز وطء المسبية بعد االستبراء()بهذا اللفظ( 1456(برقم:)171/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب المغازي ، باب غزوة سيف البحر()بهذا اللفظ(، ومسلم 4361)  ( برقم:167/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .  ( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة ميتة البحر()بنحوه.(1935(برقم: ) 61/  6في"صحيحه")
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 صلح الحديبية  •

ق     رضي للا عنهما    بن الحكم   َوَمْرَوانَ   عن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ وفي البخاري   -3858 ي َصد ِ
َخَرجَ  قَااَل  َصاِحِبِه  َحِديَث  َما  ِمْنه  َواِحٍد  ِبَبْعِض    رسول هلل    ك لُّ  َكان وا  إِذَا  َحتَّى  َدْيِبَيِة  اْلح  َزَمَن 

ذ وا ذَاَت اْليَِميِن فَ الطَِّريِق قَاَل النبي ِ َما  إِنَّ َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد ِباْلغَِميِم فِي َخْيٍل ِلق َرْيٍش َطِليعَةٌ فَخ  َوَّللاَّ
َحتَّى إِذَا      َشعََر بِِهْم َخاِلٌد َحتَّى إِذَا ه ْم ِبقَتََرةِ اْلَجْيِش فَاْنَطلََق يَْرك ض  َنِذيًرا ِلق َرْيٍش َوَساَر النبي

َحْل   َحْل  النَّاس   فَقَاَل  َراِحلَت ه   ِبِه  بََرَكْت  ِمْنَها  َعلَْيِهْم  ي ْهَبط   الَّتِي  ِبالثَِّنيَِّة  َخَْلَْت َكاَن  فَقَال وا  ْت  فَأَلَحَّ
ل ٍق َولَِكْن َحَبَسَها َحابِس       اْلقَْصَواء  َخَْلَْت اْلقَْصَواء  فَقَاَل النبي َما َخَْلَْت اْلقَْصَواء  َوَما ذَاَك لََها ِبخ 

وَن فِيَها ح   م  طَّةً ي عَظ ِ ْم إِيَّاَها ث مَّ  اْلِفيِل ث مَّ قَاَل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل َيْسأَل ونِي خ  ِ إاِلَّ أَْعَطْيت ه  َماِت َّللاَّ ر 
ض ه   َدْيِبَيِة َعلَى ثََمٍد قَِليِل اْلَماِء َيتَبَرَّ ْم َحتَّى نََزَل ِبأَْقَصى اْلح   النَّاس   َزَجَرَها فََوثََبْت قَاَل فَعََدَل عنه 

وه  َوش ِكَي   ًضا فَلَْم ي لَب ِْثه  النَّاس  َحتَّى نََزح  اْلعََطش  فَاْنتََزَع َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه ث مَّ      رسول للا   إِلَىتَبَرُّ
وا عنه  فََبْيَنَما ه ْم َكذَلِ  ِ َحتَّى َصَدر  ي  ْم ِبالر ِ ِ َما َزاَل َيِجيش  لَه  َك إِْذ َجاَء  أََمَره ْم أَْن َيْجعَل وه  فِيِه فََوَّللاَّ

َزاِعيُّ فِي َنفَ  َزاَعةَ َوَكان وا َعْيَبةَ ن ْصحِ ب َدْيل  ْبن  َوْرقَاَء اْلخ  ِمْن أَْهِل  رسول للا  ٍر ِمْن قَْوِمِه ِمْن خ 
َوَمعَه   َدْيِبَيِة  اْلح  ِمَياِه  أَْعَداَد  نََزل وا   ٍ ل َؤي  ْبَن  َوعامر   ٍ ل َؤي  ْبَن  تََرْكت  َكْعَب  إِن ِي  فَقَاَل  اْلع وذ   تَِهاَمةَ  ْم 

َوصَ  قَاِتل وَك  م  َوه ْم  فَقَالَ اْلَمَطافِيل   اْلَبْيِت  عن  ِجْئَنا    النبي   ادُّوَك  َولَِكنَّا  أََحٍد  ِلِقتَاِل  َنِجْئ  لَْم  إِنَّا 
دَّةً َوي َخلُّ  ْم م  ْت بِِهْم فَإِْن َشاء وا َماَدْدت ه  ْم اْلَحْرب  َوأََضرَّ ْعتَِمِريَن َوإِنَّ ق َرْيًشا قَْد َنِهَكتْه  وا َبْيِني َوَبْيَن  م 

َوإِْن ه ْم أََبْوا  النَّاِس فَإِْن أَظْ  وا  ل وا فِيَما َدَخَل فِيِه النَّاس  فَعَل وا َوإاِلَّ فَقَْد َجمُّ َهْر فَإِْن َشاء وا أَْن َيْدخ 
ْم َعلَى أَْمِري َهذَا َحتَّى تَْنفَِرَد َساِلفَتِي َولَي ْنِفذَنَّ َّللاَّ  أَمْ  ْم  َره  فَقَاَل  فََوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َْل قَاِتلَنَّه  ب َدْيٌل َسأ َبل ِغ ه 

ِل َوَسِمعناه  َيق ول  قَ  ج  ْواًل فَإِْن  َما تَق ول  قَاَل فَاْنَطلََق َحتَّى أَتَى ق َرْيًشا قَاَل إِنَّا قَْد ِجْئَناك ْم ِمْن َهذَا الرَّ
ه ْم اَل َحاَجةَ لََنا أَْن ت   أْيِ ِشْئت ْم أَْن َنْعِرَضه  َعلَْيك ْم فَعَْلَنا فَقَاَل س فََهاؤ  و الرَّ ْخبَِرَنا عنه  ِبَشْيٍء َوقَاَل ذَو 

النبي  قَاَل  ِبَما  ْم  فََحدَّثَه  َوَكذَا  َكذَا  َيق ول   َسِمْعت ه   قَاَل  َيق ول   َسِمْعتَه   َما  َهاِت  ْم  بن  ِمْنه  ع ْرَوة   فَقَاَم 
ونِي قَال وا مسعود فَقَاَل أَْي قَْوِم أَلَْست ْم ِباْلَواِلِد قَال وا َبلَى قَاَل أََولَسْ  ت  ِباْلَولَِد قَال وا َبلَى قَاَل فََهْل تَتَِّهم 

وا َعلَيَّ ِجْئت ك ْم ِبأَْهِلي َوَولَدِ  ا َبلَّح  وَن أَن ِي اْستَْنفَْرت  أَْهَل ع َكاَظ فَلَمَّ ي َوَمْن أََطاعني  اَل قَاَل أَلَْست ْم تَْعلَم 
ْشٍد اْقَبل وَها َوَدع وِني آِتيِه قَال وا اْئِتِه فَأَتَاه  فََجعََل ي َكل ِم   قَال وا َبلَى قَاَل فَإِنَّ َهذَا قَْد َعَرَض لَك   طَّةَ ر  ْم خ 

د  أََرأَْيَت إِْن اْستَأَْصْلَت    فَقَاَل النبي   النبي َحمَّ َنْحًوا ِمْن قَْوِلِه ِلب َدْيٍل فَقَاَل ع ْرَوة  عنَد ذَِلَك أَْي م 
  ِ َوَّللاَّ فَإِن ِي  اْْل ْخَرى  تَك ِن  َوإِْن  قَْبلََك  أَْهلَه   اْجتَاَح  اْلعََرِب  ِمْن  ِبأََحٍد  َسِمْعَت  َهْل  قَْوِمَك  َْلََرى  أَْمَر 

وًها َوإِن ِ  ج  يق  اْمص ْص  و  د ِ وا َوَيَدع وَك فَقَاَل لَه  أَب و َبْكٍر الص ِ ي َْلََرى أَْوَشاًبا ِمْن النَّاِس َخِليقًا أَْن َيِفرُّ
ِت أََنْحن  َنِفرُّ عنه  َوَنَدع ه  فَقَاَل َمْن ذَا قَال وا أَب و َبْكٍر قَاَل أََما َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيدِ  ٌد  ِه لَْواَل َي ِبَبْظِر الالَّ

فَك لََّما تََكلََّم أََخذَ ِبِلْحَيِتِه َوالمغيرة    َكاَنْت لََك عنِدي لَْم أَْجِزَك بَِها َْلََجْبت َك قَاَل َوَجعََل ي َكل ِم  النبي 
ى ِلْحَيِة  َوَمعَه  السَّْيف  َوَعلَْيِه اْلِمْغفَر  فَك لََّما أَْهَوى ع ْرَوة  ِبَيِدِه إِلَ   بن شعبة قَاِئٌم َعلَى َرأِْس النبي

ْر َيَدَك عن ِلْحَيةِ    النبي فََرفََع ع ْرَوة  َرأَْسه       رسول للا    َضَرَب َيَده  ِبَنْعِل السَّْيِف َوقَاَل لَه  أَخ ِ
فَقَاَل َمْن َهذَا قَال وا المغيرة بن شعبة فَقَاَل أَْي غ َدر  أَلَْست  أَْسعَى فِي َغْدَرِتَك َوَكاَن المغيرة َصِحَب 

ْم ث مَّ َجاَء فَأَْسلََم فَقَاَل النبيقَْومً  ْم َوأََخذَ أَْمَوالَه  ا اْلَماَل     ا فِي اْلَجاِهِليَِّة فَقَتَلَه  ْساَلَم فَأَْقبَل  َوأَمَّ ا اْْلِ أَمَّ
ق  أَْصَحاَب النبي  ِ   فَلَْست  ِمْنه  فِي َشْيٍء ث مَّ إِنَّ ع ْرَوةَ َجعََل يَْرم  مَ ِبعَْيَنْيِه قَاَل فََوَّللاَّ رسول     َما تََنخَّ

وا أَْمَره      للا  ْم فََدلََك ِبَها َوْجَهه  َوِجْلَده  َوإِذَا أََمَره ْم اْبتََدر  ٍل ِمْنه  ِ َرج   َوإِذَا  ن َخاَمةً إاِلَّ َوقَعَْت فِي َكف 
ْم عندَ  أَ َكاد وا َيْقتَِتل وَن َعلَى َوض وِئِه َوإِذَا تََكلََّم َخفَض وا أَْصَواتَه  ه  َوَما ي ِحدُّوَن إِلَْيِه النََّظَر تَْعِظيًما  تََوضَّ

قَيْ  َعلَى  َوَوفَْدت   ل وِك  اْلم  َعلَى  َوفَْدت   لَقَْد   ِ َوَّللاَّ قَْوِم  أَْي  فَقَاَل  أَْصَحاِبِه  إِلَى  ع ْرَوة   فََرَجَع  َصَر  لَه  
ه   م  ِ إِْن َرأَْيت  َمِلًكا قَطُّ ي عَظ ِ ِ َوَّللاَّ دٍ   َوِكْسَرى َوالنََّجاِشي  َحمَّ م  أَْصَحاب  م  ِ  أَْصَحاب ه  َما ي عَظ ِ ًدا َوَّللاَّ َحمَّ م 

ْم فََدلََك بَِها َوْجَهه  َوِجْلَده  َوإِذَا أََمَره ْم اْبتَ  ٍل ِمْنه  ِ َرج  إاِلَّ َوقَعَْت فِي َكف  َم ن َخاَمةً  وا أَْمَره  إِْن تََنخَّ َدر 
أَ َكاد وا َيْقتَِتل وَن َعلَى   ْم عنَده  َوَما ي ِحدُّوَن إِلَْيِه النََّظَر َوإِذَا تََوضَّ َوض وِئِه َوإِذَا تََكلََّم َخفَض وا أَْصَواتَه 

ٌل ِمْن َبنِي ِكَناَنةَ َدع ونِي آِت  ْشٍد فَاْقَبل وَها فَقَاَل َرج  طَّةَ ر  يِه فَقَال وا تَْعِظيًما لَه  َوإِنَّه  قَْد َعَرَض َعلَْيك ْم خ 
ا أَْشرَ  وَن اْلب ْدَن      رسول للا   َوأَْصَحاِبِه قَالَ   َف َعلَى النبياْئِتِه فَلَمَّ م  َهذَا ف اَلٌن َوه َو ِمْن قَْوٍم ي عَظ ِ

ِ َما َينْ  ا َرأَى ذَِلَك قَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ اَلِء أَْن فَاْبعَث وَها لَه  فَب ِعثَْت لَه  َواْستَْقَبلَه  النَّاس  ي لَبُّوَن فَلَمَّ َبِغي ِلَهؤ 
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ا َرَجَع إِلَى أَْصَحاِبِه قَاَل َرأَْيت  اْلب ْدَن قَْد ق ل َِدْت َوأ ْشِعَرْت فََما أََرى أَْن ي  ي صَ  َصدُّوا دُّوا عن اْلَبْيِت فَلَمَّ
ا   ْم ي قَال  لَه  ِمْكَرز  ْبن  َحْفٍص فَقَاَل َدع ونِي آِتيِه فَقَال وا اْئِتِه فَلَمَّ ٌل ِمْنه  أَْشَرَف َعلَْيِهْم  عن اْلَبْيِت فَقَاَم َرج 

ٌل فَاِجٌر فََجعََل ي َكل ِم  النبي   قَاَل النبي  ه  إِْذ َجاَء س َهْيل  بن    َهذَا ِمْكَرٌز َوه َو َرج  فََبْينََما ه َو ي َكل ِم 
ا َجاَء س َهْيل  بن عمرو قَاَل النبي  ْد سهل  لَقَ   عمرو قَاَل َمْعَمٌر فَأَْخبََرِني أيوب عن ِعْكِرَمةَ أَنَّه  لَمَّ

َبْيَنَن ْهِريُّ فِي َحِديِثِه فََجاَء س َهْيل  بن عمرو فَقَاَل َهاِت اْكت ْب  ا  لَك ْم ِمْن أَْمِرك ْم قَاَل َمْعَمٌر قَاَل الزُّ
ا ا  اْلَكاِتَب فَقَاَل النبي   َوَبْيَنك ْم كتابا فََدَعا النبي  ِحيِم قَاَل س َهْيٌل أَمَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ْحَمن   ِبْسِم َّللاَّ لرَّ

ِ اَل   مَّ َكَما ك ْنَت تَْكت ب  فَقَاَل المسلموَن َوَّللاَّ ِ َما أَْدِري َما ه َو َولَِكْن اْكت ْب ِباْسِمَك اللَّه  َنْكت ب َها إاِلَّ فََوَّللاَّ
ِحيِم فَقَاَل النبي  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ مَّ ث مَّ قَاَل َهذَا مَ   ِبْسِم َّللاَّ ٌد َرس ول   اْكت ْب ِباْسِمَك اللَّه  َحمَّ ا قَاَضى َعلَْيِه م 

ِ َما َصَدْدَناَك عن اْلَبْيِت َواَل قَاتَْلَنا ِ لَْو ك نَّا َنْعلَم  أَنََّك َرس ول  َّللاَّ ِ فَقَاَل س َهْيٌل َوَّللاَّ َك َولَِكْن اْكت ْب  َّللاَّ
ِ فَقَاَل النبي د  ْبن  َعْبِد َّللاَّ َحمَّ ِ   م  ِ إِن ِي لََرس ول  َّللاَّ ِ قَاَل َوَّللاَّ د  ْبن  َعْبِد َّللاَّ َحمَّ ونِي اْكت ْب م   َوإِْن َكذَّْبت م 

ْم إِيَّاهَ  ِ إاِلَّ أَْعَطْيت ه  َماِت َّللاَّ ر  وَن فِيَها ح  م  طَّةً ي عَظ ِ ْهِريُّ َوذَِلَك ِلقَْوِلِه اَل َيْسأَل ونِي خ    ا فَقَاَل لَه  النبيالزُّ
ِ اَل تَتََحدَّث  اْلعََرب  أَنَّا أ ِخْذَنا ض ْغَطةً  َعلَى أَْن ت َخلُّوا َبْيَنَنا َوبَ  ْيَن اْلَبْيِت فَنَط وَف ِبِه فَقَاَل س َهْيٌل َوَّللاَّ

ٌل َوإِْن َكاَن   ْقِبِل فََكتََب فَقَاَل س َهْيٌل َوَعلَى أَنَّه  اَل َيأِْتيَك ِمنَّا َرج  َعلَى ِديِنَك إاِلَّ  َولَِكْن ذَِلَك ِمْن اْلعَاِم اْلم 
ْشِرِكيَن َوقَْد َجاَء مسلما فََبْيَنَما ه مْ رَ  ِ َكْيَف ي َردُّ إِلَى اْلم  َكذَِلَك إِْذ   َدْدتَه  إِلَْيَنا قَاَل المسلموَن س ْبَحاَن َّللاَّ

ِبَنْفِسِه  َدَخَل أَب و َجْنَدِل ْبن  س َهْيِل بن عمرو يَْرس ف  فِي ق ي وِدِه َوقَْد َخَرَج ِمْن أَْسفَِل َمكَّةَ َحتَّى َرَمى  
دَّه  إِلَيَّ فَقَالَ  ل  َما أ قَاِضيَك َعلَْيِه أَْن تَر  د  أَوَّ َحمَّ ِر المسلميَن فَقَاَل س َهْيٌل َهذَا َيا م  إِنَّا  النبي  َبْيَن أَْظه 

ِ إِذًا لَْم أ َصاِلْحَك َعلَى َشْيٍء أََبًدا قَاَل النبي َ   لَْم َنْقِض اْلكتاب َبْعد  قَاَل فََوَّللاَّ ِجْزه  ِلي قَاَل َما أََنا  فَأ
ِجيِزِه لََك قَاَل َبلَى فَاْفعَْل قَاَل َما أََنا ِبفَاِعٍل قَاَل ِمْكَرٌز بَْل قَْد أََجْزَناه  لََك قَاَل أَب و َجْندَ  ٍل أَْي َمْعَشَر  بِم 

ْشِرِكيَن َوقَْد ِجْئت  مسلما أاََل تََرْوَن َما قَْد لَقِ  َب َعذَاًبا َشِديًدا المسلميَن أ َردُّ إِلَى اْلم  يت  َوَكاَن قَْد ع ذ ِ
ِ قَاَل فَقَاَل ع َمر  ْبن  الخطاب فَأَتَْيت  َنِبيَّ َّللاَِّ  ِ َحقًّا قَاَل َبلَى ق ْلت  أَلَْسَنا    فِي َّللاَّ فَق ْلت  أَلَْسَت َنبِيَّ َّللاَّ
َنا َعلَى اْلَباِطِل قَاَل َبلَى ق ْلت  فَِلمَ  ِ َوَعد وُّ ِ  َعلَى اْلَحق  ِنيَّةَ فِي ِديِنَنا إِذًا قَاَل إِن ِي َرس ول  َّللاَّ  ن ْعِطي الدَّ

َبلَ  قَاَل  ِبِه  فَنَط وف   اْلَبْيَت  َسَنأْتِي  أَنَّا  ث َنا  ت َحد ِ ك ْنَت  أََولَْيَس  ق ْلت   َناِصِري  َوه َو  أَْعِصيِه  ى  َولَْست  
ٌف ِبِه قَاَل فَأَتَْيت  أََبا بَْكٍر فَق ْلت  َيا أََبا بَْكٍر فَأَْخبَْرت َك أَنَّا َنأِْتيِه اْلعَاَم قَاَل ق ْلت  اَل   ِ طَّو  قَاَل فَإِنََّك آِتيِه َوم 

َنا َعلَى اْلَباِطِل قَاَل َبلَى ق   ِ َوَعد وُّ ِ َحقًّا قَاَل َبلَى ق ْلت  أَلَْسَنا َعلَى اْلَحق  ْلت  فَِلَم ن ْعِطي  أَلَْيَس َهذَا َنبِيَّ َّللاَّ
ِنيَّةَ   ل  إِنَّه   الدَّ ج  ه  فَاْستَْمِسْك   لرسول للا َفِي ِديِنَنا إِذًا قَاَل أَيَُّها الرَّ َولَْيَس َيْعِصي َربَّه  َوه َو َناِصر 

ث َنا أَنَّا َسَنأْتِي اْلَبْيَت َوَنط وف  ِبِه قَ  ِ ق ْلت  أَلَْيَس َكاَن ي َحد ِ ِ إِنَّه  َعلَى اْلَحق  أَفَأَْخبََرَك   اَل َبلَىبِغَْرِزِه فََوَّللاَّ
ْهِريُّ قَاَل ع َمر  فَعَِمْلت  ِلذَ  ٌف ِبِه قَاَل الزُّ ِ طَّو  ِلَك أَْعَمااًل قَاَل أَنََّك تَأِْتيِه اْلعَاَم ق ْلت  اَل قَاَل فَإِنََّك آِتيِه َوم 

ا فََرَغ ِمْن قَِضيَِّة اْلكتاب قَالَ  وا ث مَّ    النبي   فَلَمَّ وا فَاْنَحر  ْم  ِْلَْصَحاِبِه ق وم  ِ َما قَاَم ِمْنه  اْحِلق وا قَاَل فََوَّللاَّ
ْم أََحٌد َدَخَل َعلَى أم سلمة فَذََكَر لََها َما لَقِ  ا لَْم َيق ْم ِمْنه  اٍت فَلَمَّ ٌل َحتَّى قَاَل ذَِلَك ثاََلَث َمرَّ َي ِمْن  َرج 

ْج ث مَّ  ِ أَت ِحبُّ ذَِلَك اْخر  ْم َكِلَمةً َحتَّى تَْنَحَر ب ْدَنَك  النَّاِس فَقَالَْت أم سلمة َيا َنِبيَّ َّللاَّ  اَل ت َكل ِْم أََحًدا ِمْنه 
ْم َحتَّى فَعََل ذَِلَك َنَحَر ب ْدَنه  َوَدَعا َحا ا  َوتَْدع َو َحاِلقََك فََيْحِلقََك فََخَرَج فَلَْم ي َكل ِْم أََحًدا ِمْنه  ِلقَه  فََحلَقَه  فَلَمَّ

وا َوجَ  وا فََنَحر  ا ث مَّ َجاَءه  َرأَْوا ذَِلَك قَام  ْم َيْقت ل  َبْعًضا َغمًّ ه  ْم َيْحِلق  بَْعًضا َحتَّى َكاَد بَْعض  عََل َبْعض ه 
فَ  َهاِجَراٍت  م  ْؤِمَنات   اْلم  َجاَءك ْم  إِذَا  آَمن وا  الَِّذيَن  أَيَُّها  َيا  تَعَالَى  فَأَْنَزَل َّللاَّ   ْؤِمَناٌت  م  اْمتَِحن وه نَّ  ِنْسَوةٌ 

َج إِْحَداه َما معاوية  َحتَّى َبلََغ ِبعِ  ْرِك فَتََزوَّ َصِم اْلَكَوافِِر فََطلََّق ع َمر  َيْوَمِئٍذ اْمَرأَتَْيِن َكاَنتَا لَه  فِي الش ِ
ٌل ِمْن    ْبن  أَبِي س ْفَياَن َواْْل ْخَرى صفوان ْبن  أ َميَّةَ ث مَّ َرَجَع النبي إِلَى اْلَمِديَنِة فََجاَءه  أَب و َبِصيٍر َرج 

لَْينِ ق َريْ  ج  لَْيِن فَقَال وا اْلعَْهَد الَِّذي َجعَْلَت لََنا فََدفَعَه  إِلَى الرَّ فََخَرَجا    ٍش َوه َو مسلم فَأَْرَسل وا فِي َطلَِبِه َرج 
لَ  ج  ْم فَقَاَل أَب و َبِصيٍر ِْلََحِد الرَّ لَْيفَِة فََنَزل وا َيأْك ل وَن ِمْن تَْمٍر لَه  ِ إِن ِي َْلََرى  ِبِه َحتَّى َبلَغَا ذَا اْلح  ْيِن َوَّللاَّ
ْبت  ِبِه ث   ِ إِنَّه  لََجي ٌِد لَقَْد َجرَّ ْبت  فَقَاَل أَب و  َسْيفََك َهذَا َيا ف اَلن  َجي ًِدا فَاْستَلَّه  اْْلَخر  فَقَاَل أََجْل َوَّللاَّ مَّ َجرَّ

َرَد َوفَرَّ اْْلَخر  َحتَّى أَتَى اْلَمِديَنةَ فََدَخَل اْلَمْسِجَد  َبِصيٍر أَِرنِي أَْنظ ْر إِلَْيِه فَأَْمَكَنه  ِمْنه  فََضَرَبه  َحتَّى بَ 
فَقَالَ  النبي   رسول للا    يَْعد و  إِلَى  اْنتََهى  ا  فَلَمَّ ذ ْعًرا  َهذَا  َرأَى  لَقَْد  َرآه   ِ    ِحيَن  َوَّللاَّ ق تَِل  قَاَل 

تََك قَدْ  ِ أَْوفَى َّللاَّ  ِذمَّ ِ قَْد َوَّللاَّ َرَدْدتَنِي إِلَْيِهْم ث مَّ    َصاِحبِي َوإِن ِي لََمْقت وٌل فََجاَء أَب و َبِصيٍر فَقَاَل َيا َنِبيَّ َّللاَّ
النبي قَاَل  ْم  ِمْنه  لَْو    أَْنَجانِي َّللاَّ   َحْرٍب  ِمْسعََر  ِه  أ م ِ أَنَّه   َوْيل   َعَرَف  ذَِلَك  َسِمَع  ا  فَلَمَّ أََحٌد  لَه   َكاَن 
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ْم أَب و َجْنَدِل ْبن  س َهْيٍل فَلَِحقَ  دُّه  إِلَْيِهْم فََخَرَج َحتَّى أَتَى ِسيَف اْلَبْحِر قَاَل َوَيْنفَِلت  ِمْنه   بابي َبِصيٍر  َسيَر 
ٌل قَْد أَْسلََم إاِلَّ  ج  ِمْن ق َرْيٍش َرج  ِ  فََجعََل اَل َيْخر  ْم ِعَصاَبةٌ فََوَّللاَّ  لَِحَق بابي َبِصيٍر َحتَّى اْجتََمعَْت ِمْنه 

ْم فَ  أَْرَسلَْت  َما َيْسَمع وَن بِِعيٍر َخَرَجْت ِلق َرْيٍش إِلَى الشَّأِْم إاِلَّ اْعتََرض وا لََها فَقَتَل وه ْم َوأََخذ وا أَْمَوالَه 
ِ وَ   ق َرْيٌش إِلَى النبي َو آِمٌن فَأَْرَسَل النبي ت َناِشد ه  ِباّلِلَّ ا أَْرَسَل فََمْن أَتَاه  فَه  ِحِم لَمَّ إِلَْيِهْم فَأَْنَزَل    الرَّ

ْم ِبَبْطِن َمكَّةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَْظفََرك مْ  ْم عنك ْم َوأَْيِديَك ْم عنه   َعلَْيِهْم َحتَّى  َّللاَّ  تَعَالَى َوه َو الَِّذي َكفَّ أَْيِدَيه 
وا ِب ِب َبلََغ اْلَحِميَّ  ِ َولَْم ي ِقرُّ وا أَنَّه  َنبِيُّ َّللاَّ ْم لَْم ي ِقرُّ ْم أَنَّه  ْحَمِن  ةَ َحِميَّةَ اْلَجاِهِليَِّة َوَكاَنْت َحِميَّت ه  ِ الرَّ ْسِم َّللاَّ

ةٌ اْلع رُّ اْلَجَرب    ِ َمعَرَّ ْم َوَبْيَن اْلَبْيِت قَاَل أَب و َعْبد َّللاَّ ِحيِم َوَحال وا َبْينَه  وا َوَحَمْيت  اْلقَْوَم  الرَّ تََزيَّل وا تََميَّز 
َل إِذَ  ج  ْم ِحَماَيةً َوأَْحَمْيت  اْلِحَمى َجعَْلت ه  ِحًمى اَل ي ْدَخل  َوأَْحَمْيت  اْلَحِديَد َوأَْحَمْيت  الرَّ ا أَْغَضْبتَه  َمَنْعت ه 

ِ قَاَل ع ْرَوة  فَأَْخبََرتْ  ْهِري  َكاَن َيْمتَِحن ه نَّ َوَبلَْغَنا    رسول للا  نِي عائشة أَنَّ إِْحَماًء َوقَاَل ع قَْيٌل عن الزُّ
ْشِرِكيَن َما أَْنفَق وا َعلَى َمْن َهاَجَر ِمْن أَْزَواجِ  دُّوا إِلَى اْلم  ا أَْنَزَل َّللاَّ  تَعَالَى أَْن يَر  ِهْم َوَحَكَم َعلَى  أَنَّه  لَمَّ

ك وا ِبِعَصِم اْلَكَوافِ  ِر أَنَّ ع َمَر َطلََّق اْمَرأَتَْيِن قَِريَبةَ ِبْنَت أَبِي أ َميَّةَ َواْبَنةَ َجْرَوٍل  المسلميَن أَْن اَل ي َمس ِ
 َ وا ِبأ ا أَبَى اْلك فَّار  أَْن ي ِقرُّ َج اْْل ْخَرى أَب و َجْهٍم فَلَمَّ َج قَِريَبةَ معاوية َوتََزوَّ ِ فَتََزوَّ َزاِعي  َداِء َما أَْنفََق  اْلخ 

اِجِهْم أَْنَزَل َّللاَّ  تَعَالَى َوإِْن فَاتَك ْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجك ْم إِلَى اْلك فَّاِر فَعَاقَْبت ْم َواْلعَْقب   المسلموَن َعلَى أَْزوَ 
لَه  َزْوٌج ِمْن   ي ْعَطى َمْن ذََهَب  فَأََمَر أَْن  اْلك فَّاِر  إِلَى َمْن َهاَجَرْت اْمَرأَت ه  ِمْن  ي المسلموَن  ي َؤد ِ َما 

َهاِجَراِت اْرتَدَّتْ المسلميَن مَ  ِئي َهاَجْرَن َوَما نَْعلَم  أَنَّ أََحًدا ِمْن اْلم    ا أَْنفََق ِمْن َصَداِق ِنَساِء اْلك فَّاِر الالَّ
دَّةِ    بَْعَد إِيَماِنَها َوَبلَغََنا أَنَّ أََبا َبِصيِر ْبَن أسيد الثَّقَِفيَّ قَِدَم َعلَى النبي  َهاِجًرا فِي اْلم  ْؤِمًنا م  فََكتََب  م 

 وأخرجه مسلم متفرقا ، )1(" َيْسأَل ه  أََبا َبِصيٍر فَذََكَر اْلَحِديثَ   اْْلَْخَنس  ْبن  َشِريٍق إِلَى النبي

  

 
 هاد ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في الج2731( برقم: ) 193/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
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 استثناء المسلمات من الشرط   •
وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل  "وفي لفظ للبخاري -3859

أنه ال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا وخليت      رسول للا   بن عمرو على
على      رسول للا   بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إال ذلك فكاتبه

ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إال رده في تلك المدة  
لمؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج  وإن كان مسلما وجاء ا

يرجعها  مأن يرجعها إليهم فل    رسول للا  إلى رسول للا يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون
إلى    -إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن للا أعلم بإيمانهن    إليهم لما أنزل للا فيهن  

   ) ")1هنوال هم يحلون ل -قوله 

كان يمتحنهن بهذه اْلية      رسول للا   أن  قال عروة فأخبرتني عائشةبخاري  وفي ال -3860
    المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إذا جاءكم  آمنوا  الذين  أيها  "قال  غفور رحيم    -إلى    -يا 

) قد بايعتك ( . كالما يكلمها      رسول للا  عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها
 )2(" وهللا ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إال بقولهبه 

رسول    : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى"  قالت  رضي للا عنها     عن عائشة  هماوفي -3861
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن   يمتحنهن بقول للا تعالى   للا 
  رسول    إلى آخر اْلية . قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان
) انطلقن فقد بايعتكن ( . ال وللا ما      رسول للا   إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن    للا 

على      رسول للا   يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكالم وللا ما أخذ     رسول للا   مست يد
 )3("النساء إال بما أمره للا يقول لهن إذا أخذ عليهن ) قد بايعتكن ( كالما

كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما     النبي  أن  رضي للا عنها  ائشةوفي البخاري عن ع -3862
على   وحكم  أزواجهم  من  هاجر  من  على  أنفقوا  ما  المشركين  إلى  يردوا  أن  تعالى  للا  أنزل 
المسلمين أن ال يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول  

أن يقروا بأداء ما أنفق  الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج اْلخرى أبو جهم فلما أبى الكفار 
  وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم  المسلمون على أزواجهم أنزل للا تعالى  

والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج  
ن المهاجرات ارتدت  من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار الالئي هاجرن وما نعلم أحدا م

مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب   النبي    وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على  بعد إيمانها
 )4("يسأله أبا بصير فذكر الحديث   رسول للا  اْلخنس بن شريق إلى

  

 
( ) كتاب الشروط ، باب ما يجوز من الشروط في اإلسالم ( 2711( برقم: )188/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الشروط ، باب ما يجوز من الشروط في اإلسالم ( 2713( برقم: )189/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الطالق ، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت  5288( برقم: ) 49/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . ( ) كتاب اإلمارة ، باب كيفية بيعة النساء ( )بنحوه.(1866( برقم: )29/  6الذمي ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد ( )بهذا اللفظ(2731( برقم: )319/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
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لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة     أن النبي  البراء بن عازبوفيهما عن   -3863
يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن ال يقيم بها إال ثالث ليال وال يدخلها إال بجلبان السالح 

هذا ما قاضى عليه    فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتبقال    وال يدعو منهم أحدا
محمد رسول للا فقالوا لو علمنا أنك رسول للا لم نمنعك ولبايعناك ولكن اكتب هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد للا فقال أنا وللا محمد بن عبد للا وأنا وللا رسول للا قال وكان ال يكتب  

فأرنيه قال فأراه إياه فمحاه    قال  فقال لعلي امح رسول هللا فقال علي وهللا ال أمحاه أبداقال  
رسول  فلما دخل ومضى اْليام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك ل  بيده  النبي
 )1(" فقال نعم ثم ارتحل  للا 

 )2("ِلعَِلّيٍ : اْمُح : َرُسوُل هللِا ، قَاَل : اَل َوهللِا اَل أَْمُحوَك أَبًَداقَاَل :  "  وفي لفظ للبخاري -3864
النبي  عن أنس  وفي مسلم   -3865 فيهم سهيل بن عمرو فقال       أن قريشا صالحوا 
لعلي اكتب بسم للا الرحمن الرحيم قال سهيل أما باسم للا فما ندري ما بسم للا الرحمن     النبي

فقال اكتب من محمد رسول للا قالوا لو علمنا أنك    ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهمالرحيم  
اكتب من محمد بن عبد للا       رسول للا ْلتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال النبي

أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا      ترطوا على النبيفاش
نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده هللا ومن جاءنا منهم سيجعل هللا  يا رسول للا أنكتب هذا قال  

 )3("له فرجا ومخرجا

 ! اتهموا رأيكم •

ِ لَقَْد َرأَْيت ِني َيْوَم    بِِصفِّينَ يَقُوُل    سهل ْبَن ُحنَْيفٍ   عن  فيهما -3866 وا َرأْيَك ْم َوَّللاَّ أَيَُّها النَّاس  اتَِّهم 
دَّ أَْمرَ  ِ َما َوَضعنا س ي وفََنا َعلَى َعَواِتِقَنا      رسول للا   أَبِي َجْنَدٍل َولَْو أَن ِي أَْستَِطيع  أَْن أَر  لََرَدْدت ه  َوَّللاَّ

 )4(" َن ِبَنا إِلَى أَْمٍر نَْعِرف ه  إاِلَّ أَْمَرك ْم َهذَا إِلَى أَْمٍر قَطُّ إاِلَّ أَسهل

ٌل لَْو أَْدَرْكت    عن أَِبيِه قَاَل ك نَّا عنَد حذيفة  عن إِْبَراِهيَم التَّْيِمّيِ وفي مسلم   -3867  فَقَاَل َرج 
لَْيلَةَ رسول للا  ذَِلَك لَقَْد َرأَْيت َنا َمعَ قَاتَْلت  َمعَه  َوأَْبلَْيت  فَقَاَل حذيفة أَْنَت ك ْنَت تَْفعَل   رسول للا

ٌل َيأِْتيِني ِبَخَبِر اْلقَْوِم َجعَلَه  َّللاَّ  َمِعي      رسول للا اْْلَْحَزاِب َوأََخذَْتَنا ِريٌح َشِديَدةٌ َوق رٌّ فَقَالَ  أاََل َرج 
ٌل َيأِْتيَنا ِبَخبَِر اْلقَْوِم َجعَلَه  َّللاَّ  َمِعي َيْوَم اْلِقَياَمِة  َيْوَم اْلِقَياَمِة فََسَكْتَنا فَلَْم ي ِجْبه  ِمنَّا أََحٌد ث مَّ قَ  اَل أاََل َرج 

ٌل َيأِْتيَنا ِبَخبَِر اْلقَْوِم َجعَلَه  َّللاَّ  َمِعي َيْومَ   اْلِقَياَمِة فََسَكْتَنا فَلَْم فََسَكْتَنا فَلَْم ي ِجْبه  ِمنَّا أََحٌد ث مَّ قَاَل أاََل َرج 
فَأِْتَنا ِبَخبَِر اْلقَْوِم فَلَْم أَِجْد ب دًّا إِْذ َدَعانِي ِباْسِمي أَْن أَق وَم قَاَل اْذَهْب    قُْم يَا حذيفةه  ِمنَّا أََحٌد فَقَاَل  ي ِجبْ 

ا َولَّْيت  ِمْن عنِدِه   امٍ َجعَْلُت َكأَنََّما  فَأِْتنِي ِبَخبَِر اْلقَْوِم َواَل تَْذَعْره ْم َعلَيَّ فَلَمَّ ْم    أَْمِشي فِي َحمَّ َحتَّى أَتَْيت ه 
أَْرِمَيه    اْلقَْوِس فَأََرْدت  أَْن  ِبالنَّاِر فََوَضْعت  َسْهًما فِي َكِبِد  أََبا س ْفَياَن َيْصِلي َظْهَره   فَذََكْرُت  فََرأَْيت  

امِ ْعت  َوأََنا أَْمِشي  َولَْو َرَمْيت ه  َْلََصْبت ه  فََرجَ   َواَل تَْذَعْرُهْم َعلَيَّ     رسول هللا  قَْولَ  ا   فِي ِمثِْل اْلَحمَّ فَلَمَّ
ِبَخبَِر اْلقَْوِم     ِمْن فَْضِل َعبَاَءٍة َكانَْت َعلَْيهِ     هللا  رسول  َوفََرْغُت قُِرْرُت فَأَْلبََسنِيأَتَْيت ه  فَأَْخبَْرت ه  

ا أَْصَب   )5("قُْم يَا نَْوَمانُ ْحت  قَاَل ي َصل ِي فِيَها فَلَْم أََزْل َناِئًما َحتَّى أَْصَبْحت  فَلَمَّ

قَاَل ك ْنت  َكاِتًبا ِلَجْزِء ْبِن معاوية َعم ِ اْْلَْحَنِف    بن الزبيرُمْصعَُب  وفي البخاري عن   -3868
َولَْم َيك نْ  وِس  َبْيَن ك ل ِ ِذي َمْحَرٍم ِمْن اْلَمج  ق وا  ِبَسَنٍة فَر ِ قَْبَل َمْوِتِه  ْبِن الخطاب    فَأَتَاَنا كتاب ع َمَر 

 
( ) كتاب الجزية ، باب المصالحة على ثالثة أيام أو وقت معلوم  3184( برقم: )103/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلح ، باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن 2699)( برقم: 184/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(

 .  (وفالن بن فالن ( )بهذا اللفظ
 ()كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية ِفي الحديبية()بهذا اللفظ( 1784(برقم:)174/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(
) كتاب الجزية ، باب ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ( 3181( برقم: )103/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(
 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية ِفي الحديبية ( )بنحوه.( 1785( برقم: )176/  5)
 .( ) كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة اأْلحزاب ( )بهذا اللفظ(1788( برقم: )177/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
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وِس َحتَّى َشِهَد َعْبد  الرَّ  وِس     النبي أَنَّ  بن عوفْحَمِن  ع َمر  أََخذَ اْلِجْزَيةَ ِمْن اْلَمج  أََخذََها ِمْن َمج 
 )1("َهَجرَ 

 :  باب التَّْسِليم فِي َمْجِلس فِيِه أَْخاَلط ِمْن المسلميَن َواْلُمْشِرِكيَن  قال البخاري •

زيد  وفيهما عن  -3869 بن  َعلَْيِه    النبي   أَنَّ   رضي للا عنهما    أسامة  ِحَماٍر  َعلَى  َرِكَب 
ٍر فََساَرا  قَِطيفَةٌ فََدِكيَّةٌ َوأسامة َوَراَءه  يَع ود  َسْعَد ْبَن ع َباَدةَ فِي َبِني َحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ قَْبَل َوْقعَِة َبدْ 

قَْبلَ  َوذَِلَك  َسل وَل  اْبن    ٍ أ َبي  ْبن    ِ َعْبد  َّللاَّ فِيِه  بَِمْجِلٍس  ا  َمرَّ فِي   َحتَّى  فَإِذَا   ٍ أ بَي  ْبن    ِ َعْبد  َّللاَّ ي ْسِلَم  أَْن 
ِ ْبن    وِد َوفِي المسلميَن َعْبد  َّللاَّ ْشِرِكيَن َعَبَدةِ اْْلَْوثَاِن َواْليَه  َرَواَحةَ  اْلَمْجِلِس أَْخاَلٌط ِمْن المسلميَن َواْلم 

َر اْبن    ا َغِشَيْت اْلَمْجِلَس َعَجاَجة  الدَّابَِّة َخمَّ وا َعلَْيَنا فََسلَّمَ فَلَمَّ ٍ أَْنفَه  بِِرَداِئِه َوقَاَل اَل ت غَب ِر  رسول   أ بَي 
ِ ْبن  أ    للا  ِ َوقََرأَ َعلَْيِهْم اْلق ْرآَن فَقَاَل لَه  َعْبد  َّللاَّ ٍ اْبن  َسل وَل  َعلَْيِهْم ث مَّ َوقََف فَنََزَل فََدَعاه ْم إِلَى َّللاَّ َبي 

ا تَق ول  إِْن َكاَن َحقًّا فَاَل ت ْؤِذَنا ِبِه فِي َمَجاِلِسَنا فََمْن َجاَءَك فَاْقص ْص َعلَْيِه  أَيَُّها اْلَمْرء  اَل أَحس ن ِممَّ
ِ فَاْغَشَنا فِي َمَجاِلِسَنا فَإِنَّا ن ِحبُّ ذَِلَك فَاْستَبَّ   َبلَى َيا َرس وَل َّللاَّ ِ ْبن  َرَواَحةَ  المسلموَن قَاَل َعْبد  َّللاَّ

ْشِرك و وَن فَلَْم َيَزلْ َواْلم  ْم َحتَّى َسَكت وا ث مَّ َرِكبَ   الرسول    َن َواْلَيه ود  َحتَّى َكاد وا َيتَثَاَور  ه    ي َخف ِض 
أَْي َسْعد  أَلَْم تَْسَمْع     رسول للا   َدابَّتَه  فََساَر َحتَّى َدَخَل َعلَى َسْعِد ْبِن ع َباَدةَ فَقَالَ    رسول للا

ٍ قَاَل َكذَا َوَكذَا فَقَاَل َسْعد  ْبن  ع َباَدةَ أَْي َرس وَل َّللاَِّ  ِ ْبَن أ َبي  باب ي ِريد  َعْبَد َّللاَّ  بابي أَْنَت  َما قَاَل أَب و ح 
ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك َولَقَْد اْصَطلََح اْعف  عنه  َواْصفَْح فََوالَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلكتاب لَقَْد َجاَء َّللاَّ  ِباْلحَ  ق 

ِ الَّ  ا َردَّ َّللاَّ  ذَِلَك ِباْلَحق  ب وه  ِباْلِعَصاَبِة فَلَمَّ وه  َوي عَص ِ ج  ِ ِذي أَْعَطاَك َشِرَق أَْهل  َهِذِه اْلَبْحَرةِ َعلَى أَْن ي تَو 
ْشِرِكيَن    النبي   َوَكانَ   للا   رسول  ِبذَِلَك فَذَِلَك فَعََل ِبِه َما َرأَْيَت فَعَفَا عنه   َوأَْصَحاب ه  يَْعف وَن عن اْلم 

أ و الَِّذيَن  ِمْن  َولَتَْسَمعن  تَعَالَى  َّللاَّ   قَاَل  اْْلَذَى  َعلَى  وَن  َوَيْصبِر  أََمَره ْم َّللاَّ   َكَما  اْلكتاب  ت وا َوأَْهِل 
ْم َما أََمَره  َّللاَّ    رسول للا  انَ اْلكتاب اْْلَيةَ َوقَاَل َودَّ َكِثيٌر ِمْن أَْهِل اْلكتاب فَكَ  ل  فِي اْلعَْفِو عنه  َيتَأَوَّ

ا َغَزا َبْدًرا فَقَتََل َّللاَّ  بَِها َمْن قَتََل ِمْن َصَناِديِد اْلك فَّاِر َوَساَدةِ   رسول للا  ِبِه َحتَّى أَِذَن لَه  فِيِهْم فَلَمَّ
ْم أ َساَرى ِمْن َصَناِديِد اْلك فَّاِر َوَساَدةِ ق َرْيٍش  َوأَْصَحاب ه  َمْنص ورِ   النبي   ق َرْيٍش فَقَفَلَ  يَن َغاِنِميَن َمعَه 

هَ فََباِي  ْشِرِكيَن َعَبَدةِ اْْلَْوثَاِن َهذَا أَْمٌر قَْد تََوجَّ ٍ اْبن  َسل وَل َوَمْن َمعَه  ِمْن اْلم  رسول    ع واقَاَل اْبن  أ بَي 
وا  للا  ْساَلِم فَأَْسلَم   )2("َعلَى اْْلِ

 بعث الجواسيس  •

أَبِي هريرةفي البخاري   -3870 َبعَثَ      عن  َعلَْيِهْم    رسول للا  قَاَل  َر  َوأَمَّ َعْيًنا  َعَشَرةً 
عاصم بن ثابت اْلنصاري َجدَّ عاصم بن عمر ْبِن الخطاب َحتَّى إِذَا َكان وا ِباْلَهَدةِ َبْيَن َعْسفَاَن  

ْم ِبقَِريٍب ِمْن ِمائَِة رَ  وا لَه  ْم َبن و ِلْحَياَن فََنفَر  ٍ ِمْن ه ذَْيٍل ي قَال  لَه  وا ِلَحي  ٍل َراٍم فَاْقتَصُّوا َوَمكَّةَ ذ ِكر  ج 
ْم التَّْمَر فِي َمْنِزٍل َنَزل وه  فَقَال وا تَْمر  َيْثِرَب فَاتََّبع وا آثَاَره ْم فَ  ا َحسَّ ِبِهْم  آثَاَره ْم َحتَّى َوَجد وا َمأَْكلَه  لَمَّ

ْم   فَأَْعُطوا بِأَْيِديُكْم َولَُكْم اْلعَْهُد  اْنِزل وا  عاصم َوأَْصَحاب ه  لََجئ وا إِلَى َمْوِضعٍ فَأََحاَط بِِهْم اْلقَْوم  فَقَال وا لَه 
ِة َكافٍِر ث مَّ   َواْلِميثَاُق أَْن اَل نَْقتَُل ِمْنُكْم أََحًدا ا أََنا فَاَل أَْنِزل  فِي ِذمَّ فَقَاَل عاصم بن ثابت أَيَُّها اْلقَْوم  أَمَّ

مَّ أَْخبِْر عنا َنِبيَّكَ  ْبِل فَقَتَل وا عاصما َونََزَل إِلَْيِهْم ثاََلثَة  َنفٍَر َعلَى اْلعَْهِد َواْلِميثَاِق  فََرَمْوه ْم ِبالنَّ   قَاَل اللَّه 
ْم أَْطلَق وا أَْوتَاَر قِِسي ِِهْم فَرَ  ا اْستَْمَكن وا ِمْنه  ٌل آَخر  فَلَمَّ ِثَنِة َوَرج  َبْيٌب َوزيد ْبن  الدَّ ْم خ  َبط وه ْم بَِها قَاَل  ِمْنه 

ل  الثَّالِ  ج  وه  َوَعالَج  الرَّ ر  اَلِء أ ْسَوةً ي ِريد  اْلقَْتلَى فََجرَّ ِ اَل أَْصَحب ك ْم إِنَّ ِلي ِبَهؤ  ل  اْلغَْدِر َوَّللاَّ وه   ث  َهذَا أَوَّ
ِثَنِة َحتَّى َباع وه َما َبْعَد َوْقعَِة َبْدٍر فَاْبتَاَع   َبْيٍب َوزيد ْبِن الدَّ ْم فَاْنط ِلَق ِبخ  ن و اْلَحاِرِث  بَ فَأَبَى أَْن َيْصَحَبه 

َبْيٌب عنَده ْم   َبْيٌب ه َو قَتََل اْلَحاِرَث ْبَن عامر َيْوَم َبْدٍر فَلَِبَث خ  َبْيًبا َوَكاَن خ  أَِسيًرا  ْبِن عامر ْبِن َنْوفٍَل خ 
فَأََعاَرْت  بَِها  َيْستَِحدُّ  وًسى  اْلَحاِرِث م  َبَناِت  بَْعِض  فَاْستَعَاَر ِمْن  قَْتلَه   أَْجَمع وا  لََها  َحتَّى  ب نَيٌّ  فََدَرَج  ه  

وَسى ِبَيِدِه قَالَْت فَفَِزْعت  فَْزَعةً َعَرفَ  ْجِلَسه  َعلَى فَِخِذِه َواْلم  َبْيٌب  َوِهَي َغافِلَةٌ َحتَّى أَتَاه  فََوَجَدْته  م  َها خ 
ِ َما رَ  ِ لَقَْد فَقَاَل أَتَْخَشْيَن أَْن أَْقت لَه  َما ك ْنت  ِْلَْفعََل ذَِلَك قَالَْت َوَّللاَّ َبْيٍب َوَّللاَّ أَْيت  أَِسيًرا قَطُّ َخْيًرا ِمْن خ 

 
 ()كتاب الجزية ، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب()بهذا اللفظ( 3156(برقم:)96/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
( ) كتاب األدب ، باب كنية المشرك ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 6207( برقم: )45/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(

د والسير ، باب ِفي دعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى هللا وصبره على ( ) كتاب الجها 1798( برقم: ) 182/    5"صحيحه" ) 
 .  أذى المنافقين ( )بنحوه مختصرا.(
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وثٌَق ِباْلَحِديِد َوَما ِبَمكَّةَ ِمْن ثََمَرةٍ َوَكا َنْت تَق ول  إِنَّه   َوَجْدت ه  َيْوًما َيأْك ل  قِْطفًا ِمْن عنٍب فِي َيِدِه َوإِنَّه  لَم 
ا َخرَ  َبْيًبا فَلَمَّ َبْيٌب َدع ونِي أ َصل ِي  لَِرْزٌق َرَزقَه  َّللاَّ  خ  ْم خ  وا ِبِه ِمْن اْلَحَرِم ِلَيْقت ل وه  فِي اْلِحل ِ قَاَل لَه  ج 

ث مَّ   لَِزْدت   َجَزعٌ  َما ِبي  أَنَّ  تَْحِسب وا  أَْن  لَْواَل   ِ فَقَاَل َوَّللاَّ فََرَكَع َرْكعَتَْيِن  فَتََرك وه   مَّ َرْكعَتَْيِن  اللَّه  قَاَل 
ِ  أَْحِصِهْم َعَدًدا َوا ْم أََحًدا ث مَّ أَْنَشأَ َيق ول  فَلَْست  أ َباِلي ِحيَن أ ْقتَل  مسلما َعلَى أَي  ْم َبَدًدا َواَل ت ْبِق ِمْنه  ْقت ْله 

عِ ث مَّ قَ  َمزَّ لَِه َوإِْن َيَشأْ ي َباِرْك َعلَى أَْوَصاِل ِشْلٍو م  ِ َمْصَرِعي َوذَِلَك فِي ذَاِت اْْلِ ْيِه  اَم إِلَ َجْنٍب َكاَن ّلِِلَّ
َوأَخْ  اَلةَ  ِلك ل ِ مسلم ق تَِل َصْبًرا الصَّ َبْيٌب ه َو َسنَّ  فَقَتَلَه  َوَكاَن خ  اْلَحاِرِث  ْبن   ع ْقَبة   بََر  أَب و ِسْرَوَعةَ 
ث وا أَنَّه  ق ِتَل أَ  د ِ ْن  أَْصَحاَبه  َيْوَم أ ِصيب وا َخَبَره ْم َوبَعََث َناٌس ِمْن ق َرْيٍش إِلَى عاصم بن ثابت ِحيَن ح 
اًل َعِظيًما ِمْن ع َظَماِئِهْم فَبَعََث َّللاَّ  ِلعاصم ِمْثَل الظُّلَّ  ِة ِمْن  ي ْؤتَْوا ِبَشْيٍء ِمْنه  ي ْعَرف  َوَكاَن قَتََل َرج 

وا أَْن َيْقَطع وا ِمْنه  َشْيئًا َوقَاَل َكْعب  ْبن  َماِلٍك ذََكر   س ِلِهْم فَلَْم َيْقِدر  ْبَن  الدَّْبِر فََحَمْته  ِمْن ر  وا َمَراَرةَ 
لَْيِن َصاِلَحْيِن قَْد َشِهَدا َبْدًرا ِبيعِ اْلعَْمِريَّ َوِهاَلَل ْبَن أ َميَّةَ اْلَواقِِفيَّ َرج   )1("الرَّ

رسول    َسِمْعت  :"قَاَل      نُعَْيِم بن مسعود اأْلَْشَجِعّيِ عن  و.    )صحيح بطرقه وشواهده( -3871
س ولَْيِن فََما تَق واَلِن أَْنت َما قَااَل َنق ول  َكَما قَالَ   للا  َسْيِلَمةَ اْلَكذَّاِب قَاَل ِللرَّ    فَقَالَ َيق ول  ِحيَن قََرأَ كتاب م 

س َل اَل ت ْقتَل  لََضَرْبت  أَعناقَك َما   رسول للا  ِ لَْواَل أَنَّ الرُّ    )2("َوَّللاَّ

ا َرأَْيت     رسول للا قَاَل بَعَثَْتِني ق َرْيٌش إِلَى  عأَبِي َرافِ عن  .    )صحيح(  -3872   رسول للا   فَلَمَّ
   َاَل أَْرِجع  إِلَْيِهْم أََبًدا فَقَال ِ ِ إِن ِي َوَّللاَّ ْساَلم  فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ إِن ِي    رسول  للا  أ ْلِقَي فِي قَْلبِي اْْلِ

َد َولَِكْن اْرِجْع فَإِْن َكاَن فِي َنْفِسَك الَِّذي فِي َنْفِسَك اْْلَن فَاْرِجْع قَاَل اَل أَِخيس  ِباْلعَْهِد َواَل أَْحِبس  الْ  ب ر 
النبي  أَتَْيت   ث مَّ  قِْبِطيًّافَذََهْبت   َكاَن  أََبا َرافِعٍ  أَنَّ  َوأَْخبََرِني  ب َكْيٌر  قَاَل  وكان قد .)      )3("  فَأَْسلَْمت  

 ( أتاه منهمإليهم من  صالح قريشا على أن يرد

فقالوا ابعث لنا رجال   جاء أهل نجران إلى النبي  "قال  :    عن حذيفة  وفيهما  -3873
بن   أبا عبيدة  فبعث  الناس  لها  فاستشرف   .  ) أمين  أمينا حق  إليكم رجال  ) ْلبعثن  فقال  أمينا 

 )4("الجراح

 . "السفراء إلى بالد الكفار هذا أصل في إرسال  :"قال ابن باز •

  

 
 () كتاب المغازي ، باب حدثني عبد هللا بن محمد الجعفي()بهذا اللفظ( 3989(برقم:)78/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
، وأبو داود في "سننه"   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بهذا اللفظ(2647( برقم: )142/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
»مسند . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(16236( برقم: )3451/    6د في "مسنده" )وأحم،  ( )بمثله.(  2761( برقم: )38/    3)

/ 8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه األلباني في  حديث صحيح بطرقه وشاهده "ط الرسالة(:   366/  25أحمد« )
 .  2466برقم  (:103

( برقم:  598/    3والحاكم في "مستدركه" )،  ظ(  ( )بهذا اللف4877( برقم: )233/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
(  37/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  8621( برقم: ) 52/    8والنسائي في "الكبرى" )،    وصححه  ( )بمثله.(6601)

ود ت  »سنن أبي دا. قال األرنؤوط في      "( )بنحوه.( قال أبو داود : هذا كان في ذلك الزمان ، واليوم ال يصلح2758برقم: )
 2463برقم    (: 100/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:387/  4األرنؤوط« )

 . "إسناده صحيح"
( ) كتاب المغازي ، باب قصة أهل نجران ( )بمثله.( ، ومسلم  4381( برقم: )172/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )4(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي هللا تَعَالَى عنه ( 2420( برقم: )129/    7في "صحيحه" )
 .  )بهذا اللفظ(
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من   • المشركين  إخراج  العربمسألة  لذلك  جزيرة  الصحابة  وفهم  البخاري    .  ،  قال 

ْحَمِن ، َعْن َجِزيَرِة اْلعََرِب ، فَقَاَل : َمكَّ :" ٍد : َسأَْلُت اْلُمِغيَرةَ ْبَن َعْبِد الرَّ ةُ  َوقَاَل يَْعقُوُب ْبُن ُمَحمَّ
ُل تَِهاَمةَ .   " َواْلَمِدينَةُ َواْليََماَمةُ َواْليََمُن . َوقَاَل يَْعقُوُب : َواْلعَْرُج أَوَّ

َيْوم   ": قالأنه  رضي للا عنهما    بن عباسفيهما عن   -3874 َوَما  اْلَخِميِس  َيْوم   قَاَل :  أَنَّه    :
َوَجع ه  َيْوَم اْلَخِميِس    اْلَخِميِس ، ث مَّ بََكى َحتَّى َخَضَب َدْمع ه  اْلَحْصَباَء ، فَقَاَل : اْشتَدَّ بَِرس وِل للِا  

عٌ  ، فَقَاَل : اْئت وِني ِبِكتَاٍب أَْكت بْ  ٍ تََناز   لَك ْم ِكتَاًبا لَْن تَِضلُّوا َبْعَده  أََبًدا فَتََناَزع وا ، َواَل َيْنَبِغي ِعْنَد َنبِي 
ا تَْدع وِني إِلَْيِه ، َوأَْوَصى    ، فَقَال وا : َهَجَر َرس ول  للِا   ؟ قَاَل : َدع ونِي ، فَالَِّذي أََنا فِيِه َخْيٌر ِممَّ

ه ْم  ْخِرُجوا اْلُمْشِرِكيَن ِمْن َجِزيَرِة اْلعََرِب ، َوأَِجيُزوا اْلَوْفَد بِنَْحِو َما ُكْنُت  ِعْنَد َمْوِتِه ِبثاََلٍث : أَ  أ ِجيز 
ٍد : َوَنِسيت  الثَّاِلثَةَ . َوقَالَ  َحمَّ ْحَمِن ، َعْن َجِزيَرِة اْلعََرِب ،  يَْعق وب  ْبن  م  َسأَْلُت اْلُمِغيَرةَ ْبَن َعْبِد الرَّ

ُل تَِهاَمةَ   )1(".  فَقَاَل : َمكَّةُ َواْلَمِدينَةُ َواْليََماَمةُ َواْليََمُن . َوقَاَل يَْعقُوُب : َواْلعَْرُج أَوَّ

أخبرني عمر بن الخطاب "قال :  رضي للا عنهما    بن عبد للا   جابروفي مسلم عن   -3875
من جزيرة العرب حتى ال أدع إال    اليهود والنصارىيقول ْلخرجن      رسول للا  أنه سمع
 )2("مسلما

قال       رسول للا   كان آخر ما تكلم به"    وعن عبيدة بن الجراح)صحيح( .   -3876
يتخذون واعلموا أن شر الناس الذين  أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب  

   )3("القبور مساجد

أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى رضي للا عنهما  "  عن بن عمروفيهما   -3877
لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت       رسول للا   من أرض الحجاز وكان 

  وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود     اْلرض حين ظهر عليها هلل ولرسوله
نقركم بها       رسول للا   ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم     رسول للا 

 )4("إلى تيماء وأريحاء على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجالهم عمر
 فهم الصحابة لتلك األحاديث: •
  يجوز لمشرك أن يستوطن جزيرة العرب،  عنهم فهموا من هذا الحديث أنه الرضي هللا  الصحابة   •

أما إذا كانت إقامة المشرك في جزيرة العرب لحاجة يحتاجها أهل   ، بمعنى أن يقيم فيها إقامة دائمة
 ومما يدل على ذلك:  فهو أمر جائز،  ، الجزيرة

،وكذلك طيلة حياتهالصديق  عنه  أبقاهم أبو بكر  ، وقد    اليهود على اإلقامة بخيبر    قد أقر   أن النبي •
 فعل عمر  عنه في أول خالفته ثم أجالهم ، بعد ذلك بسبب نقضهم للعهد . 

ن المسلمين لما فتحوا البالد أ كما  "...(:88  /28»مجموع الفتاوى« ) في    قال شيخ اإلسالم بن تيمية  •
ولهذا لما فتح النبى خيبر أعطاها  ،كان الفالحون كلهم كفارا ألن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد  

ألن ذلك يحتاج إلى سكناها وكان الذين فتحوها  ؛  لليهود يعملونها فالحة لعجز الصحابة عن فالحتها  
فهؤالء هم الذين قسم   ...  لف واربعمائةأوا نحو أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكان 

طائفة من هؤالء فيها لفالحتها تعطلت مصالح الدين التى ال يقوم    النبى بينهم أرض خيبر فلو أقام
 ."بها غيرهم

 
البخاري في "ص   –  )1( الذمة  3053( برقم: )69/    4حيحه" )أخرجه  أهل  إلى  ، باب هل يستشفع  والسير  الجهاد  ( ) كتاب 

( ) كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له  1637( برقم: )75/    5ومعاملتهم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . شيء يوصي فيه ( )بنحوه.(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 1767)   ( برقم:160/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .   العرب ( )بهذا اللفظ(

المقدسي في "األحاديث المختارة" )   –  )3( اللفظ(  1122( برقم: )319/    3أخرجه الضياء  ،  وقال :"إسناده صحيح"( )بهذا 
إسناده   ط الرسالة(:  221/  3»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(1713( برقم: )422/    1وأحمد في "مسنده" )

 . 233برقم  (:106/ 1دته« )»صحيح الجامع الصغير وزيا. وصححه األلباني  صحيح
( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب إذا قال رب األرض أقرك  2338( برقم: )107/    3أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )4(

( ) كتاب البيوع ، باب المساقاة  1551( برقم: ) 27/    5ما أقرك هللا ولم يذكر أجال ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )
 . (والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ( )بمثله.
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البخاري عن عمرو بن ميمون -3878 الخطاب   في    وفي  ابن  وفيه   قصة مقتل عمر 
ساعة ثم جاء فقال غالم المغيرة قال الصنع قال نعم  قال يا بن عباس انظر من قتلني فجال  ..."

قال قاتله للا لقد أمرت به معروفا الحمد هلل الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي اْلسالم قد كنت  
 )1("أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا

  تحملوا إلينا من هؤالء العلوج قد نهيتكم أن  ":قال    عن عمر بن الخطابو.   )حسن( -3879
 )2("أحدا فعصيتموني 

عنه قد أقر بقائهم  ، ولو أنه فهم من النهي       ووجه االستدالل من ذلك : أن عمر ابن الخطاب •
أنه ال يجوز بقائهم مطلقا لما رضي بذلك. وبناء على ذلك ، فإن بقائهم في الجزيرة بمثل هذه الصفة  
فهو  المفضلة  القرون  في  المسلمين  الذي جرى عليه عمل  ، وهذا هو  النهي  في  داخال  يكون  ال 

 كاإلجماع.

 العمليات االنتحارية  •

 :من قال بأنها استشهادية من أدلة  •
لما تبارز مع اليهودي ارتد إليه  :"قصة عامر بن اْلكوع  فيهما  عن سلمة بن األكوع -3880

ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات فتكلم بعض الصحابة وقالوا إنه بطل جهاده مع رسول للا  
    فحزن أخوه سلمه بن اْلكوع فأتى إليه رسول للا    فوجده حزيناً فسأله، فقال: إنهم يقولون

ه أجرين وجمع بين أصبعيه  :"كذب من قال ذلك إن لإن جهاد عامر بطل، فقال رسول للا  
 )3(إنه الجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله" 

على جمع كثير من    حمل سلمة ابن اْلكوع"    وفي مسلم عن سلمة بن األكوع -3881
التنا سلمة  "فقال : عليه   ، وقد أثنى الرسول المشركين لوحده   )4("خير رج 

، حيث    "حديث الغالم   وفيها    قصة أصحاب األخدود صحيح مسلم عن صهيبفي   -3882
دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل للا ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم  

 )5("ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البالد في دين للا ، إذ قالوا : آمنا برب الغالم 
"فأمر باْلخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال :وفي لفظ لمسلم عنه -3883

عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها من لم يرجع  
    )6(فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغالم يا أمه اصبري فإنك على الحق"

عن محمد بن سيرين : أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه  . ماجاء    )ضعيف( -3884
على ترس ، فقال : ارفعوني برماحكم    الك  فيه رجال من المشركين ، فجلس البراء بن م

   )7("فألقوني إليهم ، فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائط ، فأدركوه قد قتل منهم عشرة . 

ْم  :"رسول للا عن عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -3885 أَنَّه  قَاَل ِمْن َخْيِر َمعَاِش النَّاِس لَه 
ِ يَِطير  َعلَى َمْتِنِه ك لََّما َسِمَع َهْيعَةً أَْو فَْزَعةً َطاَر َعلَيْ  ْمِسٌك عناَن فََرِسِه فِي َسِبيِل َّللاَّ ٌل م  يَْبتَِغي ِه  َرج 

ٌل فِي غ َنْيَمٍة فِي َرأْ   اْلقَتَْل َواْلَمْوَت َمَظانَّهُ  ِس َشعَفٍَة ِمْن َهِذِه الشَّعَِف أَْو بَْطِن َواٍد ِمْن َهِذِه أَْو َرج 
َكاةَ َويَْعب د  َربَّه  َحتَّى َيأِْتَيه  اْلَيِقين  لَْيَس ِمْن النَّاِس إِ  اَلةَ َوي ْؤِتي الزَّ  )8("الَّ فِي َخْيرٍ اْْلَْوِدَيِة ي ِقيم  الصَّ

 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان 3700( برقم: )15/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  بن عفان ( )بهذا اللفظ(
»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« . قال الهيثمي في     ( )بهذا اللفظ(579( برقم: )181/    1أخرجه الطبراني في "األوسط" )  –  )2(
 . "رواه الطبراني في األوسط، وإسناده حسن." (:76 /9)
( ) كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  4196( برقم: )130/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة خيبر ( )بمثله.(1802( برقم: )185/  5في "صحيحه" ) 
 () كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة ذي قرد وغيرها ( )بهذا اللفظ( 1807( برقم: )189/    5أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )4(
 . ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب قصة أصحاب اأْلخدود()بهذا اللفظ(3005( برقم:)229/  8أخرجه مسلم في"صحيحه") – )5(
 .  ()كتاب الزهد والرقائق ، باب قصة أصحاب اأْلخدود()بهذا اللفظ(3005)(برقم:229/  8أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
 ( باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين  ،كتاب السير  ()17995(برقم)9/44)السنن الكبرىأخرجه البيهقي في    –  )7(
 .  ( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل الجهاد والرباط ( )بهذا اللفظ(1889( برقم: )39/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(
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ِ .    )صحيح(  -3886 وا إِلَْيَنا َصفًّا   عن أَْسلََم أَبِي عمران التُِّجيِبي  وِم فَأَْخَرج  قَاَل ك نَّا بَِمِديَنِة الرُّ
ْم أَْو أَْكثَر  َوَعلَى أَْهِل ِمْصَر ع ْقَبة  ْبن  عامر وَ  وِم فََخَرَج إِلَْيِهْم ِمْن المسلميَن ِمْثل ه  َعلَى  َعِظيًما ِمْن الرُّ

ا ِمْن  ٌل  َرج  فََحَمَل  ع َبْيٍد  ْبن   فََضالَة   فََصاَح اْلَجَماَعِة  فِيِهْم  َدَخَل  َحتَّى  وِم  الرُّ  ِ َعلَى َصف  لمسلميَن 
ِ ي ْلِقي ِبَيَدْيِه إِلَى التَّْهل َكِة فَقَاَم أَب و أيوب اْلنصاري فَقَاَل َيا أَيَُّها  النَّاس  إِنَّك ْم النَّاس  َوقَال وا س ْبَحاَن َّللاَّ

ل وَن َهِذِه اْْلَيةَ َهذَا التَّأِْويَل وَ  ْساَلَم تَتَأَوَّ ا أََعزَّ َّللاَّ  اْْلِ فِيَنا َمْعَشَر اْْلَْنَصاِر لَمَّ إِنََّما أ ْنِزلَْت َهِذِه اْْلَيةَ 
ا د ونَ  َنا ِلبَْعٍض ِسرًّ وه  فَقَاَل بَْعض  َ قَْد أََعزَّ     رسول للا   َوَكث َر َناِصر  إِنَّ أَْمَوالََنا قَْد َضاَعْت َوإِنَّ َّللاَّ

ْساَلَم َوَكث َر   وه  فَلَْو أَقَْمَنا فِي أَْمَواِلَنا فَأَْصلَْحَنا َما َضاَع ِمْنَها فَأَْنَزَل َّللاَّ  َعلَى َنِبي ِهِ اْْلِ دُّ    َناِصر  يَر 
ِ َواَل ت ْلق وا ِبأَْيِديك ْم إِلَى التَّْهل َكِة فََكاَنْت التَّْهل كَ  قَ َعلَْيَنا َما ق ْلَنا َوأَْنِفق وا فِي َسِبيِل َّللاَّ اَمةَ َعلَى اْْلَْمَواِل  ة  اْْلِ

 ِ     )1("َوإِْصاَلِحَها َوتَْرَكَنا اْلغَْزَو فََما َزاَل أَب و أيوب َشاِخًصا فِي َسِبيِل َّللاَّ

   :القول بأنها انتحاريةمن أدلة  •

َو فِي    عن النبي     عن أَبِي هريرةفيهما    -3887 قَاَل َمْن تََردَّى ِمْن جبل فَقَتََل َنْفَسه  فَه 
ه  فِي َي  ا فَقَتََل َنْفَسه  فَس مُّ َخلًَّدا فِيَها أََبًدا َوَمْن تََحسَّى س مًّ ِدِه َيتََحسَّاه  فِي َناِر َجَهنََّم َيتََردَّى فِيِه َخاِلًدا م 

َخلًَّدا فِيَها أََبًدا َوَمْن قَتََل َنْفَسه  ِبَحِديَدةٍ فََحِديَدت ه  فِي َيِدِه َيَجأ  بَِها فِي بَْطِنِه فِي َناِر   َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا م 
َخلًَّدا فِيَها أََبًدا  )2("َجَهنََّم َخاِلًدا م 

اكِ وفيهما عن   -3888 َمْن َحلََف َعلَى َيِميٍن بِِملٍَّة َغْيِر    :"قَالَ   النبي    َوأَنَّ   ثابت ْبَن الضَّحَّ
ْساَلِم َكاِذًبا ٍل    -متعمدا-اْْلِ َب ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َولَْيَس َعلَى َرج  َو َكَما قَاَل َوَمْن قَتََل َنْفَسه  ِبَشْيٍء ع ذ ِ فَه 

 )3(" وزاد مسلم في لفظ " متعمدا،    َنْذٌر فِي َشْيٍء اَل َيْمِلك ه  

الَِّذي َيْخن ق  َنْفَسه  َيْخن ق َها فِي النَّاِر    قَاَل النبي ":"قَاَل       عن أَبِي هريرةهما  وفي -3889
 )4("َوالَِّذي يَْطعنها يَْطعنها فِي النَّارِ 

ْرٌح فََجِزَع فَأََخذَ    رسول للا   قَالَ   "  جندب وفيهما عن   -3890 ٌل ِبِه ج  َكاَن فِيَمْن َكاَن قَْبلَك ْم َرج 
مْ  َحرَّ ِبَنْفِسِه  َعْبِدي  َباَدَرِني  تَعَالَى  َّللاَّ   قَاَل  َماَت  َحتَّى  الدَّم   َرقَأَ  فََما  َيَده   ِبَها  فََحزَّ  يًنا  َعلَْيِه  ِسك ِ ت  

    )5("اْلَجنَّةَ 

ا آذَْته  اْنتََزَع َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه    " وفي لفظ مسلم -3891 ْن َكاَن قَْبلَك ْم َخَرَجْت ِبِه ق ْرَحةٌ فَلَمَّ اًل ِممَّ إِنَّ َرج 
ْمت  َعلَْيِه اْلَجنَّةَ   )6("فَنََكأََها فَلَْم يَْرقَأْ الدَّم  َحتَّى َماَت قَاَل َربُّك ْم قَْد َحرَّ

  

 
( برقم: 275/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  4711( برقم: )9/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
( )بنحوه 2512( برقم: )320/    2ديكم ( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )( ) كتاب التفسير ، شرح معنى وال تلقوا بأي3106)

األرنؤوط في   ( )بمثله.(2972( برقم: )82/    5والترمذي في "جامعه" )،  مختصرا.(   قال   . وقال  "حسن صحيح غريب" 
/ 2د ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زوائ" . وصححه األلباني في  إسناد صحيح."(:10/  11»صحيح ابن حبان« )

 .  1386برقم  (:118
( ) كتاب الطب ، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه  5778( برقم: )139/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن 109( برقم: )72/    1والخبيث ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )
 . قتل نفسه بشيء عذب به فِي النار ( )بمثله.(من 

( ) كتاب األدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن ( )بنحوه.( ،  6047( برقم: ) 15/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء  110( برقم: )73/    1ومسلم في "صحيحه" )

 . عذب به ِفي النار ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قاتل النفس ( )بهذا اللفظ( ،  1365( برقم: )96/    2رجه البخاري في "صحيحه" )أخ  –  )4(

( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء  109( برقم: )72/    1ومسلم في "صحيحه" )
 .  عذب به ِفي النار ( )بنحوه مطوال.(

 ( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قاتل النفس ( )بهذا اللفظ( 1363( برقم: )96/  2جه البخاري في "صحيحه" )أخر – )5(
( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل  113( برقم: )74/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . نفسه بشيء عذب به ِفي النار ( )بهذا اللفظ(
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لرجل ممن معه       رسول للا   شهدنا خيبر فقال":قال       أبي هريرة  وفيهما عن  -3892
يدعي اْلسالم هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة  
فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فأستخرج منها أسهما  

وا يا رسول للا صدق للا حديثك انتحر فالن فقتل  فنحر بها نفسه فأشتد رجال من المسلمين فقال
 )1("نفسه فقال قم يا فالن فأذن أنه ال يدخل الجنة إال مؤمن إن للا ليؤيد الدين بالرجل الفاجر

 .  غزوة تبوك •

ث  َحِديثَه  ِحيَن تََخلََّف عن  َكْعَب ْبَن َماِلكٍ   وفيهما  عن -3893 فِي َغْزَوةِ   رسول للا  ي َحد ِ
فِي َغْزَوةٍ َغَزاَها قَطُّ إاِلَّ فِي َغْزَوةِ تَب وَك      رسول للا   تَب وَك قَاَل َكْعب  ْبن  َماِلٍك لَْم أَتََخلَّْف عن

َوالمسلموَن      رسول للا   َغْيَر أَن ِي قَْد تََخلَّْفت  فِي َغْزَوةِ َبْدٍر َولَْم ي عَاِتْب أََحًدا تََخلََّف عنه  إِنََّما َخَرجَ 
ْم َوَبْيَن   ِهْم َعلَى َغْيِر ِميعَاٍد َولَقَْد َشِهْدت  َمعَ ي ِريد وَن ِعيَر ق َرْيٍش َحتَّى َجَمَع َّللاَّ  َبْينَه  ِ   رسول للا   َعد و 

   ٌْساَلِم َوَما أُِحب  أَنَّ ِلي بَِها َمْشَهَد بَْدٍر َوإِْن َكانَْت بَْدر  أَْذَكَر لَْيلَةَ اْلعَقَبَِة ِحيَن تََواثَْقنَا َعلَى اإْلِ
فِي َغْزَوةِ تَب وَك أَن ِي لَْم أَك ْن قَطُّ    رسول للا  لَّْفت  عنِمْنَها َوَكاَن ِمْن َخبَِري ِحيَن تَخَ   فِي النَّاِس 

قَْبلََها َراِحلَتَْيِن قَ  ِ َما َجَمْعت   ِتْلَك اْلغَْزَوةِ َوَّللاَّ أَْيَسَر ِمن ِي ِحيَن تََخلَّْفت  عنه  فِي  طُّ َحتَّى  أَْقَوى َواَل 
َما فِي ِتْلَك اْلغَْزَوةِ فَغََزاَها فِي َحر ٍ َشِديٍد َواْستَْقَبَل َسفًَرا بَِعيًدا َوَمفَاًزا َواْستَْقبََل    ل للارسو   َجَمْعت ه 

ا َكِثيًرا فََجاَل ِللمسلميَن أَْمَره ْم ِلَيتَأَهَّب وا أ ْهَبةَ َغْزِوِهْم فَأَْخَبَره ْم ِبَوْجِهِهْم الَِّذي ي ِري  د  َوالمسلموَن  َعد وًّ
ٌل ي ِريد  أَْن َكِثيٌر َواَل َيجْ   رسول للا   َمعَ  يَواَن قَاَل َكْعٌب فَقَلَّ َرج  ْم كتاب َحافٍِظ ي ِريد  ِبذَِلَك الد ِ َمع ه 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَغَزا ِتْلَك     رسول للا   َيتَغَيََّب َيظ نُّ أَنَّ ذَِلَك َسَيْخفَى لَه  َما لَْم َيْنِزْل فِيِه َوْحٌي ِمْن َّللاَّ
اَلل  فَأََنا إِلَْيَها أَْصعَر  فَتََجهَّزَ اْلغَْزَوةَ ِحيَن َطاَبْت الث ِ  َوالمسلموَن َمعَه  َوَطِفْقت   رسول للا  َمار  َوالظ ِ

ْم فَأَْرِجع  َولَْم أَْقِض َشْيئًا َوأَق ول  فِي َنْفِسي أََنا قَاِدٌر َعلَى ذَِلَك إِذَا أَ  َز َمعَه  َرْدت  فَلَْم  أَْغد و ِلَكْي أَتََجهَّ
َغاِدًيا َوالمسلموَن َمعَه  َولَْم    رسول للا   َماَدى بِي َحتَّى اْستََمرَّ ِبالنَّاِس اْلِجدُّ فَأَْصَبحَ يََزْل ذَِلَك َيتَ 

ع وا  أَْقِض ِمْن َجَهاِزي َشْيئًا ث مَّ َغَدْوت  فََرَجْعت  َولَْم أَْقِض َشْيئًا فَلَْم يََزْل ذَِلَك َيتََماَدى بِي َحتَّى أَْسرَ 
ْم فََيا لَْيتَنِي فَعَْلت  ث مَّ لَْم ي قَدَّْر ذَِلَك ِلي فََطِفْقت  إِذَا َخَرجْ َوتَفَاَرَط اْلغَزْ  ت   و  فََهَمْمت  أَْن أَْرتَِحَل فَأ ْدِرَكه 

وجِ  ر  وًصا َعلَْيِه فِي      رسول للا   فِي النَّاِس بَْعَد خ  اًل َمْغم  ن ِني أَن ِي اَل أََرى ِلي أ ْسَوةً إاِلَّ َرج  َيْحز 
عَفَاِء َولَْم َيْذك ْرِني ْن َعذََر َّللاَّ  ِمْن الضُّ اًل ِممَّ َحتَّى َبلََغ تَب وَك فَقَاَل َوه َو      رسول للا   الن ِفَاِق أَْو َرج 

ِ َحَبَسه  ب   ٌل ِمْن َبِني سلمة َيا َرس وَل َّللاَّ ْرَداه  َجاِلٌس فِي اْلقَْوِم ِبتَب وَك َما فَعََل َكْعب  ْبن  َماِلٍك قَاَل َرج 
ِ َما َعِلْمَنا َعلَْيِه إِ  ِ َيا َرس وَل َّللاَّ الَّ َخْيًرا  َوالنََّظر  فِي ِعْطفَْيِه فَقَاَل لَه  معاذ بن جبل ِبئَْس َما ق ْلَت َوَّللاَّ

ول  ِبِه السََّراب  فَقَالَ  رسول للا فََسَكتَ  َبي ًِضا يَز  اًل م    ل للارسو  فََبْيَنَما ه َو َعلَى ذَِلَك َرأَى َرج 
َن افِق وَن  ك ْن أََبا َخْيثََمةَ فَإِذَا ه َو أَب و َخْيثََمةَ اْلنصاري َوه َو الَِّذي تََصدََّق ِبَصاعِ التَّْمِر ِحيَن لََمَزه  اْلم 

ا َبلَغَِني أَنَّ  هَ قَافِاًل ِمْن تَب وَك َحَضَرنِي َبث ِ  النبي  فَقَاَل َكْعب  ْبن  َماِلٍك فَلَمَّ ي فََطِفْقت  أَتَذَكَّر   قَْد تََوجَّ
ا قِيلَ  ج  ِمْن َسَخِطِه َغًدا َوأَْستَِعين  َعلَى ذَِلَك ك لَّ ِذي َرأْيٍ ِمْن أَْهِلي فَلَمَّ ِلي    اْلَكِذَب َوأَق ول  ِبَم أَْخر 

َو ِمنْ   رسول للا  إِنَّ  ه  ِبَشْيٍء أََبًدا فَأَْجَمْعت   قَْد أََظلَّ قَاِدًما َزاَح عني اْلَباِطل  َحتَّى َعَرْفت  أَن ِي لَْن أَْنج 
قَاِدًما َوَكاَن إِذَا قَِدَم ِمْن َسفٍَر َبَدأَ ِباْلَمْسِجِد فََرَكَع فِيِه َرْكعَتَْيِن ث مَّ َجلََس  رسول للا  ِصْدقَه  َوَصبَّحَ 

إِلَْيهِ  وَن  َيْعتَِذر  فََطِفق وا  َخلَّف وَن  اْلم  َجاَءه   ذَِلَك  فَعََل  ا  فَلَمَّ َوثََماِنيَن    ِللنَّاِس  ِبْضعَةً  َوَكان وا  لَه   َوَيْحِلف وَن 
مْ  اًل فَقَبَِل ِمْنه  ِ   رسول للا   َرج  ْم َوَوَكَل َسَراِئَره ْم إِلَى َّللاَّ ْم َواْستَْغفََر لَه  ْم َوَباَيعَه  َحتَّى ِجْئت     َعاَلِنَيتَه 

ْغَضِب ث مَّ قَاَل تَ  ا َسلَّْمت  تََبسََّم تََبسَُّم اْلم  عَاَل فَِجْئت  أَْمِشي َحتَّى َجلَْست  َبْيَن َيَدْيِه فَقَاَل ِلي َما َخلَّفََك فَلَمَّ
ِ لَْو َجلَْست  عنَد َغْيِرَك ِمْن أَهْ  ِ إِن ِي َوَّللاَّ ْنَيا أَلَْم تَك ْن قَْد اْبتَْعَت َظْهَرَك قَاَل ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ ِل الدُّ

ج  ِمْن سَ  ْثت َك اْلَيْوَم  لََرأَْيت  أَن ِي َسأَْخر  ِ لَقَْد َعِلْمت  لَِئْن َحدَّ َخِطِه ِبع ْذٍر َولَقَْد أ ْعِطيت  َجَداًل َولَِكن ِي َوَّللاَّ
ْثت َك َحِديَث ِصْدٍق تَِجد  َعلَيَّ    َحِديَث َكِذٍب تَْرَضى ِبِه عني لَي وِشَكنَّ َّللاَّ  أَْن ي ْسِخَطَك َعلَيَّ َولَِئْن َحدَّ

ِ َما ك ْنت  قَطُّ أَْقَوى َواَل أَْيَسَر ِمن ِي ِحيَن  فِيِه إِن ِي َْلَرْ  ِ َما َكاَن ِلي ع ْذٌر َوَّللاَّ ِ َوَّللاَّ و فِيِه ع ْقَبى َّللاَّ ج 
 

( ) كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  4203( برقم: )132/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 111( برقم: )73/    1في "صحيحه" )

 . ِفي النار ( )بنحوه مطوال.(
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ا َهذَا فَقَْد َصَدَق فَق ْم َحتَّى َيْقِضَي َّللاَّ  فِيَك فَق ْمت  َوثَاَر ِرَجاٌل ِمْن    رسول للا   تََخلَّْفت  عنَك قَالَ  أَمَّ
ِ َما َعِلْمَناَك أَْذَنْبَت ذَْنًبا قَْبَل َهذَا لَقَْد َعَجْزَت فِي أَْن اَل تَك ونَ َبِني سل   مة فَاتَّبَع وِني فَقَال وا ِلي َوَّللاَّ

َخلَّف وَن فَقَْد َكاَن َكافَِيَك ذَْنَبَك اْستِْغفَار    رسول للا  اْعتَذَْرَت إِلَى   رسول للا   ِبَما اْعتَذََر ِبِه إِلَْيِه اْلم 
ِ َما َزال وا ي َؤن ِب وَنِني َحتَّى أََرْدت  أَْن أَْرِجَع إِلَى َب َنْفِسي قَاَل ث مَّ      رسول للا   لََك قَاَل فََوَّللاَّ فَأ َكذ ِ

اَلِن قَااَل ِمثَْل َما ق ْلَت فَِقيلَ  ْم َهْل لَِقَي َهذَا َمِعي ِمْن أََحٍد قَال وا نَعَْم لَِقَيه  َمعََك َرج  لهما ِمْثَل َما    ق ْلت  لَه 
ِبيعَةَ اْلعامريُّ َوِهاَلل  ْبن  أ َميَّةَ اْلَواقِِفيُّ قَالَ  َراَرة  ْبن  الرَّ وا قِيَل لََك قَاَل ق ْلت  َمْن ه َما قَال وا م   فَذََكر 

وه َما لَْيِن َصاِلَحْيِن قَْد َشِهَدا َبْدًرا فِيِهَما أ ْسَوةٌ قَاَل فََمَضْيت  ِحيَن ذََكر  رسول    ِلي قَاَل َونََهى  ِلي َرج 
وا    للا  المسلميَن عن َكاَلِمَنا أَيَُّها الثالثة ِمْن َبْيِن َمْن تََخلََّف عنه  قَاَل فَاْجتََنَبَنا النَّاس  َوقَاَل تَغَيَّر 

َعلَى ذَِلَك َخْمِسيَن لَْيلَةً   لََنا َحتَّى تََنكََّرْت ِلي فِي َنْفِسَي اْْلَْرض  فََما ِهَي ِباْْلَْرِض الَّتِي أَْعِرف  فَلَِبْثَنا
ا أََنا فَك ْنت  أََشبَّ اْلقَْوِم َوأَْجلَدَ  ا َصاِحَباَي فَاْستََكاَنا َوقَعََدا فِي ب ي وتِِهَما َيْبِكَياِن َوأَمَّ ج   فَأَمَّ ه ْم فَك ْنت  أَْخر 

نِي أََحٌد   َوأَط وف  فِي اْْلَْسَواِق َواَل ي َكل ِم  اَلةَ  فَأ َسل ِم  َعلَْيِه َوه َو فِي     رسول للا   َوآتِيفَأَْشَهد  الصَّ
َك َشفَتَْيِه بَِرد ِ السَّاَلِم أَْم اَل ث مَّ أ َصل ِي قَِريًب  اَلةِ فَأَق ول  فِي َنْفِسي َهْل َحرَّ ا ِمْنه  َوأ َساِرق ه  َمْجِلِسِه بَْعَد الصَّ

 َوإِذَا اْلتَفَتُّ َنْحَوه  أَْعَرَض عني َحتَّى إِذَا َطاَل ذَِلَك َعلَيَّ النََّظَر فَإِذَا أَْقَبْلت  َعلَى َصاَلتِي َنَظَر إِلَيَّ 
ي َوأََحبُّ النَّاِس إِلَيَّ  ْرت  ِجَداَر َحائِِط أبي قتادة َوه َو اْبن  َعم ِ ِمْن َجْفَوةِ المسلميَن َمَشْيت  َحتَّى تََسوَّ

ِ َما َردَّ َعلَيَّ السَّ  َ  فََسلَّْمت  َعلَْيِه فََوَّللاَّ ِ َهْل تَْعلََمنَّ أَن ِي أ ِحبُّ َّللاَّ اَلَم فَق ْلت  لَه  َيا أََبا قَتَاَدةَ أَْنش د َك ِباّلِلَّ
ْت َعْيَناَي َوَرس ولَه  قَاَل فََسَكَت فَع ْدت  فََناَشْدت ه  فََسَكَت فَع ْدت  فََناَشْدت ه  فَقَاَل َّللاَّ  َوَرس ول ه  أَْعلَم  فَفَاضَ 

ْرت  اْلِجَداَر فََبْيَنا أََنا أَْمِشي فِي س وِق اْلَمِديَنِة إِذَا َنبَِطيٌّ ِمْن َنَبِط أَْهِل الشَّاِم ِممَّ َوتََولَّْيت    ْن َحتَّى تََسوَّ
ونَ  لَه  إِلَيَّ   قَِدَم ِبالطَّعَاِم َيِبيع ه  ِباْلَمِديَنِة َيق ول  َمْن َيد لُّ َعلَى َكْعِب ْبِن َماِلٍك قَاَل فََطِفَق النَّاس  ي ِشير 

ا بَْعُد فَِإنَّهُ قَْد بَلَغَنَا أَنَّ  َحتَّى َجاَءِني فََدفََع إِلَيَّ كتابا ِمْن َمِلِك َغسَّاَن َوك ْنت  َكاِتًبا فَقََرأْت ه    فَِإذَا فِيِه أَمَّ
ُ بَِداِر َهَواٍن َواَل َمْضيَعٍَة فَاْلَحْق بِ  نَا نَُواِسَك قَاَل فَقُْلُت ِحيَن قََرأْتَُها َصاِحبََك قَْد َجفَاَك َولَْم يَْجعَْلَك َّللاَّ

َحتَّى إِذَا َمَضْت أَْربَع وَن ِمْن اْلَخْمِسيَن    َوَهِذِه أَْيَضا ِمْن اْلبَاَلِء فَتَيَاَمْمُت بَِها التَّن وَر فََسَجْرتَُها بَِها
َك أَْن تَْعتَِزَل اْمَرأَتََك    رسول للا  َيأِْتيِني فَقَاَل إِنَّ   للا  َرس ول  رسول  َواْستَْلَبَث اْلَوْحي  إِذَا   ر  َيأْم 

َبيَّ بِِمثِْل ذَِلَك  قَاَل فَق ْلت  أ َطل ِق َها أَْم َماذَا أَْفعَل  قَاَل اَل بَْل اْعتَِزْلَها فَاَل تَْقَرَبنََّها قَاَل فَأَْرَسَل إِلَى َصاحِ 
ِقي ِبأَْهِلِك فَك ونِي عنَده ْم َحتَّى َيْقِضَي َّللاَّ  فِي َهذَا اْْلَْمِر قَاَل فََجاَءْت اْمَرأَة   قَاَل فَق ْلت  اِلْمَرأَتِي اْلحَ 

ِ إِنَّ ِهاَلَل ْبَن أ َميَّةَ َشْيٌخ َضاِئٌع لَْيَس لَه  َخاِدٌم    رسول للا  ِهاَلِل ْبِن أ َميَّةَ  فَقَالَْت لَه  َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ َمافََهْل تَْكَره  أَنْ  ِ َما ِبِه َحَرَكةٌ إِلَى َشْيٍء َو َوَّللاَّ َزاَل     أَْخد َمه  قَاَل اَل َولَِكْن اَل َيْقَرَبنَِّك فَقَالَْت إِنَّه  َوَّللاَّ

ْنذ  َكاَن ِمْن أَْمِرِه َما َكاَن إِلَى َيْوِمِه َهذَا قَاَل فَقَاَل ِلي بَْعض  أَْهِلي لَْو اْستَأْذَْنتَ      رسول للا   َيْبِكي م 
َوَما     رسول للا   فِي اْمَرأَِتَك فَقَْد أَِذَن اِلْمَرأَةِ ِهاَلِل ْبِن أ َميَّةَ أَْن تَْخد َمه  قَاَل فَق ْلت  اَل أَْستَأِْذن  فِيَها

فَلَِبْثت  ِبذَلِ     رسول للا   ي ْدِرينِي َماذَا َيق ول   ٌل َشابٌّ قَاَل  َك َعْشَر لََياٍل  إِذَا اْستَأْذَْنت ه  فِيَها َوأََنا َرج 
َل لََنا َخْمس وَن لَْيلَةً ِمْن ِحيَن ن ِهَي عن َكاَلِمَنا قَاَل ث مَّ َصلَّْيت  َصاَلةَ اْلفَْجِر َصَباَح َخْمِسيَن لَ  ْيلَةً  فََكم 

َجلَّ ِمنَّا قَْد َضاقَْت َعلَيَّ َعلَى َظْهِر َبْيٍت ِمْن ب ي وِتَنا فََبْيَنا أََنا َجاِلٌس َعلَى اْلَحاِل الَّتِي ذََكَر َّللاَّ  َعزَّ وَ 
ِبأَْعلَى   َيق ول   َسْلعٍ  َعلَى  أَْوفَي  َصاِرخٍ  َصْوَت  َسِمْعت   َبْت  َرح  ِبَما  اْْلَْرض   َعلَيَّ  َوَضاقَْت  َنْفِسي 

  رسول للا فَآذَنَ  َصْوِتِه َيا َكْعَب ْبَن َماِلٍك أَْبِشْر قَاَل فََخَرْرت  َساِجًدا َوَعَرْفت  أَْن قَْد َجاَء فََرٌج قَالَ 
   َقِبََل َصاِحب فَذََهَب  وَنَنا  ر  ي َبش ِ النَّاس   فَذََهَب  اْلفَْجِر  َعلَْيَنا ِحيَن َصلَّى َصاَلةَ   ِ ِبتَْوَبِة َّللاَّ يَّ  النَّاَس 

ٌل إِلَيَّ فََرًسا َوَسعَى َساعٍ ِمْن أَْسلََم قَِبِلي َوأَْوفَى اْلجبل فََكانَ  وَن َوَرَكَض َرج  ر  َبش ِ ْوت  أَْسَرَع   م  الصَّ
َما إِيَّاه  ِب  ِني فَنََزْعت  لَه  ثَْوَبيَّ فََكَسْوت ه  ر  ا َجاَءنِي الَِّذي َسِمْعت  َصْوتَه  ي َبش ِ ِ  ِمْن اْلفََرِس فَلَمَّ ِبَشاَرِتِه َوَّللاَّ

فَاْنَطلَْقت   َما  فَلَِبْست ه  ثَْوَبْيِن  َواْستَعَْرت   َيْوَمِئٍذ  َغْيَره َما  أَْمِلك   م   َما  أَتَأَمَّ فَْوًجا    -  فَْوًجا  النَّاس   َيتَلَقَّانِي 
ِ َعلَْيَك َحتَّى َدَخْلت  اْلَمْسِجَد فَإِذَا َجاِلٌس فِي      رسول للا  ي َهن ِئ وِني ِبالتَّْوَبِة َوَيق ول وَن ِلتَْهِنْئَك تَْوَبة  َّللاَّ

ٌل  اْلَمْسِجِد َوَحْولَه  النَّاس  فَقَاَم َطْلَحة  ْبن  ع َبْيدِ  ِ َما قَاَم َرج  ِ ي َهْرِول  َحتَّى َصافََحنِي َوَهنَّأَنِي َوَّللاَّ  َّللاَّ
ا َسلَّْمت  َعلَى ه  قَاَل فََكاَن َكْعٌب اَل َيْنَساَها ِلَطْلَحةَ قَاَل َكْعٌب فَلَمَّ َهاِجِريَن َغْير      رسول للا   ِمْن اْلم 

وِر َوَي  ه  ِمْن السُّر  ق  َوْجه  َك قَاَل فَق ْلت   قَاَل َوه َو َيْبر  ْنذ  َولََدْتَك أ مُّ ق ول  أَْبِشْر ِبَخْيِر َيْوٍم َمرَّ َعلَْيَك م 
ِ َوَكانَ  ِ فَقَاَل اَل َبْل ِمْن عنِد َّللاَّ ِ أَْم ِمْن عنِد َّللاَّ إِذَا س رَّ اْستََناَر     رسول للا   أَِمْن عنِدَك َيا َرس وَل َّللاَّ
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ه  َكأَنَّ َوْجَهه  قِْطعَة   ِ إِنَّ َوْجه  ا َجلَْست  َبْيَن َيَدْيِه ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ  قََمٍر قَاَل َوك نَّا َنْعِرف  ذَِلَك قَاَل فَلَمَّ
ِ َوإِلَى َرس وِلهِ  أَْمِسْك َبْعَض      رسول للا  فَقَالَ     ِمْن تَْوَبِتي أَْن أَْنَخِلَع ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِلَى َّللاَّ

َو َخْيرٌ  َ إِنََّما   َماِلَك فَه  ِ إِنَّ َّللاَّ لََك قَاَل فَق ْلت  فَإِن ِي أ ْمِسك  َسْهِمَي الَِّذي ِبَخْيبََر قَاَل َوق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ َما َعِلْمت  أَ  َث إاِلَّ ِصْدقًا َما َبِقيت  قَاَل فََوَّللاَّ ْدِق َوإِنَّ ِمْن تَْوَبتِي أَْن اَل أ َحد ِ َحًدا ِمْن  نَّ أَ أَْنَجانِي ِبالص ِ

ْنذ  ذََكْرت  ذَِلَك لِ  ا   رسول للا  المسلميَن أَْباَله  َّللاَّ  فِي ِصْدِق اْلَحِديِث م  إِلَى َيْوِمي َهذَا أَحسن ِممَّ
ْنذ  ق ْلت  ذَِلَك لِ  ْدت  َكِذَبةً م  ِ َما تَعَمَّ و أَْن رسول للا  أَْباَلنِي َّللاَّ  ِبِه َوَّللاَّ إِلَى َيْوِمي َهذَا َوإِن ِي َْلَْرج 
َهاِجِريَن َواْْلَْنَصاِر  َيْحفََظِني َّللاَّ  فِيَما َبِقَي قَاَل فَأَْنَزَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ   ِ َواْلم  لَقَْد تَاَب َّللاَّ  َعلَى النَِّبي 
َكادَ  َما  َبْعِد  ِمْن  اْلع ْسَرةِ  َساَعِة  فِي  اتَّبَع وه   ِبِهْم    الَِّذيَن  إِنَّه   َعلَْيِهْم  تَاَب  ث مَّ  ْم  ِمْنه  فَِريٍق  ق ل وب   َيِزيغ  

َبْت َوَضاقَْت    َرء وٌف َرِحيمٌ  ل ِف وا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيِهْم اْْلَْرض  بَِما َرح  َوَعلَى الثالثة الَِّذيَن خ 
ْم َحتَّى َبلََغ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ  اِدقِينَ َعلَْيِهْم أَْنف س ه  َ َوك ون وا َمَع الصَّ ِ َما أَْنعََم    ن وا اتَّق وا َّللاَّ قَاَل َكْعٌب َوَّللاَّ

ْساَلِم أَْعَظَم فِي َنْفِسي ِمْن ِصْدقِي أَْن اَل    رسول للا  َّللاَّ  َعلَيَّ ِمْن نِْعَمٍة قَطُّ بَْعَد إِْذ َهَدانِي َّللاَّ  ِلْْلِ
َ قَاَل ِللَِّذيَن َكذَب وا ِحيَن أَْنَزَل اْلَوْحَي َشرَّ َما قَاَل  أَك وَن َكذَْبت ه  فَأَْهِلَك َكمَ  ا َهلََك الَِّذيَن َكذَب وا إِنَّ َّللاَّ

ْم ِرْجٌس  ِْلََحٍد َوقَاَل َّللاَّ    ْم إِنَّه  ْم فَأَْعِرض وا عنه  ِ لَك ْم إِذَا اْنقَلَْبت ْم إِلَْيِهْم ِلت ْعِرض وا عنه  َسَيْحِلف وَن ِباّلِلَّ
َ    َمأَْواه ْم َجَهنَّم  َجَزاًء ِبَما َكان وا َيْكِسب ونَ وَ  ْم فَإِنَّ َّللاَّ ْم فَإِْن تَْرَضْوا عنه  َيْحِلف وَن لَك ْم ِلتَْرَضْوا عنه 

ل ِْفَنا أَيَُّها الثالثة عن أَْمِر أ ولَِئَك الَِّذيَن قَ   اَل يَْرَضى عن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقينَ  مْ قَاَل َكْعٌب ك نَّا خ    بَِل ِمْنه 
َ   رسول للا َوأَْرَجأ ْم  لَه  َواْستَْغفََر  ْم  فََبايَعَه  لَه   َحلَف وا  فِيِه    رسول للا    ِحيَن  قََضى  َحتَّى  أَْمَرَنا 

ْفَنا ل ِ ا خ  ل ِف وا َولَْيَس الَِّذي ذََكَر َّللاَّ  ِممَّ تََخلُّفََنا عن اْلغَْزِو   فَِبذَِلَك قَاَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ َوَعلَى الثالثة الَِّذيَن خ 
ْن َحلََف لَه  َواْعتَذََر إِلَْيِه فَقَِبَل ِمْنه    ه  أَْمَرَنا َعمَّ  )1("  َوإِنََّما ه َو تَْخِليف ه  إِيَّاَنا َوإِْرَجاؤ 

لفظ -3894 َوَغَزا"ِ لمسلم  وفي  َواَل      رسول للا     آاَلٍف  َعْشَرةِ  َعلَى  يَزيدوَن  َكِثيٍر  ِبَناٍس 
ْم ِديَوان  َحافِظٍ   )2(" َيْجَمع ه 

وَت فَاَل ي َصل ِي َعلَيَّ النَّبِيُّ    وفي لفظ للبخاري :" -3895   َوَما ِمْن َشْيٍء أََهمُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن أَم 
وَت َرس ول  للِا  ْم َواَل ي َصل ِي َعلَيَّ ،   أَْو يَم  نِي أََحٌد ِمْنه  فَأَك وَن ِمَن النَّاِس ِبِتْلَك اْلَمْنِزلَِة ، فَاَل ي َكل ِم 
ِعْنَد أ م ِ َسلََمةَ ،  ِحيَن َبِقَي الثُّل ث  اْْلِخر  ِمَن اللَّْيِل ، َوَرس ول  للِا    لَى َنِبي ِِه  فَأَْنَزَل للا  تَْوَبتََنا عَ 

ْحِسَنةً فِي َشأْنِي ، َمْعِنيَّةً فِي أَْمِري ، فَقَاَل َرس ول  للِا   يَا أُمَّ َسلََمةَ ، تِيَب  :    َوَكاَنْت أ مُّ َسلََمةَ م 
َرهُ قَالَ ،    َعلَى َكْعبٍ  ، قَاَل: إِذًا َيْحِطَمك م  النَّاس  فََيْمَنع وَنك م  النَّْوَم َسائَِر اللَّْيلَِة   ْت: أَفَاَل أُْرِسُل إِلَْيِه فَأُبَّشِ

َوْجه ه     َصاَلةَ اْلفَْجِر آذََن ِبتَْوَبِة للِا َعلَْيَنا ، َوَكاَن إِذَا اْستَْبَشَر اْستََنارَ   ، َحتَّى إِذَا َصلَّى َرس ول  للِا  
 )3(" ، َحتَّى َكأَنَّه  قِْطعَةٌ ِمَن اْلقََمرِ 

  

 
( ) كتاب المغازي ، باب حديث كعب بن مالك وقول هللا عز وجل 4418( برقم: )3/    6بخاري في "صحيحه" )أخرجه ال  –  )1(

( ) كتاب التوبة ، باب حديث توبة 2769( برقم: )105/    8وعلى الثالثة الذين خلفوا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . كعب بن مالك وصاحبيه ( )بمثله.(

 ()كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه()بهذا اللفظ( 2769(برقم:)112/  8ي"صحيحه) مسلم ف أخرجه  – )2(
 ()كتاب تفسير القرآن ، باب وعلى الثالثة الذين خلفوا()بهذا اللفظ( 4677(برقم:)70/  6أخرجه البخاري في"صحيحه") – )3(
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 فهرس موضوعات المعامالت وفقه األسرة

  كتاب البيوع 

 3896ابتداء من الحديث رقم  في الورع

 3906ابتداء من الحديث رقم  األمانة في آخر الزمان

 3909ابتداء من الحديث رقم  ذم الحلف في البيع والشراء

السماحة في البيع  فضل 
 والشراء 

 3913ابتداء من الحديث رقم 

 3920ابتداء من الحديث رقم  عن البيع والتجارة واألسواق 

 3930ابتداء من الحديث رقم  شروط البيع 

 3948ابتداء من الحديث رقم  من بيوع الغرر 

 3952ابتداء من الحديث رقم  ضراب الفحل

 3966الحديث رقم ابتداء من  الشروط في العقود

 3990ابتداء من الحديث رقم  الخيارات 

 4001ابتداء من الحديث رقم  البيوع المنهي عنها 

 4017ابتداء من الحديث رقم  الميسر 

 4018ابتداء من الحديث رقم  الرد بالعيب 

 4020ابتداء من الحديث رقم  التسعير ، وحكم االحتكار

 4025الحديث رقم ابتداء من  الربا والصرف

العلة الربوية في األصناف 
 الستة 

 4035ابتداء من الحديث رقم 

 4043ابتداء من الحديث رقم  باب في الصرف 

 4054ابتداء من الحديث رقم  إذا ختلفت هذه األصناف 

قول ابن عباس رضي هللا  
عنهما  في الصرف وربا 

 الفضل

 4059ابتداء من الحديث رقم 

 4068ابتداء من الحديث رقم  ألفاظ حديث فضالة 

 4072ابتداء من الحديث رقم  بيع الحيوان بالحيوان 

  بيوع الثمار

 4080ابتداء من الحديث رقم  شرط بدوالصالح

 4087ابتداء من الحديث رقم  وضع الجوائح 

المزابنة والمحاقلة  
 والمخاضرة

 4092ابتداء من الحديث رقم 

 4102ابتداء من الحديث رقم  العرايا

 4108ابتداء من الحديث رقم  االستصناع 

 4113ابتداء من الحديث رقم  السلم 

 4118ابتداء من الحديث رقم  القرض 

 4128ابتداء من الحديث رقم  الرهن

 4132ابتداء من الحديث رقم  التفليس 

 4143ابتداء من الحديث رقم  الحجر 

 4152ابتداء من الحديث رقم  والضمان الحوالة 
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 4162ابتداء من الحديث رقم  الشركة

 4172ابتداء من الحديث رقم  القراض 

 4176ابتداء من الحديث رقم  كتاب اإلجارة 

 4190ابتداء من الحديث رقم  اإلجارة على القرب

 4198ابتداء من الحديث رقم  الشروط في عقد اإلجارة 

والمساقاة  المزارعة 
 والمخابرة

 4203ابتداء من الحديث رقم 

 4217ابتداء من الحديث رقم  الوكالة 

 4227ابتداء من الحديث رقم  بيع الفضولي)وقف النفاذ(

 4229ابتداء من الحديث رقم  باب الصلح 

 4245ابتداء من الحديث رقم  باب العارية 

 4256ابتداء من الحديث رقم  باب الغصب 

 4269ابتداء من الحديث رقم  الشفعة باب 

 4278ابتداء من الحديث رقم  باب إحياء الموات 

 4284ابتداء من الحديث رقم  عن الحمى 

 4293ابتداء من الحديث رقم  عن اإلقطاع

 4299ابتداء من الحديث رقم  باب اللقطة 

 4323ابتداء من الحديث رقم  باب الوديعة 

 4326الحديث رقم ابتداء من  باب الوصايا 

 4340ابتداء من الحديث رقم  باب الوقف 

 4357ابتداء من الحديث رقم  باب الهبة والعطية 

 4374ابتداء من الحديث رقم  وجوب العدل في العطية 

 4379ابتداء من الحديث رقم  العمرى والرقبى

 4384ابتداء من الحديث رقم  هبة المرأة

 4401ابتداء من الحديث رقم  حكم الرجوع في الهبة

 4405 ابتداء من الحديث رقم من له الرجوع عن هبته 

 4412ابتداء من الحديث رقم  شرط قبض الهبة 

 4414ابتداء من الحديث رقم  الشفاعة والرشوة

 4423 ابتداء من الحديث رقم من أخذ حقه من ظالمه 
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  كتاب الفرائض 

 4430 الحديث رقمابتداء من  ال وصية لوارث 

الوصية والدين تقدمان على 
 التركة

 4434 ابتداء من الحديث رقم

اليرث القاتل ،وال المسلم 
 الكافر

 4445ابتداء من الحديث رقم 

 4455ابتداء من الحديث رقم  األخوات مع البنات عصبات 

 4456ابتداء من الحديث رقم  الكاللة 

  قواعد في الحجب 

  كتاب النكاح 

 4466ابتداء من الحديث رقم  مشروعيته 

 4473ابتداء من الحديث رقم  صفات الزوج والزوجة 

 4486ابتداء من الحديث رقم  من آداب الخطبة 

 4503ابتداء من الحديث رقم  شروط النكاح )الصيغة( 

شرط الولي والشهود وإعالن 
 النكاح 

 4508 ابتداء من الحديث رقم

 4521 الحديث رقمابتداء من  شرط الرضا

 4527ابتداء من الحديث رقم  نكاح الشغار 

 4533ابتداء من الحديث رقم  باب الصداق 

 4545ابتداء من الحديث رقم  شرط الكفاءة 

 4558ابتداء من الحديث رقم  الشروط في النكاح

 4563ابتداء من الحديث رقم  باب الوليمة 

 4572ابتداء من الحديث رقم  حول الغناء 

 4578 ابتداء من الحديث رقم ما جاء من الرخصة من اللهو 

 4603ابتداء من الحديث رقم  حول الرقص )اللعب( 

باب عشرة النساء وآداب  
 الجماع 

 4607ابتداء من الحديث رقم 

تحقيق بطالن ما وردعن ابن 
عمر رضي هللا عنهما في 

 إتيان الدبر؟! 

 4622ابتداء من الحديث رقم 

 4626ابتداء من الحديث رقم  الزوج حقوق 

هل تجب خدمة الزوجة  
 لزوجها؟ 

 4641ابتداء من الحديث رقم 

 4644ابتداء من الحديث رقم  حقوق الزوجة 

 4664ابتداء من الحديث رقم  كيف يكون الهجر؟ 

 4668ابتداء من الحديث رقم  عن الضرب 

 4678ابتداء من الحديث رقم  حكم العزل

 4686ابتداء من الحديث رقم  باب القسم 

من خصائص فاطمة رضي 
 هللا عنها 

 4699ابتداء من الحديث رقم 
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فضل خديجة وعائشة رضي 
 هللا عنهما 

 4701ابتداء من الحديث رقم 

 4722ابتداء من الحديث رقم  عيوب النكاح 

 4732ابتداء من الحديث رقم  المحرمات  من النكاح 

 4738الحديث رقم ابتداء من  نكاح المتعة 

 4747ابتداء من الحديث رقم  نكاح التحليل 

  مسألة : النكاح في العدة 

 4754ابتداء من الحديث رقم  باب اإليالء 

 4758ابتداء من الحديث رقم  باب الظهار 

 1761ابتداء من الحديث رقم  الكفارة

 4771ابتداء من الحديث رقم  باب الخلع 

 4778الحديث رقم ابتداء من  كتاب الطالق 

الطالق البدعي في الوقت  
 والعدد

 4781ابتداء من الحديث رقم 

 4790ابتداء من الحديث رقم  عدد الطالق

طالق الهازل والموسوس 
 والغضبان والمكره

 4795 ابتداء من الحديث رقم

 4805ابتداء من الحديث رقم  الكناية في الطالق 

 4809رقم ابتداء من الحديث  متعة الطالق 

 4811ابتداء من الحديث رقم  باب الرجعة 

 4813ابتداء من الحديث رقم  باب اللعان 

 4830ابتداء من الحديث رقم  عن الغيرة

 4839ابتداء من الحديث رقم  باب في النسب 

نسبة ابن الزنا ألبيه إذا  
 استلحقه 

 4851ابتداء من الحديث رقم 

  كتاب العدد 

 4861ابتداء من الحديث رقم  عدة الخلع

 4867ابتداء من الحديث رقم  عدة المطلقة البائن 

 4876ابتداء من الحديث رقم  عدة الوفاة للحامل 

 4881ابتداء من الحديث رقم  عدة الوفاة للحائل

 4885ابتداء من الحديث رقم  صفة اإلحداد 

مسألة: هل يجب اإلحداد على 
المعتدة من طالق أو وطء  

 شبهة أو زنى؟ 

 

هل العدة بالحيض أم  
 بالقروء)األطهار(؟ 

 4894ابتداء من الحديث رقم 

عدة من ارتفع حيضها وهي  
 شابة 

 4909ابتداء من الحديث رقم 

 4911ابتداء من الحديث رقم  مسألة عدة المستحاضة 

 4912ابتداء من الحديث رقم  عدة المفقود
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  كتاب الرضاع 

 4915ابتداء من الحديث رقم  المحرمةحد الرضعة 

 4925ابتداء من الحديث رقم  رضاع الكبير

 4927ابتداء من الحديث رقم  لبن الفحل 

 4934ابتداء من الحديث رقم  أثر الرضاع في النكاح

 4938ابتداء من الحديث رقم  باب النفقات 

 4950ابتداء من الحديث رقم  هل  للمتوفى عنها نفقة؟ 

 4953ابتداء من الحديث رقم  أولويات النفقة 

 4960ابتداء من الحديث رقم  باب الحضانة 
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 كتاب البيوع   •

 في الورع   •
بطئوا  تال تسقال : )    أن رسول    رضي للا عنهما    عن جابر بن عبدهللا.    )صحيح( -3896

العبد    الرزق "  واإلجمال في  فأجملوا في الطلب  حتى يبلغه آخر رزق هو لهفإنه لن يموت 
  )1("أخذ الحالل وترك الحرام:الطلب 

فدعا الناس فقال هلموا  رضي للا عنه قال قام النبي    وعن حذيفة.  )صحيح لغيره( -3897
إلي فأقبلوا إليه فجلسوا فقال هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السالم نفث في روعي أنه ال  

أبطأ عليها   نفس حتى تستكمل رزقها وإن  يحملنكم    فاتقوا هللا وأجملوا في الطلب تموت  وال 
 )2("بطاعتهاستبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية للا فإن للا ال ينال ما عنده إال 

إن روح القدس نفث في روعي أن  عن النبي  عن أبي أمامةو. )صحيح لغيره( -3898
نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها و تستوعب رزقها فاتقوا للا و أجملوا في الطلب و ال يحملن  

 )3("أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية للا فإن للا تعالى ال ينال ما عنده إال بطاعته 

حدثني أحد بني سليم ، وال أحسبه إال   قال:"  أبو العالء بن الشخيرعن  .    )صحيح(  -3899
فمن رضي بما قسم هللا ،    أن هللا يبتلي عبده بما أعطاهقد رأى رسول للا صلى للا عليه وسلم  

   )4(".   ]عز وجل[ له ، بارك هللا له فيه ووسعه ، ومن لم يرض لم يبارك له

َيق ول  َوأَْهَوى النعمان ِبإِْصبَعَْيِه      رسول للا   َسِمْعت    النعمان ْبِن بشيرعن  فيهما  و -3900
ه نَّ َكِثيٌر ِمْن النَّاِس فََمْن اتَّقَى    َوبَْينَُهَما ُمْشتَبَِهاتٌ إِلَى أ ذ َنْيِه إِنَّ اْلَحاَلَل َبي ٌِن َوإِنَّ اْلَحَراَم َبي ٌِن   اَل َيْعلَم 

اْستَْبَرأَ  َحْوَل  الشُّب َهاِت  يَْرَعى  اِعي  اْلَحَراِم َكالرَّ فِي  َوقََع  الشُّب َهاِت  فِي  َوقََع  َوَمْن  َوِعْرِضِه  ِلِديِنِه   
ه  أاََل َوإِنَّ  ِ َمَحاِرم  فِي اْلَجَسِد    اْلِحَمى ي وِشك  أَْن يَْرتََع فِيِه أاََل َوإِنَّ ِلك ل ِ َمِلٍك ِحًمى أاََل َوإِنَّ ِحَمى َّللاَّ

ْضغَةً إِذَ    "   ولفظ البخاري  ا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسد  ك لُّه  َوإِذَا فََسَدْت فََسَد اْلَجَسد  ك لُّه  أاََل َوِهَي اْلقَْلب  م 
َشبََّهاتٌ   )5("   م 

ْثِم َكاَن ِلَما   َوبَْينَُهَما أُُموٌر ُمْشتَبَِهةٌ   "وفي لفظ للبخاري -3901 فََمْن تََرَك َما ش ب ِهَ َعلَْيِه ِمْن اْْلِ
ْثِم أَْوَشَك أَْن ي َواقَِع َما اْستََباَن َواْلَمعَا ِصي ِحَمى  اْستََباَن أَتَْرَك َوَمْن اْجتََرأَ َعلَى َما َيش كُّ فِيِه ِمْن اْْلِ

ِ َمْن يَْرتَْع َحْوَل اْلِحَمى ي وِشك  أَْن ي َواقِ  "عَه  َّللاَّ
)6( 

 
( برقم: 32/    8وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  607( برقم: )213/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
قال األرنؤوط في     وصححه ووافقه الذهبي .( )بمثله.(  2144( برقم: )4/    2( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )3239)

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء " . وصححه األلباني في  على شرط مسلم.إسناده صحيح  "(:32/  8»صحيح ابن حبان« )
الذهبي. قلت:   »وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقهوقال :...  2607برقم    (:209/  6من فقهها وفوائدها« )

نا لمجيء الحديث من طريق أخرى.  أن هذه الخشية غير واردة ه  وهو كما قاال، لوال ما يخشى من اختالط سعيد بن أبي هالل، إال
" إن أحدكم لن   ( والحاكم والبيهقي من طريقين عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ:2144  فقد أخرجه ابن ماجه ) 

الناس وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم ". وقال   الرزق، واتقوا هللا أيها تستبطئوا  يموت حتى يستكمل رزقه، فال  
الزبير وصاحبه بتصريحهما   على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وأقول: هو كما قاال، فقد أمنا تدليس أبي  لحاكم: " صحيحا

 .   «أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد هللا به.  رواية حجاج بن محمد: أخبرنا ابن جريج: بالتحديث في
»مجمع الزوائد ومنبع ( )بهذا اللفظ ( . قال الهيثمي في  2914برقم )  (:314/  7» البحر الزخار« )أخرجه البزار في    –  )2(

 .  "رواه البزار، وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات."(: 71/ 4الفوائد« )
»مجمع الزوائد ومنبع  ( ) بهذا اللفظ( . قال الهيثمي في  7694برقم )   (:166/  8»المعجم الكبير« )أخرجه الطبراني في    –  )3(

»صحيح الجامع " . وصححه األلباني في  رواه الطبراني في الكبير، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف." (:72/  4الفوائد« )
 .  2085برقم  (:419/ 1الصغير وزيادته« )

»مسند أحمد«  ( )بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في  20279قم )بر  ط الرسالة(:   403/  33« )ه»مسندأخرجه اإلمام أحمد في    –  )4(
" . وصححه األلباني في إسناده صحيح، رجاله ثقاْت رجال الشيخين غير صحابيه، وجهالته ال تضر."ط الرسالة(:  403/  33)

 .  1869برقم  (:381/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
( ) كتاب اإليمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ( )بنحوه.( ، ومسلم 52م: ) ( برق 20/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ( ) كتاب البيوع ، باب أخذ الحالل وترك الشبهات ( )بهذا اللفظ(1599( برقم: )50/  5في "صحيحه" ) 
ن وبينهما مشبهات ( ) كتاب البيوع ، باب الحالل بين والحرام بي2051( برقم: ) 53/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
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ْثِم فَقَاَل    رسول للا  َسأَْلت   " عن النواس ْبِن ِسْمعَانَ  في مسلم -3902 اْلبِر  عن اْلبِر ِ َواْْلِ
ثُْم َماَحاَك فِي َصْدِرَك َوَكِرْهَت أَْن يَطَِّلَع َعلَْيِه النَّاسُ  حسن اْلُخلُقِ   )1("َواإْلِ

وأنا أريد أن ال   قال : أتيت رسول للا    "عن َوابَِصةَ اأْلََسِدّيِ و.    )حسن لغيره( -3903
أدع شيئا من البر واْلثم إال سألته عنه ، وإذا عنده جمع ، فذهبت أتخطى الناس ، فقالوا : إليك 

، إليك يا وابصة ، فقلت : أنا وابصة ، دعوني أدنو منه ، فإنه من   يا وابصة عن رسول للا 
دن يا وابصة ، ادن يا وابصة « فدنوت منه حتى  أحب الناس إلي أن أدنو منه ، فقال لي : » ا

مست ركبتي ركبته ، فقال :»يا وابصة أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني؟«فقلت: يا رسول  
للا ، فأخبرني ، قال:» جئت تسألني عن البر واْلثم « قلت: نعم ، فجمع أصابعه الثالث ، فجعل  

ت نفسك ، البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت  ينكت بها  في صدري ، ويقول:»يا وابصة ، استف 
   )2("إليه النفس ، واْلثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك .  

َدْع َما رسول للا   َحِفْظت  ِمنْ "رضي للا عنهما     ْلحسن ْبِن َعِلّيٍ اِعن  .    )صحيح( -3904
ْدَق ُطَمأْنِينَةٌ َوإِنَّ اْلَكِذَب ِريبَةٌ يَِريب َك إِلَى َما اَل يَِريب َك فَإِنَّ      )3("الّصِ

ِبتَْمَرةٍ فِي الطَِّريِق قَاَل لَْواَل أَن ِي أََخاف  أَْن    َمرَّ النَّبِيُّ   :"قَالَ     عن أنس وفيهما   -3905
َدقَِة َْلََكْلت َها   )4(" تَك وَن ِمْن الصَّ

 .  األمانة في آخر الزمان •
يأتي على الناس زمان ال يبالي المرء  قال )    :عن"عن أبي هريرةفي البخاري   -3906

 )5("ما أخذ منه أمن الحالل أم من الحرام

َ َطي ٌِب اَل َيْقبَل  إاِلَّ    رسول للا   قَالَ   عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -3907 أَيَُّها النَّاس  إِنَّ َّللاَّ
ْرَسِليَن فَقَاَل   ْؤِمِنيَن ِبَما أََمَر ِبِه اْلم  َ أََمَر اْلم  س ل  ك ل وا ِمَن الطَّي َِباِت    َطي ًِبا َوإِنَّ َّللاَّ َواْعَملُوا  َيا أَيَُّها الرُّ

َواْشُكُروا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا ك ل وا ِمْن َطي َِباِت َما َرَزْقَناك ْم  َوقَاَل    إِن ِي بَِما تَْعَمل وَن َعِليٌم    َصاِلًحا
ِ    إِْن ك ْنت ْم إِيَّاه  تَْعب د وَن  ّلِلِ   دُّ َيَدْيِه إِلَى السََّماِء َيا َرب  َل ي ِطيل  السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر َيم  ج  ث مَّ ذََكَر الرَّ

ِ َوَمطْ  ه  َحَراٌم َوَمْشَرب ه  َحَراٌم َوَمْلَبس ه  َحَراٌم َوغ ِذَي ِباْلَحَراِم فَأَنَّى ي ْستََجاب  ِلذَِلَك َيا َرب   )6("عَم 

حذيفة  وفيهما -3908 :  عن  ثََنا"قال  للا    َحدَّ فِي  "  رسول  نََزلَْت  اْْلََماَنةَ  أَنَّ 
َجاِل ث مَّ نََزَل  )أصل(َجْذرِ  ثََنا عن َرْفعِ ق ل وِب الر ِ مَّ َحدَّ

وا ِمْن السُّنَِّة ث  وا ِمْن اْلق ْرآِن َوَعِلم  اْلق ْرآن  فَعَِلم 
اْلَوْكتِ  ِمْثَل  َها  أَثَر  قَْلِبِه فَيََظلُّ  فَت ْقَبض  اْْلََماَنة  ِمْن  ل  النَّْوَمةَ  ج  َيَنام  الرَّ َيَنام  النَّْوَمةَ    اْْلََماَنِة قَاَل  ث مَّ 

ْنتَِب فَت ْقبَض  اْْلَ  َها ِمثَْل اْلَمْجِل َكَجْمٍر َدْحَرْجتَه  َعلَى ِرْجِلَك فََنِفَط فَتََراه  م  ًرا  َماَنة  ِمْن قَْلِبِه فَيََظلُّ أَثَر 
ي  ؤَ َولَْيَس فِيِه َشْيٌء ث مَّ أََخذَ َحًصى فََدْحَرَجه  َعلَى ِرْجِلِه فَي ْصِبح  النَّاس  َيتََباَيع وَن اَل َيَكاد  أََحٌد ي   د ِ

اًل أَِميًنا َحتَّى   ُجِل َما أَْجلََدهُ َما أَْظَرفَهُ َما أَْعقَلَهُ َوَما  اْْلََماَنةَ َحتَّى ي قَاَل إِنَّ فِي َبِني ف اَلٍن َرج  يُقَاَل ِللرَّ
أَيَّك ْم َباَيْعت  لَِئْن َكاَن  َولَقَْد أَتَى َعلَيَّ َزَماٌن َوَما أ َباِلي    فِي قَْلبِِه ِمثْقَاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن إِيَمانٍ 

 
 ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تفسير البر واإلثم ( )بهذا اللفظ( 2553( برقم: ) 6/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(
ط  528/ 29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(18284( برقم: )4072/  7أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )2(

 . "حسن لغيره"1734برقم  (:323/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )لباني في " . وقال األإسناده ضعيف جداً "الرسالة(: 
( برقم:  286/    4والترمذي في "جامعه" )،    ( )بهذا اللفظ(2348( برقم: )103/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
.قال   ( )بنحوه مختصرا.(1749) ( برقم:  435/    1في "مسنده" )وقال :"حدسث صحيح" ، وأحمد    ( )بنحوه مختصرا.(2518)

 "ط الرسالة(:  252/  3»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  إسناده صحيح "(:59/  4»صحيح ابن خزيمة« )األعظمي في  
 . 12برقم  (:44/ 1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح.

( ) كتاب في اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطريق ( )بمثله.( 2431( برقم: )125/    3)  أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )4(
( ) كتاب الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ( 1071( برقم: )118/    3ومسلم في "صحيحه" )،  

 .  )بهذا اللفظ(
 ()كتاب البيوع ، باب من لم يبال من حيث كسب المال()بهذا اللفظ( 2059(برقم:)55/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )5(
( ) كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (  1015( برقم: )85/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  )بهذا اللفظ(
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ا اْلَيوْ   مسلم دَّنَّه  َعلَيَّ َساِعيِه َوأَمَّ وِديًّا لَيَر  دَّنَّه  َعلَيَّ ِدين ه  َولَِئْن َكاَن َنْصَراِنيًّا أَْو يَه  َم فََما ك ْنت  ِْل َباِيَع  لَيَر 
 ( الوكت ) سواد في اللون   )1("ِمْنك ْم إاِلَّ ف اَلًنا َوف اَلًنا 

 ذم الحلف في البيع والشراء  •

ه ْم َّللاَّ  َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل  قال:"  عن النبي     "عن أبي ذر  في مسلم   -3909 ثاََلثَةٌ اَل ي َكل ِم 
ْم َعذَاٌب أَِليٌم قَاَل فَقََرأََها   يِهْم َولَه  ثاََلَث ِمَراًرا قَاَل أَب و ذَر ٍ َخاب وا     رسول للا  َيْنظ ر  إِلَْيِهْم َواَل ي َزك ِ

ْسبِ  ِ قَاَل اْلم  وا َمْن ه ْم َيا َرس وَل َّللاَّ َنف ِق  ِسْلعَتَه  ِباْلَحِلِف اْلَكاِذبِ َوَخِسر   )2("ل  َواْلَمنَّان  َواْلم 

ثاََلثَةٌ اَل َيْنظ ر  َّللاَّ  إِلَْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  :"رسول للا  قَالَ   هريرةوفي البخاري عن أبي   -3910
ْم َعذَاٌب أَِليٌم   يِهْم َولَه  ِ الَِّذي اَل إِلَهَ    ، ذكر منهم :"َواَل ي َزك ِ ٌل أَقَاَم ِسْلعَتَه  بَْعَد اْلعَْصِر فَقَاَل َوَّللاَّ َوَرج 

فََصدَّ  َوَكذَا  َكذَا  بَِها  أَْعَطْيت   لَقَْد  ه   اْْلَيةَ  َغْير  َهِذِه  قََرأَ  ث مَّ  ٌل  َرج  ِ  قَه   َّللاَّ ِبعَْهِد  وَن  َيْشتَر  الَِّذيَن  إِنَّ 
 )3(" فََصدَّقَه  َوه َو َعلَى َغْيِر ذَِلكَ "ولفظ مسلم" َوأَْيَماِنِهْم ثََمًنا قَِلياًل 

ْلعَِة  اْلَحِلف     :"َيق ول      رسول للا قَاَل َسِمْعت     هريرة  وفيهما عن أبي -3911 ِللّسِ َمْنفَقَةٌ 
ْبحِ   )4("ممحقة للبركة"  ولفظ البخاري  " َمْمَحقَةٌ ِللّرِ

إِيَّاك ْم َوَكثَْرةَ      رسول للا   أَنَّه  َسِمعَ   اْلنصاري  عن أبي قتادةوفي مسلم   -3912 َيق ول  
 )5("يُنَفُِّق ثُمَّ يَْمَحقُ اْلَحِلِف فِي اْلَبْيعِ فَإِنَّه  

 فضل السماحة في البيع والشراء واالقتضاء  •

قَاَل َرِحَم    رسول للا    أَنَّ   رضي للا عنهما  :"  ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   عن جابر   في البخاري -3913
اًل َسْمًحا إِذَا َباَع َوإِذَا اْشتََرى َوإِذَا اْقتََضى  )6("َّللاَّ  َرج 

ه  أَْن ي ْنِجَيه  َّللاَّ     :"َيق ول   رسول للا  سمعت  فَإِن ِي"عن أبي قتادة   في مسلم -3914 َمْن َسرَّ
ْعِسر  )7("َيَضْع عنه    أَوْ  ٍِمْن ك َرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة فَْلي َنف ِْس عن م 

ْعِسًرا أَْو َوَضَع عنه   :"   قال  رسول للا    أن  اْليََسرِ وفي مسلم عن أبي   -3915 َمْن أَْنَظَر م 
 )8(" أََظلَّه  َّللاَّ  فِي ِظل ِهِ 

ْن َكاَن قَْبلَك ْم فَلَْم    رسول للا    قَالَ عن أَبِي َمْسعُودٍ   مسلم  وفي -3916 ٌل ِممَّ وِسَب َرج  ح 
والَه  ِمْن    ي وَجدْ  ر  ِغْلَماَنه  أَْن َيتََجاَوز  وِسًرا فََكاَن َيأْم   اْلَخْيِر َشْيٌء إاِلَّ أَنَّه  َكاَن ي َخاِلط  النَّاَس َوَكاَن م 

وا عنه   ْعِسِر قَاَل قَاَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ َنْحن  أََحقُّ ِبذَِلَك ِمْنه  تََجاَوز   )9("عن اْلم 

: تلقت المالئكة روح    رضي للا عنه قال : قال النبي    حذيفةوفي البخاري عن   -3917
ينظروا   أن  فتياني  آمر  كنت   : قال  ؟  شيئا  الخير  من  أعملت   : قالوا   ، قبلكم  كان  ممن  رجل 
ويتجاوزوا عن الموسر ، قال : قال : فتجاوزوا عنه وقال أبو مالك ، عن ربعي : كنت أيسر  

 .)10(" على الموسر ، وأنظر المعسر 

 
في"صحيحه  –  )1( البخاري  في 6497(برقم:) 104/    8")أخرجه  ومسلم  اللفظ(،  ()بهذا  األمانة  رفع  باب   ، الرقاق  كتاب   ()

 ()كتاب اإليمان ، باب رفع اأْلمانة واإليمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب()بمثله.( 143(برقم:)88/    1"صحيحه")
اب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن بالعطية ( ) كتاب اإليمان ، ب106( برقم: )71/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  وتنفيق السلعة بالحلف ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب إثم من منع ابن السبيل من  2358( برقم: )110/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

اب اإليمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن ( ) كت 108( برقم: ) 72/    1ومسلم في "صحيحه" )  الماء ( )بهذا اللفظ( ،
 . بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ( )بنحوه.(

( ) كتاب البيوع ، باب يمحق هللا الربا ويربي الصدقات ( )بنحوه.(  2087( برقم: ) 60/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .  لبيوع ، باب النهي َعْن الحلف ِفي البيع ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب ا1606( برقم: )56/  5ومسلم في "صحيحه" )، 

 . ( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن الحلف ِفي البيع ( )بهذا اللفظ(1607( برقم: )56/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
حة في الشراء والبيع ( ( ) كتاب البيوع ، باب السهولة والسما2076( برقم: )57/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .  )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب فضل إنظار المعسر ( )بهذا اللفظ(1563( برقم: )33/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 3014( برقم: )231/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 . اليسر ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب فضل إنظار المعسر ( )بهذا اللفظ(1561( برقم: )33/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب من أنظر موسرا ( )بهذا اللفظ(2077( برقم: )57/  3ه" )أخرجه البخاري في "صحيح – )10(
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َعِمْلَت  قَاَل أ تَِي َّللاَّ  بِعَْبٍد ِمْن ِعَباِدِه آتَاه  َّللاَّ  َمااًل فَقَاَل لَه  َماذَا عن حذيفةوفي مسلم  -3918
ِ آتَْيتَنِي َمالََك فَك ْنت  أ َباِيع  النَّاَس َوَكانَ  َ َحِديثًا قَاَل َيا َرب  وَن َّللاَّ ْنَيا قَاَل َواَل َيْكت م  ل ِقي  فِي الدُّ  ِمْن خ 

أَتَيَسَّرُ ْلَجَواز   ا اْلُموِسرِ   فَُكْنُت  عن    اْلُمْعِسرَ   َوأُْنِظرُ   َعلَى  وا  تََجاَوز  ِمْنَك  ِبذَا  أََحقُّ  أََنا  َّللاَّ   فَقَاَل 
  )1("َعْبِدي

كَِّة أَْو فِي النَّْقِد فَغ ِفَر لَه   " وفي لفظ لمسلم -3919 ز  فِي الس ِ ْعِسَر َوأَتََجوَّ  )2("فَك ْنت  أ ْنِظر  اْلم 

 عن البيع والتجارة واألسواق   •

عن أَْفَضِل اْلَكْسِب فَقَاَل َبْيٌع س ئَِل النَّبِيُّ "  أبي بردة بن نيار عن  ( .صحيح لغيره) -3920
ِل  ج  وٌر َوَعَمل  الرَّ       )3( "ِبَيِدهِ َمْبر 

ى    رسول للا  َخَرَج َعلَْيَنا  :"قَالَ   عن قيس ْبِن أَبِي َغَرَزةَ و)صحيح( .   -3921 َوَنْحن  ن َسمَّ
َراِن اْلَبْيَع  ْثَم َيْحض  اِر إِنَّ الشَّْيَطاَن َواْْلِ َدقَةِ السََّماِسَرةَ فَقَاَل َيا َمْعَشَر التُّجَّ     )4("فَُشوبُوا بَْيعَُكْم بِالصَّ

لغيره( -3922 ِ ِرفَاَعةَ  عن   و .   )حسن  النَّبِي  َمَع  َخَرَج  النَّاَس   أَنَّه   فََرأَى  َصلَّى  اْلم  إِلَى 
اِر فَاْستََجاب وا لِ  ْم َوأَْبَصاَره ْم إِلَْيِه فَقَاَل إِنَّ   رسول للا  َيتََبايَع وَن فَقَاَل َيا َمْعَشَر التُّجَّ َوَرفَع وا أَعناقَه 

َ َوبَرَّ َوَصَدقَ  اًرا إاِلَّ َمْن اتَّقَى َّللاَّ اَر ي ْبعَث وَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ف جَّ    )5("التُّجَّ

لغيره( -3923 أبي سعيد.و   )صحيح  ِ عن  النَّبِي  د وق   :"قَاَل    عن  الصَّ َمَع  التَّاِجر   اْْلَِمين  
يِقيَن َوالشَُّهَداءِ  د ِ    )6("النَِّبي ِيَن َوالص ِ

ِ َمَساِجُدَهاقَاَل  النبي أَنَّ  أَبِي هريرةوفي مسلم عن  -3924 َوأَْبغَُض   أََحب  اْلبِاَلِد إِلَى َّللاَّ
ِ أَْسَواقَُها  )7("  اْلبِاَلِد إِلَى َّللاَّ

:ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وال آخر  "قال  عن سلمان وفي مسلم   -3925
 )8("هفإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايتمن يخرج منها 

المنازعة  )  )9("إِيَّاُكْم َوَهْيَشاِت اأْلَْسَواقِ   رسول للا    قَالَ   د عن بن مسعوفي مسلم   -3926
   (اوالخصومات وارتفاع األصوات واللغط والفتن التي فيه

 
 . ( ) كتاب البيوع ، باب فضل إنظار المعسر ( )بهذا اللفظ(1560( برقم: )33/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . ر المعسر ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب البيوع ، باب فضل إنظا1560( برقم: )32/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
(  16078( برقم: )3394/    6( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )2168( برقم: )10/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

ط   157/  25»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بنحوه.(    (  3798( برقم: )259/    9)بهذا اللفظ( والبزار في "مسنده" )
 . "صحيح لغيره"1689برقم  (:305/ 2الترغيب والترهيب« ) »صحيح" . وقال األلباني في حسن لغيره"الرسالة(: 

والحاكم في "مستدركه"   وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ( 1208( برقم: )497/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
( )بنحوه 4721( برقم: )445/    4والنسائي في "الكبرى" )وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بنحوه مطوال.(2149( برقم: )5/    2)

/    7وأحمد في "مسنده" )،     ( )بنحوه مطوال.(3326( برقم: )246/    3مطوال.( ، )بنحوه مطوال.( وأبو داود في "سننه" )
سناده صحيح، رجاله "إط الرسالة(:   56/  26»مسند أحمد« ).  قال األرنؤوط في  ( )بنحوه مطوال.(16385( برقم: )3504

ابن بهدلة، فقد أخرج له الشيخان مقروناً بغيره، وهو حسن الحديث وقد توبع، وصحابيه   ثقات رجال الشيخين غير عاصم: وهو
 .  7973برقم  (:1320/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )". وصححه األلباني في لم يخرج له إال أصحاب السنن.

( برقم: 6/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  4910( برقم: )276/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
وقال :"حسن   )بنحوه.(    (  1210( برقم: )499/    2والترمذي في "جامعه" )  وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بنحوه.(2154)

»صحيح موارد  "" و قال األلباني في  حسن لغيره"(:277/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )   . قال األرنؤوط في     صحيح"
 .  "حسن لغيره" 915برقم  (:451/ 1ابن حبان« ) الظمآن إلى زوائد

(  1209( برقم: ) 498/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2153( برقم: )6/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(
 " "صحيح لغيره 1782برقم   (:342/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )وقال :"حديث حسن"  . قال األلباني في  )بلفظه.(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب فضل الجلوس ِفي مصاله  671( برقم: )132/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 .  بعد الصبح ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين  2451( برقم: )144/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 . ( )بهذا اللفظ(رضي هللا عنها 

( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول  432( برقم: )30/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )9(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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َ َكِرهَ لَك ْم ثاََلثًا    :" َيق ول     َسِمْعت  النَّبِيَّ "ِ   المغيرة بن شعبةوفيهما عن   -3927 قِيَل  إِنَّ َّللاَّ
 )1("َوقَاَل َوإَِضاَعةَ اْلَماِل َوَكثَْرةَ الس َؤالِ 

ول  قََدَما   رسول للا    قَالَ   :"قَالَ   عن أَبِي برزة اأْلَْسلَِمّيِ و.    (. صحيححسن) -3928 اَل تَز 
َسَبه   َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ي ْسأََل عن عمرِه فِيَما أَْفَناه  َوعن ِعْلِمِه فِيَم فَعََل َوعن َماِلِه ِمْن أَْيَن اْكتَ 

    )2(" َوفِيَم أَْنفَقَه  َوعن ِجْسِمِه فِيَم أَْباَله  

قال"إن للا تعالى    النبي    عنرثوم بن ناشرج أبي ثعلبة الخشني  عن  . و   )ضعيف( -3929
وسكت عن    ،  تنتهكوها  فال  حدودا فال تعتدوها، وحرم أشياء  وحد  ،  فرض فرائض فال تضيعوها

  )3(تبحثوا عنها" رحمة لكم غير نسيان فال أشياء

  

 
( ) كتاب الزكاة ، باب قول هللا تعالى ال يسألون الناس إلحافا ( 1477( برقم: )124/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب اأْلقضية ، باب النهي َعْن كثرة المسائل من غير حاجة  593( برقم: ) 130/    5مسلم في "صحيحه" )، و  )بهذا اللفظ(
 .  (بمثلهوالنهي َعْن منع وهات وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه ( )

وقال :"حسن صحيح" . وصححه األلباني في   لفظ(( )بهذا ال2417( برقم: )217/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(
أخرجه مسلم "(:414/  11»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    126برقم    (: 162/  1»صحيح الترغيب والترهيب« ) 

وعن عن أبي برزة األسلمي رفعه ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أباله 
 " وهو وهم منه رحمه هللا. اكتسبه وفيم انفقهأين من علمه فيما عمل به وعن ماله  

( 12/  10والبيهقي في "سننه الكبير" )، ( )بنحوه مرفوعا.( 7207( برقم: )115/  4أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )3(
»مجمع . قال الهيثمي في   ( )بنحوه مرفوعا.(589برقم: )(  221/    22الطبراني في "الكبير" ) ، و  ( )بهذا اللفظ(19786برقم: )

رواه الطبراني في الكبير، وهو هكذا في هذه الرواية، وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى "(:171/ 1الزوائد ومنبع الفوائد« )
كذلك   فرواها  أعلم    -وسكت،  الصحيح.  -وهللا  في  ورجاله رجال  األلباني  تخ". وضعفه  في  المرام  الحالل »غاية  أحاديث  ريج 

 .  4برقم  (:17والحرام« )ص
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 شروط البيع   •
 وجود الرضا   •

دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  "إن  قال:  النبي    أن  فيهما عن أبي بكرة -3930
 )1(كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" 

ذَ َعَصا   أَنَّ النَّبِيَّ عن أَبِي ُحَمْيٍد الساعديو.    )صحيح( -3931 ِل أَْن َيأْخ  ج  قَاَل اَل َيِحلُّ ِللرَّ
مَ  بِغَْيِر ِطيِب نَْفِسهِ أَِخيِه        )2("   ِمْن َماِل المسلم َعلَى المسلم رسول للا  َوذَِلَك ِلِشدَّةِ َما َحرَّ

قال : ال يأخذن أحدكم متاع صاحبه    النبي   عن  "لسائب بن يزيدعن ا .    )صحيح( -3932
    )3("وإذا وجد أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه  جادا وال العبا 

قَاَل َمْن اْقتََطَع َحقَّ اْمِرٍئ مسلم ِبَيِميِنِه فَقَْد    النبي    أَنَّ   عن أبي أمامةوفي مسلم   -3933
 ِ ٌل َوإِْن َكاَن َشْيئًا َيِسيًرا َيا َرس وَل َّللاَّ َم َعلَْيِه اْلَجنَّةَ فَقَاَل لَه  َرج   قَاَل َوإِْن أَْوَجَب َّللاَّ  لَه  النَّاَر َوَحرَّ

 )4("قَِضيًبا ِمْن أََراٍك 

  إال   مسلم  امرئ   مال  "اليحل  :قال  عن النبي    الرقاشي  حنيفة  عنو.    )صحيح( -3934
   )5(" منه  نفس بطيب

   )6("تراض  عن البيع إنما"رسول للا   قالالخدري سعيد عن أبيو .  )صحيح( -3935

 شرط األهلية /يرجع ألحاديث التكليف  ، وما جاء في باب الحجر  •

 شرط أن يكون المبيع مباحا •

َيق ول  َعاَم اْلفَْتحِ   رسول للا   أَنَّه  َسِمعَ رضي للا عنهما    َعْبِد َّللاَِّ عن جابر ْبِن  فيهما   -3936
َم َبْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيتَِة َواْلِخْنِزيِر َواْْلَْصَناِم فَِقيَل َيا رَ  َ َوَرس ولَه  َحرَّ ِ أََرأَْيَت  َوه َو ِبَمكَّةَ إِنَّ َّللاَّ س وَل َّللاَّ

وَم اْلَمْيتَِة فَإِ  ل ود  َوَيْستَْصِبح  ِبَها النَّاس  فَقَاَل اَل ه َو َحَراٌم ث مَّ  ش ح  نََّها ي ْطلَى بَِها السُّف ن  َوي ْدَهن  بَِها اْلج 
وَمَها َجَمل وه  ث مَّ َباع وه  فَأََكل وا ثََمَنه    رسولقَاَل  َم ش ح  ا َحرَّ َ لَمَّ وَد إِنَّ َّللاَّ  )7("عنَد ذَِلَك قَاتََل َّللاَّ  اْليَه 

)) هو حراٌم (( فقالت طائفة : أراد أنَّ هذا االنتفاَع المذكور بشحوم الميتة حرام ، وحينئٍذ قوله: •
فيكوُن ذلك تأكيداً للمنع من بيع الميتة ، حيث لم يجعل شيئاً من االنتفاع بها مباحاً  .وقالت طائفة :  

الوجوه ، لكن المقصود األعظم من الشحوم هو بل أراَد أنَّ بيعها حراٌم ، وإْن كان قد ينتفع بها بهذه  
 :  ويدل عليه قوله   األكل ، فال يُباُح بيعُها لذلك .
 

( ) كتاب العلم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم رب مبلغ أوعى 67( برقم: )24/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
لديات  ( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص وا1679( برقم: )108/    5من سامع ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . ، باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال ( )بنحوه مطوال.(
( برقم: 5617/    10وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  5978( برقم: ) 316/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
»إرواء " . وقال األلباني في  إسناده صحيح"ط الرسالة(:  19/  39»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(24093)

 .  "السند صحيح(:280/ 5الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
( 5003( برقم: )458/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  6749( برقم: )637/    3أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
( 4054/    7وأحمد في "مسنده" )  ،    وقال :"حسن غريب"    ( )بنحوه.( 2160( برقم: )35/    4والترمذي في "جامعه" )،  

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال  "ط الرسالة(:  460/  29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     ( )بهذا اللفظ(18223برقم: ) 
المفرد" وأبو داود والترمذي، وع البخاري في "األدب  " . بد هللا ثقةالشيخين غير عبد هللا بن السائب وجده، فقد روى لهما 

 .  1871برقم  (: 381/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )وصححه األلباني في 
( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار  137( برقم: )85/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( 424/    3( )بهذا اللفظ( ،  والدارقطني في "سننه" )11660قم: )( بر100/    6أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )5(

( 4795/    9( ) كتاب البيوع ، ( وأحمد في "مسنده" )2887( برقم: )425/    3( ) كتاب البيوع ، ( )بمثله.( ، )2886برقم: )
، وفي   7662برقم    :(1268/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). صححه األلباني في    ( )بنحوه مطوال.(21026برقم: )

 . 1459برقم  (:279/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
في"صحيحه")  –  )6( حبان  ابن  اللفظ(4967(برقم:) 340/    11أخرجه  "سننه")،  ()بهذا  في  ماجه  برقم: 305/    3وابن   )
صحيح "(:305/  3ابن ماجه ت األرنؤوط«)  »سنن.قال األرنؤوط في()أبواب التجارات، باب بيع الخيار()بلفظه مختصرا.(2185)

»صحيح الجامع الصغير ".وصححه األلباني في  إسناده قوي."(:341/  11»صحيح ابن حبان«)"وقال فيلغيره،وهذا إسناد حسن.
 . 1283برقم  (:125/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«)،وفي 2323برقم(:460/ 1وزيادته«)

،   ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الميتة واألصنام ( )بهذا اللفظ(2236( برقم: )84/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 .() كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام ( )بمثله.(1581( برقم:)41/  5ومسلم في "صحيحه") 
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يارسول هللا إنها   في شاة ميمونة : هال أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا:فيهما :" -3937
 )1("ميتة قال :" إنما حرم أكلها 

ْلَواِن   َنَهى النَّبِيُّ   :"قَالَ   اْلنصاري  عن أَبِي َمْسعُودٍ وفيهما   -3938 عن ثََمِن اْلَكْلِب َوح 
 ِ  )2("اْلَكاِهِن َوَمْهِر اْلَبِغي 

بَْيِر قَاَل َسأَْلُت جابرا  وفي مسلم عن -3939 نَّْوِر قَاَل َزَجَر    أَبِي الز  عن ثََمِن اْلَكْلِب َوالس ِ
  )3(" عن ذَِلكَ  النَّبِيُّ 

    )4(وزاد النسائي " إال كلب صيد" .   )ضعيف( -3940

بقتل الكالب حتى أن المرأة تقدم   رسول للا    أمرنا":  قال  " جابروفي مسلم عن   -3941
وقال ) عليكم باْلسود البهيم ذي النقطتين    عن قتلها  رسول هللا  ثم نهىمن البادية بكلبها فنقتله  

 )5("فإنه شيطان

ِ    :" َيق ول  قَاَل َسِمْعت  النَِّبيَّ   َرافِعِ ْبِن خديجفي مسلم عن  و   -3942 َشرُّ اْلَكْسِب َمْهر  اْلبَِغي 
امِ    )6(" َوثََمن  اْلَكْلِب َوَكْسب  اْلَحجَّ

اِم َخِبيثٌ "   وفي لفظ لمسلم عنه -3943 ِ َخِبيٌث َوَكْسب  اْلَحجَّ  )7(" ثََمن  اْلَكْلِب َخِبيٌث َوَمْهر  اْلَبِغي 

ِ   عن أَبِي هريرة  وفي  البخاري   -3944 ْم َيْوَم    عن النَّبِي  ه  أََنا َخْصم  قَاَل قَاَل َّللاَّ  ثاََلثَةٌ 
ٌل اْستَأَْجَر أَِجيًرا فَاْستَْوفَى ِمْنه     َرُجٌل أَْعَطى بِي ثُمَّ َغَدرَ اْلِقَياَمِة   ا فَأََكَل ثََمَنه  َوَرج  رًّ ٌل َباَع ح  َوَرج 

       )8(" َولَْم ي ْعِط أَْجَره  

3945- . لغيره(  عليو)حسن  للا    أََمَرنِي"قال:  عن  أََخَوْيِن    رسول  غ اَلَمْيِن  أَِبيَع  أَْن 
ِللنَّبِي   َما فَذََكْرت  ذَِلَك  َبْيَنه  ْقت   فَفَرَّ َما  َجِميعًا َوالَ   فَبِْعت ه  َما إاِلَّ تَِبْعه  َما َواَل  َما فَاْرتَِجْعه  أَْدِرْكه    فَقَاَل 

َما ْق َبْيَنه        )9("ت فَر ِ

 
 

  

 
( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى  1492( برقم: )128/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحيض ، باب طهارة جلود الميتة 363( برقم: )190/    1هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  بالدباغ ( )بمثله.(

( ) كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  2237( برقم: )84/    3"صحيحه" )خرجه البخاري في  أ  –  )2(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ( )بلفظه.(1567( برقم: )35/  5"صحيحه" ) 

باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي  ( ) كتاب البيوع ،  1569( برقم: )35/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصيد والذبائح ، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد  1/    4306( برقم: )845/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(
 (: وروى النسائي 479/  2»اإللمام بأحاديث األحكام« )" وقال ابن دقيق العيد في  ليس هو بصحيح .  وقال "  ( )بهذا اللفظ(

 .  "أخرجه عن جماعة موثقين، إال أنه ذكر أنه منكر...
 . ( ) كتاب البيوع ، باب اأْلمر بقتل الكالب ( )بهذا اللفظ(1572( برقم: )36/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي  1568( برقم: )35/    5" )أخرجه مسلم في "صحيحه  –  )6(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي  1568( برقم: )35/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب البيوع ، باب إثم من باع حرا ( )بهذا اللفظ(2227( برقم: )82/  3يحه" )أخرجه البخاري في "صح – )8(
والضياء المقدسي في  ،  ( ) باب في التجارات ، ( )بهذا اللفظ(  626( برقم: )219/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )9(

( برقم: 54/    2، والحاكم في "مستدركه" )ه منقطع"وقال "إسناد( )بمثله.(  651( برقم: ) 271/    2"األحاديث المختارة" )
 . "حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه"ط الرسالة(:  155/ 2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(2344)
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 فذكر تحته:  باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءقال البخاري  •
َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد للِا ْبِن ع َمَر ، َعْن أَِبيِه قَاَل : أَْرَسَل النَّبِيُّ َصلَّى للا     :"في البخاري -3946

لَِّة َحِريٍر ، أَْو ِسَيَراَء ، فََرآَها َعلَْيِه ، فَقَاَل : إِن ِي لَْم أ ْرِسْل    َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ع َمَر َرِضَي للا  َعْنه  ِبح 
  ")1("ا .  تَْلَبَسَها ، إِنََّما َيْلَبس َها َمْن اَل َخاَلَق لَه  ، إِنََّما بَعَْثت  إِلَْيَك ِلتَْستَْمِتَع بَِها . يَْعنِي تَِبيع هَ بَِها إِلَْيَك لِ 

رأى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول   :"يقولرضي للا عنهما     بن عمرعن ا، وفي لفظ  
 اءك الوفود قال إنما يلبس هذه من الخالق له فأتى النبيج   للا ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا

    منها بحلل فأرسل إلى عمربحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطكها
    )2(فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم" ولكن تبيعها أوتكسوهالتلبسها 

ْؤِمِنيَن َرِضَي للا  َعْنَها أَنََّها أَْخَبَرْته  :   -3947   أَنََّها اْشتََرْت نُْمُرقَةً فِيَها تََصاِويرُ َعْن َعاِئَشةَ أ م ِ اْلم 
ا َرآَها َرس ول  للِا   ْله    ، فَلَمَّ  ، فَعََرفَْت فِي َوْجِهِه اْلَكَراِهَيةَ ، فَق ْلت  : يَا  قَاَم َعلَى اْلَباِب فَلَْم َيْدخ 

َوإِلَى َرس وِلِه   إِلَى للِا  أَت وب   فَقَاَل َرس ول  للِا    َرس وَل للِا ،  َبال  َهِذِه   ، َماذَا أَْذَنْبت  ؟  : َما 
َوتََوسَّ  َعلَْيَها  ِلتَْقع َد  لََك  اْشتََرْيت َها   : ق ْلت   قَِة ،  للِا  النُّْمر  فَقَاَل َرس ول   َهِذِه   َدَها ،  أَْصَحاَب  إِنَّ   :

ْم : أَْحي وا َما َخلَْقت ْم ، َوقَاَل : إِنَّ اْلَبْيَت   َوِر َيْوَم اْلِقَياَمِة ي عَذَّب وَن ، فَي قَال  لَه  َور      الصُّ الَِّذي فِيِه الصُّ
ل ه  اْلَماَلئَِكة  .    )3("اَل تَْدخ 

  

 
للرجال والنساء ( ) كتاب البيوع ، باب التجارة فيما يكره لبسه 2104( برقم: )63/   3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )1(

 .  (( )بهذا اللفظ
 . () كتاب الهبة وفضلها ، باب الهدية للمشركين ( )بهذا اللفظ(2619(برقم: )164/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
( ) كتاب البيوع ، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 2105( برقم: )63/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )     –  )3(
 .  )بهذا اللفظ(( 
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 بيوع الغرر  •
عن َبْيعَتَْيِن َوِلْبَستَْيِن    رسول للا    نََهاَنا  "قال :    اْلُخْدِريَّ   وفيهما عن أبي سعيد -3948

ِل ثَْوَب اْْلَخِر ِبَيِدِه ِباللَّْيلِ  ج  اَلَمَسة  لَْمس  الرَّ َناَبذَةِ فِي اْلَبْيعِ َواْلم  اَلَمَسِة َواْلم  أَْو ِبالنََّهاِر    نََهى عن اْلم 
ل  إِلَى   ج  َناَبذَة  أَْن َيْنِبذَ الرَّ ِل ِبثَْوِبِه َوَيْنِبذَ اْْلَخر  إِلَْيِه ثَْوَبه  َويَك ون  ذَِلَك  َواَل َيْقِلب ه  إاِلَّ ِبذَِلَك َواْلم  ج  الرَّ

َما ِمْن َغْيِر نََظٍر َواَل تََراٍض   )1("َبْيعَه 

مسلم   -3949 هريرةوفي  أَبِي  نََهى  عن  للا  قَاَل  َبْيعِ    رسول  َوعن  اْلَحَصاةِ  َبْيعِ  عن 
 )2("اْلغََررِ 

نََهى عن َبْيعِ َحَبِل اْلَحَبلَِة َوَكاَن    النبي    أَنَّ رضي للا عنهما     بن عمر  وفيهما عن -3950
وَر إِلَى أَْن ت ْنتََج النَّاقَة  ث مَّ  ل  َيْبتَاع  اْلَجز  ج    )3("  ت ْنتَج  الَّتِي فِي بَْطنَِهاَبْيعًا َيتََبايَع ه  أَْهل  اْلَجاِهِليَِّة َكاَن الرَّ

]     )4(" َوَحَبل  اْلَحَبلَِة أَْن ت ْنتََج النَّاقَة  َما فِي َبْطِنَها ث مَّ تَْحِمَل الَِّتي ن ِتَجْت   "لهماوفي لفظ   -3951
 . بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته[  -قيل إنه كان يبيع الشارف  وهي الكبيرة المسنة 

 .  ضراب الفحل •
البخاري   -3952 عمروفي  ابن  عنهما     عن  للا  النَّبِيُّ   :" قَالَ   رضي  َعْسِب    َنَهى  عن 

 )ماءه( )5("اْلفَْحلِ 

ِ   جابر  وفي مسلم عن  -3953 َعْبِد َّللاَّ ِضَراِب  النبي   َنَهى "رضي للا عنهما    ْبَن  َبْيعِ  عن 
 )  ")6اْلَجَمِل َوعن َبْيعِ اْلَماِء َواْْلَْرِض ِلت ْحَرَث فَعن ذَِلَك نََهى النَّبِيُّ 

، أنه أتاه فقال : أطرقني فرسك ، فإني سمعت    عن أبي كبشة األنماري .    )صحيح(  -3954
من أطرق فرسا فعقب له الفرس كان له كأجر سبعين فرسا حمل عليها  يقول :    رسول للا  
  )7("، وإن لم تعقب كان له كأجر فرس حمل عليه في سبيل للا .  في سبيل هللا

عن عسب     النبي  : أن رجال من كالب سأل  ن أنس بن مالكعو.    )صحيح( -3955
   )8("فرخص له في الكرامةالفحل فنهاه فقال يا رسول للا ! إنما نطرق الفحل فنكرم 

 

 

  

 
( ) كتاب اللباس ، باب اشتمال الصماء ( )بمثله مطوال.( ، 5820( برقم: )147/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب البيوع ، باب إبطال بيع المالمسة والمنابذة ( )بهذا اللفظ(1512( برقم: )3/  5ومسلم في "صحيحه" )
) كتاب البيوع ، باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (   (1513( برقم: )3/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب بيع الغرر وحبل الحبلة ( )بهذا اللفظ( ، 2143( برقم: )70/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . بل الحبلة ( )بلفظه.(( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع ح1514( برقم: )3/  5ومسلم في "صحيحه" )
، ( ) كتاب مناقب األنصار ، باب أيام الجاهلية ( )بهذا اللفظ(  3843( برقم: )43/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع حبل الحبلة ( )بمثله.(1514( برقم: )3/  5ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( ) كتاب اإلجارة ، باب عسب الفحل ( )بهذا اللفظ(2284( برقم: )94/  3) أخرجه البخاري في "صحيحه" – )5(
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفالة 1565( برقم: )34/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . ويحتاج إليه لرعي الكأل ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب السير ، ذكر إعطاء هللا جل وعال المطرق فرسه إذا 4679( برقم: )533/   10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )7(

( )  18317( برقم: )4081/    7عقب له أجر سبعين فرسا لو حمل عليها في سبيل هللا ( )بهذا اللفظ( وأحمد في "مسنده" )
»صحيح ابن حبان«  . قال األرنؤوط في    مسند الشاميين رضي هللا عنهم ، حديث أبي كبشة األنماري رضي هللا عنه ( )بمثله.(

 1360برقم  (:109/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح."(: 534/ 10)
/   1والنسائي في "المجتبى" ) ،  ( )بمثله.(  2582( برقم: )153/    7أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )8(

 . قال ابن حجر في   ( )بهذا اللفظ(1274( برقم: )552/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  3/    4686( برقم: )908
( الهداية«  أحاديث  تخريج  في  ثقات":(188/  2»الدراية  والترمذي ورجاله  النسائي  قال   أخرجه   . .". وقال "حسن غريب" 

 ."إسناد صحيح."ط الرسالة(:  461/ 19»مسند أحمد« )األرنؤوط في 
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 اشتراط قبض المبيع  •
ْم الطَّعَاَم    :"قَالَ "رضي للا عنهما   فيهما عن بن عمر -3956 ْكَباَن فََنْشتَِري ِمْنه  ك نَّا َنتَلَقَّى الرُّ

من اشترى طعاما ، فال يبعه   " ولفظ مسلم" أَْن نَبِيعَهُ َحتَّى يُْبلََغ بِِه ُسوُق الطَّعَامِ  فَنََهاَنا النَّبِيُّ 
أن نبيعه    حتى يستوفيه . قال : وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول للا  

  )1("  . حتى ننقله من مكانه

قَاَل اْبتَْعت  َزْيتًا فِي السُّوِق   رضي للا عنهما  عن ابن عمرو.    (لغيره  صحيححسن.  ) -3957
ٌل فَأَْعَطانِي ِبِه ِرْبًحا حسن  ا اْستَْوَجْبت ه  ِلَنْفِسي لَِقَيِني َرج  ٌل    افَلَمَّ فَأََرْدت  أَْن أَْضِرَب َعلَى َيِدِه فَأََخذَ َرج 

وَزه  إِلَى َرْحلِ    َك فَإِنَّ ِمْن َخْلِفي ِبِذَراِعي فَاْلتَفَتُّ فَإِذَا زيد بن ثابت فَقَاَل اَل تَِبْعه  َحْيث  اْبتَْعتَه  َحتَّى تَح 
لَُع َحْيُث تُْبتَاُع َحتَّى   رسول للا  اُر إِلَى ِرَحاِلِهمْ  نََهى أَْن تُبَاَع الّسِ    )2("يَُحوَزَها الت جَّ

    رسول للا   قَاَل لَقَْد َرأَْيت  النَّاَس فِي َعْهدِ "  رضي للا عنهما  عن بن عمر  وفيهما -3958
وه  إِلَى ِرَحاِلِهمْ    )3(" َيْبتَاع وَن ِجَزافًا يَعني الطَّعَاَم ي ْضَرب وَن أَْن َيِبيع وه  فِي َمَكاِنِهْم َحتَّى ي ْؤو 

  )4("يشترون" وفي لفظ للبخاري -3959

قَاَل َمْن اْشتََرى َطعَاًما فَاَل    رسول للا   أَنَّ :"رضي للا عنهما   فيهما عن  ابن عمر -3960
 )5(" َيِبْعه  َحتَّى َيْستَْوفَِيه  

  )6(" َحتَّى َيْكتَالَه  "عن أَبِي هريرةوفي لفظ مسلم  -3961

ل  َطعَاًما     النبي  أَنَّ   رضي للا عنهما   عن ابن عباسفيهما "  و -3962 ج  َنَهى أَْن َيِبيَع الرَّ
  )7("َحتَّى َيْستَْوفَِيه   

َوأَْحِسُب ُكلَّ   لفظ مسلم"و "، ِمثْلَهُ   إال  أَْحِسُب ُكلَّ َشْيءٍ الوَ   :"قَاَل ابن عباس  "هما عنهوفي  -3963
  )8( " َشْيٍء بَِمْنِزلَِة الطَّعَامِ 

ْرَجأٌ قَاَل  ق ْلت  اِلبن عباس َكْيَف ذَاَك قَاَل  "  وفيهما عنه -3964 ذَاَك َدَراِهم  ِبَدَراِهَم َوالطَّعَام  م 
ونَ  ر  َؤخَّ ْرَجئ وَن م  ِ م  فَق ْلت  اِلبن عباس ِلَم فَقَاَل أاََل "  ولفظ مسلموهذا لفظ البخاري ،    "أَب و َعْبد َّللاَّ

 ٌ ْرَجأ  )9(   "ت َراه ْم َيتََباَيع وَن ِبالذََّهِب َوالطَّعَام  م 

فِي قَْوِلِه َحتَّى يَْقبَِضهُ ِزيَاَدةً فِي اَْلَمعنى َعلَى قَْوِلِه " َحتَّى يَْستَْوفِيَهُ " أِلَنَّهُ قَْد   قال بن حجر : •
 . "َمن ِمثْاًل يَْستَْوفِيه بِاْلَكْيِل بِأَْن يَِكيلَهُ اَْلبَائُِع َواَل يَْقبَِضهُ ِلْلُمْشتَِري بَْل يَْحبُِسهُ عنَدهُ ِليَْنقُدهُ اَلثَّ 

 
( ) كتاب البيوع ، باب منتهى التلقي ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  2166( برقم: )73/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 .  ( ) كتاب البيوع ، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ( )بنحوه مطوال.(1526( برقم: )8/  5"صحيحه" ) 
( برقم: 40/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  8449( برقم: )360/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
/   9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  3499( برقم: )300/    3وأبو داود في "سننه" )،    وصححه  ( )بهذا اللفظ(2284)

صحيح، وهذا حديث  "  (:358/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في    )بنحوه.(      (  22071( برقم: )5069
" . إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد في "المسند" وغيره، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع.

في   )وقال  حبان«  ابن  له "(: 360/  11»صحيح  علق  فقد  إسحاق،  بن  محمد  الشيخين غير  رجال  ثقات  رجاله  قوي،  سناده 
بغيره و " . وقال هو صدوق. وقد صرح بالتحديث عند المصنف وغير، فانتفت شبهة تدليسهالبخاري، ورى له مسلم مقروناً 

 . "حسن صحيح" 941برقم  (:459/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في 
واألدب   ( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب كم التعزير6852( برقم: )174/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب البيوع ، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ( )بنحوه.( 1526( برقم: )8/  5ومسلم في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ( 
 .( بهذا اللفظ()كتاب البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة()2131(برقم:)68/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )4(
( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك  2136(برقم:)68/    3حيحه")أخرجه البخاري في"ص  –  )5(

 .() كتاب البيوع ، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض( )بلفظه.(1526( برقم: )7/  5ومسلم في "صحيحه" ) ، ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب البيوع ، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ( )بهذا اللفظ( 1528( برقم: )8/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ( )بهذا 2132)  ( برقم:68/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ( )بنحوه.(1525( برقم: ) 7/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
قبل أن يقبض وبيع ما ليس   ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام2135( برقم: )68/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

( ) كتاب البيوع ، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ( 1525( برقم: )7/    5ومسلم في "صحيحه" )،  عندك ( )بهذا اللفظ(  
 . )بنحوه مختصرا.(

)بهذا   ( ) كتاب البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (2132( برقم: )68/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(
 . (بنحوه( ) كتاب البيوع ، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ( )1525( برقم: ) 7/  5مسلم في "صحيحه" )، و اللفظ(
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 رضي هللا عنهما. ثنى من ذلك الصرف كما سيأتي من حديث بن عمريست •

    رسول للا   حكيم ْبِن حزام قَاَل أَتَْيت    يوسف بن ماهك عن  ن.وع  )صحيح لغيره( -3965
ِني ِمْن اْلَبْيعِ َما لَْيَس عنِدي أَْبتَاع  لَه  ِمْن السُّوِق ث مَّ أَِبيع ه  قَاَل  

ل  َيْسأَل  ج  اَل تَِبْع َما  فَق ْلت  َيأِْتينِي الرَّ
)قلت: "حديث ابن عباس رضي للا عنهما أبلغ في منع بيع ماليس عنده ؛    .    )1(  " لَْيَس عنَدكَ 
مااليملك أو ماليس عنده من  منع من بيع مايملكه بالعقد قبل قبضه فْلن اليجوز بيعه  ْلته إذا  

   وعمل الناس اليوم على خالف ذلك جملة وتفصيال فاهلل المستعان. باب أولى. 

من  أبلغ في منع بيع ماليس عنده  المتقدم بألفاظه    قلت: "حديث ابن عباس رضي هللا عنهما  •
؛ ألته إذا منع من بيع مايملكه بالعقد قبل قبضه فألن   عنه  ديث حكيم بن حزام رضي هللاح

اليجوز بيعه مااليملك أو ماليس عنده من باب أولى. وعمل الناس اليوم على خالف ذلك جملة  
 فاهلل المستعان.    ،  وتفصيال

 . الشروط في العقود •
  ناس   ليشربن"    يقولالنبي  سمع  أنه:  :"اْلشعري    عن أبي مالك.  )صحيح لغيره( -3966
 قلت : ومثله تسمية العقود المحرمة بغير اسمها( )  )2(بغيراسمها" يسمونها  الخمر  أمتي من

فَقَالَْت    :"قَالَتْ   رضي للا عنها  عن عائشة فيهما   -3967 َبِريَرة   َعلَى  َجاَءْتِني  أَْهِلي  َكاتَْبُت 
ِك ِلي فَعَْلت     تِْسعِ أََواٍق فِي ُكّلِ َعاٍم َوقِيَّةٌ  ْم َوَيك وَن َواَلؤ  فَأَِعيِنينِي فَق ْلت  إِْن أََحبَّ أَْهل ِك أَْن أَع دََّها لَه 

فََجاَءْت ِمْن عنِدِهْم وَ  َعلَْيَها  ذَِلَك  فَأََبْوا  ْم  لَه  فَقَالَْت  أَْهِلَها  إِلَى  بَِريَرة   َجاِلٌس   رسول للا  فَذََهَبْت 
ْم فََسِمَع النَِّبيُّ فَقَالَْت إِن ِي قَْد َعَرضْ  فَأَْخَبَرْت عائشة    ت  ذَِلَك َعلَْيِهْم فَأََبْوا إاِلَّ أَْن يَك وَن اْلَواَلء  لَه 

رسول    فَفَعَلَْت عائشة ث مَّ قَامَ   ُخِذيَها َواْشتَِرِطي لَُهْم اْلَواَلَء فَِإنََّما اْلَواَلُء ِلَمْن أَْعتَقَ فَقَاَل    النَّبِيَّ 
وًطا لَْيَسْت فِي فِي النَّ     للا  ا بَْعد  َما َبال  ِرَجاٍل َيْشتَِرط وَن ش ر  َ َوأَْثنَى َعلَْيِه ث مَّ قَاَل أَمَّ اِس فََحِمَد َّللاَّ

ِ أََحقُّ  َشْرٍط قََضاء  َّللاَّ َوإِْن َكاَن ِمائَةَ  َو َباِطٌل  ِ فَه  ِ َما َكاَن ِمْن َشْرٍط لَْيَس فِي كتاب َّللاَّ   كتاب َّللاَّ
ِ أَْوثَق  َوإِنََّما اْلَواَلء  ِلَمْن أَْعتَقَ   َوَشْرط     واشترطي لهم الوالء   اشتريها وأعتقيها "    ولفظ مسلم  " َّللاَّ

. وفيه دليل على  تضى العقد فال يلزمه  قفيه دليل على أنه لو التزم بأمر يخالف م)    "    )3("
 ( جواز البيع بالتقسيط

ي َِرْت    رضي للا عنها  عن عائشة   وفيهما -3968 قَالَْت َكاَن فِي بَِريَرةَ ثاََلث  س َنٍن َعتَقَْت فَخ 
ْبٌز      رسول للا   اْلَواَلء  ِلَمْن أَْعتََق َوَدَخلَ     رسول للا   َوقَالَ  إِلَْيِه خ  َب  َعلَى النَّاِر فَق ر ِ َوب ْرَمةٌ 

َق ِبِه َعلَى بَِريَرةَ َوأَْنَت اَل تَأْ  د ِ َدقَةَ قَاَل  َوأ ْدٌم ِمْن أ ْدِم اْلَبْيِت فَقَاَل أَلَْم أََر اْلب ْرَمةَ فَِقيَل لَْحٌم ت ص  ك ل  الصَّ
 بصفة عامة( يدل على تحريم الصدقة على آل محمد    )ظاهره  )4("  ه َو َعلَْيَها َصَدقَةٌ َولََنا َهِديَّةٌ 

 
  ( ) كتاب اإلجارة ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ( )بهذا اللفظ( 3503( برقم: )302/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
( 1232( برقم: )514/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  3/    4627( برقم: )897/    1والنسائي في "المجتبى" )،  

/ 2»خالصة البدر المنير« )  . قال ابن الملقن في"  ( )بنحوه.(15548برقم: )  (3230/    6وأحمد في "مسنده" )،  )بنحوه.(  
الترمذي: حسن صحيح، وابن حبان والبيهقي، وقال: حسن متصل " (:51 األربعة وقال  في    رواه  األرنؤوط  »مسند .". وقال 

" لم يسمع من حكيم بن حزامحديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، يوسف بن ماهك  " ط الرسالة(:  26/  24أحمد« )
وإسناده صحيح ,   وقال :"  1292برقم    (:132/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وصححه األلباني في  

 وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى " أحاديث البيوع وآثاره ". وصححه ابن حزم.
  في  حبان  وابن  ،  كتاب األشربة ، باب في الداذي ( )بهذا اللفظ(( )  3688( برقم: )379/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

 . مطوال.( )بمثله (23366) برقم:  (5424 / 10)  "مسنده" في وأحمد مطوال.( )بمثله  (6758)  برقم:  (160 / 15)  "صحيحه"
  داود   أبي  »سنن  في  األرنؤوط   قال  .".  كثيرة   شواهد  وله  حبان  بن  صححه"(: 51  /10)  حجر«  البن  الباري   »فتح  في  حجر  ابن   قال

 األحاديث   »سلسلة  في   األلباني  وقال  .  "مريم  أبي  بن   مالك  لجهالة  ضعيف  إسناد   وهذا  لغيره،  صحيح"(: 530  /5)  األرنؤوط«  ت

  هووثق  ".  يعرف   ال  "   الذهبي:   قال مريم،  أبي  بن  مالك  غير  ثقات  ورجاله  قلت:  "(:185  / 1)  وفوائدها«  فقهها من  وشيء  الصحيحة
 . "اإلسناد هذا علة هو هذا قاعدته! على حبان ابن

( ) كتاب البيوع ، باب إذا اشترط شروطا في البيع ال تحل ( )بهذا  2168( برقم: )73/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ه.(( ) كتاب العتق ، باب إنما الوالء لمن أعتق ( )بنحو 1504( برقم: ) 214/  4)، ومسلم في صحيحه  اللفظ(

( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى  1493( برقم: )128/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب العتق ، باب إنما الوالء لمن أعتق ( 1504( برقم: )215/  4مسلم في "صحيحه" )، و هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ(

 . (بنحوه )
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كثير بن عبد للا بن عمرو بن عوف  عن  و .    ( بمجموع طرقه وشواهده)صحيح   -3969
ْلًحا   :" قَالَ     رسول للا  أَنَّ   المزني ، عن أبيه ، عن جده   ْلح  َجائٌِز َبْيَن المسلميَن إاِلَّ ص  الصُّ

َم َحاَلاًل أَْو أََحلَّ َحَراًما  وِطِهْم إاِلَّ َشْرًطا َحرَّ َم َحاَلاًل أَْو أََحلَّ َحَراًما َوالمسلموَن َعلَى ش ر     )1("َحرَّ

:    قال : قال رسول للا     عن أبي هريرةو.  )صحيح بمجموع طرقه وشواهده( -3970
الصلح جائز بين المسلمين . زاد أحمد : إال صلحا حرم حالال ، أو أحل حراما ، زاد سليمان  

  )2(": المسلمون على شروطهم . بن داود ، وقال رسول للا 

 )3(" روطهم ش عند المسلمونالنبي  وقال":قال البخاري في باب اإلجارة -3971

أََحق  َما أَْوفَْيتُْم ِمْن الش ُروِط      رسول للا   قَالَ   :"قَالَ   ْبِن عامر  وفيهما عن عقبة -3972
 )4("أَْن تُوفُوا بِِه َما اْستَْحلَْلتُْم بِِه اْلفُُروجَ 

وِط فِي اْلَمْهِر ِعْنَد ع ْقَدةِ الن َِكاحِ َوقَاَل ع َمر     :"قال البخاري -3973 إِنَّ َمقَاِطَع اْلُحقُوِق  َباب الشُّر 
 )5(" ِعْنَد الش ُروِط َولََك َما َشَرْطتَ 

أَنَّه  َكاَن َيِسير  َعلَى َجَمٍل لَه  قَْد أَْعَيا فَأََراَد أَْن ي َسي َِبه  قَاَل فَلَِحقَنِي      جابر  فيهما عن -3974
قِيٍَّة ق ْلت  اَل ث مَّ قَاَل بِعنيِه فَِبْعت    النَّبِي   ه   فََدَعا ِلي َوَضَرَبه  فََساَر َسْيًرا لَْم َيِسْر ِمْثلَه  قَاَل بِعنيِه ِبو 

قِيٍَّة َواْستَ  َ ِبو  ا َبلَْغت  أَتَْيت ه  ِباْلَجَمِل فََنقََدِني ثََمَنه  ث مَّ َرَجْعت  فَأ ْماَلَنه  إِلَى أَْهِلي فَلَمَّ ْرَسَل  ْثَنْيت  َعلَْيِه ح 
لََك   َو  فَه  َوَدَراِهَمَك  َجَملََك  ْذ  خ  َجَملََك  ذَ  ِْلخ  َماَكْست َك  أَت َرانِي  فَقَاَل  أَثَِري  ،فِي  ولفظ  " 

   )6("بأوقية"البخاري

ه  إِلَى    فقال  فَِبْعت ه  َعلَى أَنَّ ِلي فَقَاَر َظْهِرِه َحتَّى أَْبل َغ اْلَمِديَنةَ  "فيهماوفي لفظ   -3975 لََك َظْهر 
   )7(" اْلَمِديَنِة 

 
والترمذي في "جامعه" ،    وصححه وقال الذهبي "واه"  ( )بمثله.(7151( برقم: )101/    4كه" )أخرجه الحاكم في "مستدر  –  )1(
( ) أبواب 2353( برقم: )440/   3وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ( 1352( برقم: )27/  3)

لعل تصحيح الترمذي  " (:89/  4الكبرى البن تيمية« ) »الفتاوى    . قال شيخ اإلسالم في  األحكام ، باب الصلح ( )بلفظه مختصرا.(
وكثير بن عبد هللا ضعيف عند األكثر لكن "...(:451/  4»فتح الباري البن حجر« )." . وقال ابن حجر في    له لروايته من وجوه

اكم من طريق  وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والح  "  ،  البخاري ومن تبعه كالترمذي وبن خزيمة يقوون أمره
  كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير فزاد بدلها والصلح جائز بين المسلمين

رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه; ألن راويه كثير بن عبد  "(: 334»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص،وقال في 
"  (:440/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )"  قال األرنؤوط في  ف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقههللا بن عمرو بن عو

.". . وصححه األلباني في بشواهده حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد هللا المزني، فاألكثرون على تضعيفه
 . 1303برقم  (:142 /5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )ومجموع طرقه في 

( برقم:  488/    11ابن حبان في "صحيحه" )، و  ( )بهذا اللفظ(3594( برقم: )332/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
)بمثله مختصرا.(  5091)  )  ،( في "مستدركه"  برقم: )50/    2والحاكم  )بمثله مختصرا.(2326(  الذهبي   (  وقال  وصححه 

( 1845/    2( )بلفظه مختصرا.( ،  وأحمد في "مسنده" )1076( برقم: )369/    1، وابن الجارود في "المنتقى" )   "منكر"
أبي هريرة فوصله    "...أما حديث   (:451/  4في »فتح الباري البن حجر« )( . قال ابن حجر    ( )بلفظه مختصرا 8906برقم: )

ن طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير  أحمد وأبو داود والحاكم م
إسناده حسن من أجل   "(:446/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في  فزاد بدلها والصلح جائز بين المسلمين .

»إرواء الغليل في تخريج " . وصححه األلباني في    ا الحديث.والوليد بن رباح فهما صدوقان حسن  -وهو األسلمي-كثير بن زيد  
وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه  "...(:145/  5»إرواء الغليل ). وقال في1303برقم     (:142/  5أحاديث منار السبيل« )

 .به" تشهادالطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره , وهى وإن كان فى بعضها ضعف شديد , فسائرها , مما يصلح االس
اللفظ(92/    3في "صحيحه" )  معلقا  البخاري  ذكره  –  )3( السمسرة ( )بهذا  أجر  ، باب  اإلجارة  األلباني في    ( ) كتاب  قال   .

»وصله الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف، وأبو داود، وغيره من حديث  (:89/ 2»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )
 . (.«1291طرقه كما بينته في "إرواء الغليل" )أبي هريرة، وهو حديث قوي بمجموع 

( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ( 2721( برقم: )190/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 . بنحوه.(( ) كتاب النكاح ، باب الوفاء بالشروط ِفي النكاح ( )1418( برقم: )140/  4)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ( )بهذا اللفظ(190/  3البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )5(
(  بنحوه مطوال( ) كتاب البيوع ، باب شراء الدواب والحمير ( )2097( برقم: )62/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ( )بهذا اللفظ(715( برقم: )51/  5مسلم في "صحيحه" )، و
( ) كتاب الشروط ، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ( )بهذا 2718( برقم: )189/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

   .بمثله(( ) كتاب البيوع ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ( )715( برقم: )51/  5مسلم في "صحيحه" )، واللفظ( 
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ه  َحتَّى تَْرِجعَ   " وفي لفظ للبخاري -3976   )1(" َولََك َظْهر 

 )2("فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم  "فيهماوفي لفظ  -3977

  )3(" عن َبْيعَتَْيِن فِي َبْيعٍَة   قَاَل نََهى   عن أَبِي هريرةو.  (. صحيح لغيره)حسن -3978
أَبِيعَُك َهذَا الثَّْوَب بِنَْقٍد    : أَْن يَقُولَ   :َوقَْد فَسََّر بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم قَالُوا بَْيعَتَْيِن فِي بَْيعَةٍ   الترمذي :   قال   •

َس إِذَا َكانَْت  فَِإذَا فَاَرقَهُ َعلَى أََحِدِهَما فَاَل بَأْ   ،  َوبِنَِسيئٍَة بِِعْشِريَن َواَل يُفَاِرقُهُ َعلَى أََحِد اْلبَْيعَْينِ ،  بِعََشَرٍة  
ِ   ،   اْلعُْقَدةُ َعلَى أََحٍد ِمْنُهَما أَبِيعََك    :عن بَْيعَتَْيِن فِي بَْيعٍَة أَْن يَقُولَ   قَاَل الشَّافِِعي  َوِمْن َمعنى نَْهيِ النَّبِّي

َوَهذَا يُفَاِرُق  ،  فَِإذَا َوَجَب ِلي ُغاَلُمَك َوَجبَْت لََك َداِري  ،  َداِري َهِذِه بَِكذَا َعلَى أَْن تَبِيعني ُغاَلَمَك بَِكذَا  
  "عن بَْيعٍ بِغَْيِر ثََمٍن َمْعلُوٍم َواَل يَْدِري ُكل  َواِحٍد ِمْنُهَما َعلَى َما َوقَعَْت َعلَْيِه َصْفقَتُهُ 

َمْن َباَع َبْيعَتَْيِن فِي    قَاَل قَاَل النَّبِيُّ     عن أَبِي هريرةوفي لفظ ْلبي داود  .   )حسن( -3979
َما َبا َبْيعٍَة فَلَه  أَْوَكس ه     )4("أَْو الر ِ

حمله شيخ اإلسالم وتلميذه على بيع العينة  وصورتها بناء على هذا التفسير     أوكسهما :قوله :  ) •
" بعتك بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة( فأوكسهما الثمن الحال وإن أخذ باألكثر  

 ."وهو المؤجل أخذ بالربا 

 "ين أي النقد فيهاسميت عينة لحصول الع "يع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعهبهي :"قيل العينة  •

بل هي أن تبيعه شيئا يثمن مؤجل ثم تشتريه منه بثمن حال أقل ) أو تشتري بثمن مؤجل ثم قلت :  •
 .تبيعه على نفس البائع بثمن حال أقل ، فإذا بعته على شخص آخر صار تورقا 

عن صفقتين في صفقة     رسول للا   نهى  "  وعن ابن مسعود.  )صحيح لغيره( -3980
واحدة قال أسود قال شريك قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد  

 ) محمول على إذا لم يعين إحداهما(   )5("بكذا وكذا

    النبي  أَنَّ   "  رضي للا عنهما   عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبوعن  .  )حسن( -3981
   )6("قَاَل اَل َيِحلُّ َسلٌَف َوَبْيٌع َواَل َشْرَطاِن فِي َبْيعٍ َواَل ِرْبح  َما لَْم ي ْضَمْن َواَل َبْيع  َما لَْيَس عنَدكَ 

 
 هر الدابة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الشروط ، باب إذا اشترط البائع ظ2718(برقم:) 189/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب استئذان الرجل اإلمام ( )بهذا  2967( برقم: )51/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ( )بهذا اللفظ(715( برقم: )51/  5مسلم في "صحيحه" )و ، اللفظ(
(  900/    1وأخرجه النسائي في "المجتبى" )،    ( )بهذا اللفظ(4973( برقم: )347/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

  وقال "حسن صحيح"  ( )بمثله مطوال.( 1231( برقم: )513/  2( )بمثله مطوال.( ، الترمذي في "جامعه" )1/  4646برقم: )
( )بمثله  8367( برقم: )1728/    2أحمد في "مسنده" )، و )بمثله مطوال.(  (  2169( برقم: )296/    3ابن ماجه في "سننه" )و

»صحيح موارد الظمآن " . وقال األلباني في إسناده حسن  "ط الرسالة(: 358/ 15»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  مطوال.(
 . "حسن صحيح" 930برقم  (:456/ 1إلى زوائد ابن حبان« )

( برقم: 45/    2الحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(4974( برقم: )347/    11ه" )أخرجه ابن حبان في "صحيح  –  )4(
. قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(3461( برقم: )290/    3أبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي، و( )بلفظه.(  2305)

أنه نهى عن   -صلَّى هللا عليه وسلم-نه  حديث ضعيف شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ ع" (:329/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
»إرواء "حسن" . وقال في    6116برقم    (:1054/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وقال األلباني في  بيعتين في بيعة.

ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى "    قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "."  (:150/  5الغليل « )
قلت: وإنما هو حسن فقط , ألن محمد بن عمرو , فيه كالم    ( باللفظ األول.155/1( وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه )9/16)

 . "يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.
وابن ،    ( ) مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(3859( برقم: )879/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )5(

( برقم: 331/    3وابن حبان في "صحيحه" )  ،    ( )بنحوه موقوفا مختصرا.(176( برقم: ) 286/    1خزيمة في "صحيحه" )
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف " ط الرسالة(:  324/  6»مسند أحمد« )في    . قال األرنؤوط  ( )بنحوه موقوفا مختصرا.(1053)

 بشواهده. 1307برقم   (:148/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في لضعف شريك
( برقم:  17/    2تدركه" )والحاكم في "مس،    ( )بهذا اللفظ(654( برقم: )226/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )6(
الذهبي،    ( )بلفظه.(2196) والترمذي في ،  ( )بلفظه.(  3504( برقم: )303/    3وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه 

(  6782( برقم: )1404/    3وأحمد في "مسنده" )  ،  وقال :"حسن صحيح"    ( )بلفظه.(1234( برقم: )515/    2"جامعه" )
/ 5»إرواء الغليل « )" . وحسنه األلباني في  إسناده حسن"ط الرسالة(:  253/  11سند أحمد« )»م . قال األرنؤوط في    )بلفظه.(
 .  1305برقم  (:146
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ِ   عن جابرو.   )صحيح( -3982 عن الثنيا    نهى رسول للا   :"رضي للا عنهما  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
  )1(".  إال أن تعلم

عن المحاقلة والمزابنة   نهى رسول للا  بلفظ  عن جابر صحيح مسلموهو في  -3983
  )2("  والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا

عن بيع السنين ، وفي رواية ابن أبي شيبة :    نهى النبي  "    وفي لفظ لمسلم عنه -3984
  )3(" عن بيع الثمر سنين . 

عن كراء اْلرض وعن بيعها السنين وعن    نهى رسول للا    "   وفي لفظ لمسلم عنه -3985
 )4("بيع الثمر حتى يطيب 

وبيع السنين   ،    بيع ثمر الشجرة عامين أو ثالثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومةهو :بيع السنين   •

بيع معدوم ومجهول غير مقدور على    كونهوألنه بيع غرر ل  ،   وهو باطل باإلجماع لهذه األحاديث
 .تسليمه وغير مملوك للعاقد

عن بيع الصبرة من التمر ال يعلم      رسول للا   : نهى"    جابروفي مسلم عن   -3986
 )5(" مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

 ر"نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر بالكيل المعين القدر من التموالمعنى ]

َيق ول  إِذَا اْختَلََف   رسول للا    َسِمْعت  "  بن مسعود  عن)حسن بمجموع طرقه( . -3987
ْلعَِة أَْو َيتَتَاَرَكانِ  َو َما َيق ول  َربُّ الس ِ َما َبي َِنةٌ فَه     )6(" اْلَبي ِعَاِن َولَْيَس َبْينَه 

  

 
( ) كتاب البيوع ، ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء  4971( برقم: )345/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

وأبو ( )بمثله.( ،  6184( برقم: )67/    6والنسائي في "الكبرى" )،    المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد ( )بهذا اللفظ(
األرنؤوط« )  داود في سننه   ،    3405)  برقم  (:284/  5ت  ( 1290( برقم: )564/    2والترمذي في "جامعه" )( )بمثله( 

في    )بمثله.( األرنؤوط  قال   . غريب"  صحيح  :"حسن  )وقال  حبان«  ابن  شرط "(:345/  11»صحيح  على  صحيح  إسناده 
 . 935برقم  (:457/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في الصحيح.

( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 1536( برقم: )18/    5جه مسلم في "صحيحه" )أخر  –  )2(
 .  السنين ( )بهذا اللفظ( 

 . ( ) كتاب البيوع ، باب كراء اأْلرض ( )بهذا اللفظ(1536( برقم: )20/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 1536( برقم: )18/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  السنين ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (  1530( برقم: )9/    5يحه" )أخرجه مسلم في "صح  –  )5(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإلجارة ، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ( )بهذا  3511( برقم: )305/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

حسن بطرقه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن " (:371/ 5داود ت األرنؤوط« )»سنن أبي . قال األرنؤوط في  اللفظ(
" . وقال  ."  1322برقم    (:166/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في  قيس بن محمد.

فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح وبالجملة  "...(:434/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) في  
 اإلسالم ابن تيمية في كتابه " قاعدة العقود ". الختالف مخارجها وقد جزم به شيخ
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  :" أَنَّه  قَالَ   رضي للا عنهما    بن شعيب عن أبيه عن جده  عمرو   عن  .    )ضعيف(  -3988
ل  اْلعَْبَد    رسول للا  نََهى ج  عن َبْيعِ اْلع ْرَباِن قَاَل َماِلٌك َوذَِلَك فِيَما نََرى َوَّللاَّ  أَْعلَم  أَْن َيْشتَِرَي الرَّ

ْلعَةَ أَْو اْلِكَراَء فََما أَ       )1("ْعَطْيت َك لَكَ أَْو َيتََكاَرى الدَّابَّةَ ث مَّ َيق ول  أ ْعِطيَك ِديَناًرا َعلَى أَن ِي إِْن تََرْكت  الس ِ

وِط الَِّتي َيتَعَاَرف َها    باب َما يَُجوزُ قال البخاري     -3989 ْقَراِر َوالشُّر  ِمْن ااِلْشتَِراِط َوالثُّْنَيا فِي اْْلِ
لٌ  ْم َوإِذَا قَاَل ِمائَةٌ إاِلَّ َواِحَدةً أَْو ِثْنتَْيِن َوقَاَل اْبن  َعْوٍن عن اْبِن ِسيِريَن قَاَل َرج   ِلَكِري ِِه  النَّاس  َبْينَه 

ْج فَقَاَل ش َرْيٌح َمْن َشَرَط  أَْرِحْل ِرَكاَبَك فَإِْن لَْم   أَْرَحْل َمعََك َيْوَم َكذَا َوَكذَا فَلََك ِمائَة  ِدْرَهٍم فَلَْم َيْخر 
َو َعلَْيهِ  ْكَرٍه فَه   )2(" َعلَى َنْفِسِه َطاِئعًا َغْيَر م 

 .  الخياراتباب  •
قَا أَْو قَاَل :"     رسول للا   قَالَ     حكيم ْبِن حزام   فيهما عن  -3990 اْلَبي ِعَاِن ِباْلِخَياِر َما لَْم َيتَفَرَّ

قَا   قالوا    )3("فَِإْن َصَدقَا َوبَيَّنَا بُوِرَك لهما فِي بَْيِعِهَما َوإِْن َكتََما َوَكذَبَا ُمِحقَْت بََرَكةُ بَْيِعِهَما َحتَّى َيتَفَرَّ
 : وهذا األصل يطرد في جميع العقود.  

عمرفيهما  و -3991 ابن  عنهما     عن  للا  فَك لُّ  "النبي   عن رضي  اَلِن  ج  الرَّ تََباَيَع  إِذَا 
قَا َوَكاَنا َجِميعًا أَوي َخي ِر   َما ِباْلِخَياِرَما لَْم َيتَفَرَّ َخيََّرأََحد ه َما اْْلَخَرفَتََبايَعَا  فَإِْن    أََحد ه َما اْْلَخرَ   َواِحٍدِمْنه 

قَا َبْعدَ   َعلَى ذَِلِك فَقَدْ  ْك َواِحٌدم  َوَجَب اْلَبْيع  َوإِْن تَفَرَّ َما اْلَبْيَع فَقَد ِ أَْن تََباَيعَا َولَْم َيتْر    )4("  َوَجَب اْلَبْيع    ْنه 

  :"قَالَ   النبي   أَنَّ   رضي للا عنهما  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  عن  .و   )حسن( -3992
ِخَياٍر َواَل َيِحلُّ لَه  أَْن ي فَاِرَق َصاحِ  قَا إاِلَّ أَْن تَك وَن َصْفقَةَ  َبه  َخْشَيةَ أَْن  اْلَبي ِعَاِن ِباْلِخَياِر َما لَْم َيتَفَرَّ

 )6(انهما" " حتى يتفرقا من مك وفي رواية )5(" َيْستَِقيلَه  

َما     رسول للا   أَنَّ رضي للا عنهما      عن ابن عمروفيهما   -3993 قَاَل اْلَبي ِعَاِن ك لُّ َواِحٍد ِمْنه 
قَا إاِلَّ َبْيَع اْلِخَيارِ    )7("ِباْلِخَياِر َعلَى َصاِحِبِه َما لَْم َيتَفَرَّ

قَا أَْو َيق ول  أََحد ه َما ِلَصاِحِبِه اْختَْر    "عنه  وفي لفظ للبخاري -3994 اْلَبي ِعَاِن ِباْلِخَياِر َما لَْم َيتَفَرَّ
بََّما قَاَل أَْو َيك ون  َبْيَع ِخَيارٍ     )8("َور 

قَا أَْو َيْختَاَرا قَاَل فََكاَن ابن عمر إِذَا اْبتَاَع   "  وفي لفظ للترمذي.    )صحيح( -3995 َما لَْم َيتَفَرَّ
ِوَي عنه  أَنَّه  َكاَن إِذَا أََراَد أَْن ي وِجَب اْلَبْيَع     " قال الترمذي :" َوه َو قَاِعٌد قَاَم ِلَيِجَب لَه  اْلَبْيع  َبْيعًا   َور 

 ِ ِوَي عن أَبِي برزة اْْلَْسلَِمي     )9("َمَشى ِلَيِجَب لَه  َوَهَكذَا ر 

 )10("قَاَل َنافٌِع َوَكاَن ابن عمر إِذَا اْشتََرى َشْيئًا ي ْعِجب ه  فَاَرَق َصاِحَبه   "وفي البخاري -3996

 
وابن ماجه ،    ( ) كتاب اإلجارة ، باب في العربان ( )بهذا اللفظ(3502( برقم: )302/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

فيه راو " (:39/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في    له مختصرا.(( )بمث2193( برقم: ) 313/    3في "سننه" ) 
.". وضعفه األلباني لم يسم، وسمي في رواية البن ماجه ضعيفة: عبد هللا بن عامر األسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان

 . 6060برقم  (:873»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صفي 
 ( ) كتاب الشروط ، باب ما يجوز من االشتراط والثنيا في اإلقرار ( )بهذا اللفظ( 198/  3في "صحيحه" ) البخاري ذكره – )2(
( ) كتاب البيوع ، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ( )بهذا 2079( برقم: )58/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

 . ) كتاب البيوع ، باب الصدق ِفي البيع والبيان ( )بمثله.(  (1532( برقم: )10/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب البيوع ، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب  2112(برقم:) 64/    3أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )4(

 () كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين( )بمثله.( 1531(برقم:)10/    5البيع ()بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه")
،    ( ) كتاب اإلجارة ، باب في خيار المتبايعين ( )بهذا اللفظ(3456( برقم: )288  /  3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

( "الكبرى"  في  )15/    6والنسائي  برقم:  )بلفظه.(6031(  في    (  األرنؤوط  قال   .( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 5»سنن 
 . "حسن" 1311برقم  (:155  /5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )".وقال األلباني فيإسناده صحيح"(:325

( ) كتاب البيوع ، باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إال 10561( برقم: )271/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )6(
 .  (بيع الخيار ( )بهذا اللفظ

ار ما لم يتفرقا ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب البيوع ، باب البيعان بالخي2111( برقم: )64/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( )بنحوه.(1531( برقم: ) 9/  5، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب البيوع ، باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع (  2109( برقم: )64/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
 . )بهذا اللفظ(

وقال :"حسن صحيح" . وصححه األلباني في   ( )بهذا اللفظ(1245( برقم: )526/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )9(
 . 1/1310برقم  (:153/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

 . ( ) كتاب البيوع ، باب كم يجوز الخيار ( )بهذا اللفظ(2107( برقم: )64/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )10(
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لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور   : تنبيه"(:51  /3»التلخيص الحبير ط العلمية« ) قال ابن حجر في   •
فكان إذا بايع رجال فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرافعي أيضا وهو 

 .."متفق عليه أيضا

بعت من أميرالمؤمنين عثمان    :"قالرضي للا عنهما    بن عمرفي البخاري عن او -3997
ماال بالوادي بمال له بخيبرفلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني  
البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.قال عبدللا فلما وجب بيعي وبيعه رأيت  

أي :    ] )1 ("  ى المدينة بثالث ليالبثالث ليال وساقني إل  غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود   أني قد
زدته على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه بثالث ليال ونقصني المسافة التي كانت بيني  

 . "هو وجه الغبن[  وبين أرضي ثالث ليال وهذا

] عباد بن نسيب [ قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزال    عن أبي الوضيءو.    )صحيح(  -3998
فباع صاحب لنا فرسا بغالم ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل  
فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك  

يا أبا برزة في ناحية العسكر فقاال له هذه القصة فقال أترضيان فأت    رسول للا   أبو برزة صاحب
" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " قال   رسول للا  ؟ قال  رسول للا  أن أقضي بينكما بقضاء

 )2( "قال ما أراكما افترقتماهشام بن حسان حدث جميل أنه 

 )3( قال " الخيار ثالثة أيام" أن النبي  رضي للا عنهما  عن بن عمرو.  )ضعيف( -3999

لَه     :"قَالَ   رضي للا عنهما    ابن عمر  وفيهما عن -4000 فَقَاَل  اْلَبْيعِ  فِي  ي ْخَدع   ٌل  َرج  َكاَن 
  )4(" إِذَا َبايَْعَت فَق ْل اَل ِخاَلَبةَ فََكاَن َيق ول ه   النَّبِيُّ 

ان ْبن ُمْنِقٍذ , قَْوله : ) اَل ِخاَلبَةَ (  أَْي اَل َخِديعَةَ و " اَل " ِلنَْفيِ اْلِجْنِس بَّ حَ   قال بن حجر "وهو •
يَن النَِّصيَحةُ ,   يِن أِلَنَّ الّدِ ثُمَّ أَْنَت بِاْلِخيَاِر فِي ُكّلِ ِسْلعٍَة اِْبتَْعتَها    وفي لفظ"أَْي اَل َخِديعَةَ فِي الّدِ

فَِإْن َرِضيت  لَيَاٍل ,  اِة ثاََلثَةَ   ثاََلَث  اْلُمَصرَّ اْلِخيَاِر فِي  َجْعُل  فَأَْرُدْد .َويَُؤيُِّدهُ  َوإِْن َسِخْطت  فَأَْمِسْك 
أَيَّاٍم,َواْعتِبَاُر الثَّاَلث فِي َغْير َمْوِضع, َواْستُِدلَّ بِِه َعلَى َجَواز اْلبَْيع بَِشْرِط اْلِخيَار َوَعلَى َجَواز 

 .  ْحَدهُ َشْرط اْلِخيَار ِلْلُمْشتَِري وَ 

  

 
( ) كتاب البيوع ، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن  2115( برقم: )65/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . يتفرقا ( )بهذا اللفظ(
. قال    ( ) كتاب اإلجارة ، باب في خيار المتبايعين ( )بهذا اللفظ(3457( برقم: )288/    3"سننه" )  أخرجه أبو داود في   –  )2(

 ". إسناده صحيح. "(:326/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 
( برقم:  11  /  4والدارقطني في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(10572( برقم: )274/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
 . 2950برقم  (:433»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص. ضعفه األلباني في  )بلفظه.(   ( 3012)
( ) كتاب اإلشخاص والخصومات ، باب من رد أمر السفيه 2414( برقم: )121/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب البيوع ، باب من يخدع ِفي البيع ( 1533( برقم: )11/    5والضعيف العقل ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . )بنحوه مطوال.(
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 البيوع المنهي عنها   •
البخاري -4001 النبي      عن بن مسعود  في  فََردََّها "قال:  عن  َحفَّلَةً  م  َشاةً  اْشتََرى  َمْن 
دَّ   ( محفلة:أي ُحفل في ضرعها أي ُجِمع)    )1( "َمعََها َصاًعا ِمْن تَْمرٍ  فَْليَر 

ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم : اَل  رضي للا عنه    وفي البخاري عن أبي هريرة -4002 ، َعِن النَّبِي 
بَِل َواْلغَنَمَ  وا اإْلِ ، فََمِن اْبتَاَعَها بَْعد  فَإِنَّه  ِبَخْيِر النََّظَرْيِن َبْيَن أَْن َيْحتَِلبََها : إِْن َشاَء أَْمَسَك ، َوإِْن    تَُصر 

      )2( " َشاَء َردََّها َوَصاَع تَْمٍر . 

ْكَباَن َواَل َيِبْع َبْعض ك ْم َعلَى      النبي  أَنَّ     عن أَبِي هريرةوفيهما   -4003 قَاَل اَل تَلَقَّْوا الرُّ
َو ِبَخْيِر النَّ  وا اْلغََنَم َوَمْن اْبتَاَعَها فَه  َظَرْيِن  َبْيعِ َبْعٍض َواَل تََناَجش وا َواَل َيِبْع َحاِضٌر ِلَباٍد َواَل ت َصرُّ

  )3("إِْن َرِضَيَها أَْمَسَكَها َوإِْن َسِخَطَها َردََّها َوَصاًعا ِمْن تَْمرٍ  بَْعَد أَْن َيْحتَِلبََها

فيه : أن غش البائع  )    )4("َصاًعا ِمْن َطعَاٍم َوه َو ِباْلِخَياِر ثاََلثًا  "  وفي لفظ للبخاري -4004
تعويضا عن  ال يلزم البائع أن يدفع  وفيه : أنه  ليس مبررا أن تأخذ ماله بال مقابل ،    للسلعة  
 . ذلك(

اَل تَلَقَّْوا اْلَجلََب فََمْن   :"قَالَ     رسول للا   إِنَّ   قال "      هريرة  وفي مسلم عن أبي -4005
َو ِباْلِخَيارِ   )5("تَلَقَّاه  فَاْشتََرى ِمْنه  فَإِذَا أَتَى َسي ِد ه  السُّوَق فَه 

هريرةوفيهما   -4006 أَبِي  للا   نََهى"    عن  َهاِجر     رسول  اْلم  َيْبتَاَع  َوأَْن  التَّلَق ِي  عن 
 ِ  )6( "ِلْْلَْعَرابِي 

دعوا الناس  ال يبع حاضر لباد    :"  قال قال رسول للا      جابر  في مسلم عنو -4007
 )7(" يرزق هللا بعضهم من بعض

أَْن َيِبيَع َحاِضٌر ِلَباٍد َواَل تََناَجش وا      رسول للا   قَاَل نََهى    عن أَبِي هريرةوفيهما   -4008
ل  َعلَى َبْيعِ أَِخيِه  ج      )8("َواَل َيِبيع  الرَّ

ْكَبان  َوأَْن     رسول للا    نََهى رضي للا عنهما  ابن عباس وفيهما عن   -4009 أَْن ت تَلَقَّى الرُّ
  )9(" اَل يَُكْن لَهُ ِسْمَساًراَيِبيَع َحاِضٌر ِلَباٍد قَاَل فَق ْلت  اِلبن عباس َما قَْول ه  َحاِضٌر ِلَباٍد قَاَل 

ْبَرةِ َطعَاٍم فَأَْدَخَل َيَده       رسول للا   أَنَّ     عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -4010 َمرَّ َعلَى ص 
 ِ  قَاَل أَفَاَل  فِيَها فََنالَْت أََصابِع ه  َبلَاًل فَقَاَل َما َهذَا َيا َصاِحَب الطَّعَاِم قَاَل أََصاَبْته  السََّماء  َيا َرس وَل َّللاَّ

   )10(" َس ِمنِّيَمْن َغشَّ فَلَيْ َجعَْلتَه  فَْوَق الطَّعَاِم َكْي َيَراه  النَّاس  

 
( ) كتاب البيوع ، باب النهي للبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر والغنم 2149( برقم: )70/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب النهي للبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر 2148( برقم: )70/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )2(

 . والغنم ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب البيوع ، باب النهي للبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر والغنم 2150( برقم: )71/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه  1515( برقم: )4/    5مسلم في "صحيحه" )، و  فظ(( )بهذا الل
 . (بمثلهعلى سومه ( )

( ) كتاب البيوع ، باب النهي للبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر والغنم 2148( برقم: )70/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم تلقي الجلب ( )بهذا اللفظ(1519( برقم: )5/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )5(
،    ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في الطالق ( )بهذا اللفظ(2727( برقم: )192/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
يوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ( ( ) كتاب الب1515( برقم: )4/    5مسلم في "صحيحه" )  و

 . دون ذكر )المهاجر لإلعرابي(  )بنحوه.(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ( )بهذا اللفظ(1522( برقم: )6/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
، ومسلم   ( ) كتاب البيوع ، باب ال يبيع على بيع أخيه ( )بهذا اللفظ(2140(برقم:)69/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(

 ب النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ( )بهذا اللفظ( ( ) كتا1413( برقم: )138/  4)في صحيحه 
( ) كتاب البيوع ، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ( )بهذا 2158( برقم: )72/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(

  .( بمثلهيع الحاضر للبادي ( ) ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم ب1521( برقم: ) 5/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب اإليمان ، باب قول النبي صلى هللا عليه تَعَالَى وسلم من 102( برقم: )69/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )10(

 .  غشنا فليس منا ( )بهذا اللفظ(
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اَلَح فَلَْيَس ِمنَّا   " وفي لفظ لمسلم عنه -4011  )1("َوَمْن َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّاَمْن َحَمَل َعلَْيَنا الس ِ

:  )النجش  )2("النَّْجِش عن    َنَهى النَّبِيُّ   :"قَالَ   رضي للا عنهما     عن ابن عمر  فيهماو -4012
  (وهولن يشتريها ، وإنما ليغر غيرهيتفق مع البائع في زيادة ثمن السلعة  أن 

يبيع بعضكم على بيع بعض    "ال   عن    رضي للا عنهما  عن ابن عمر  وفي البخاري -4013
  )3("وال تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق

 )4("نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ اْلسواق ولفظ مسلم"  -4014

َبْيع  المسلم اَل َداَء َواَل ِخْبثَةَ    "  النَِّبيُّ قَاَل قَاَل    عن أَبِي َرافِعٍ  يذكر  وفي البخاري -4015
   )5(" َواَل َغاِئلَةَ 

من حبس العنب ايام القطاف حتى  :"     رسول للا   قال  عن بريدة  . و   )ضعيف( -4016
   )6(" يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة

 .الميسر •
ِ َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه     عن أَبِي هريرةفيهما   -4017 َمْن قَاَل ِلَصاِحبِه تَعَاَل  :"قَاَل قَاَل َرس ول  َّللاَّ

 )7("أ قَاِمْرَك فَْلَيتََصدَّقْ 

  

 
صلى هللا عليه تَعَالَى وسلم من  ( ) كتاب اإليمان ، باب قول النبي  101( برقم: )69/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  غشنا فليس منا ( )بهذا اللفظ(
البخاري في "صحيحه" )  –  )2( اللفظ( ، ومسلم في 2142( برقم: )69/    3أخرجه  ، باب النجش ( )بهذا  البيوع  ( ) كتاب 

 ومه ( )بمثله مختصرا.( ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على س1516( برقم: )5/    5"صحيحه" )
 . ( ) كتاب البيوع ، باب النهي عن تلقي الركبان ( )بهذا اللفظ(2165( برقم: )72/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 .( ) كتاب البيوع ، باب تحريم تلقي الجلب ( )بهذا اللفظ(1517( برقم: )5/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
. قال األلباني   ( ) كتاب البيوع ، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ( )بهذا اللفظ(58/    3البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )5(

صله الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وغيرهم، لكن وقع عندهم "و(:24/ 2»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )في 
والمشتري العداء، عكس ما هنا، فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب، وقيل: هو صواب،   -صلى هللا عليه وسلم    -أن البائع النبي  

( بنسبته  66/  8وجزم المصنف في "الحيل" )وهو من الرواية بالمعنى؛ ألن )اشترى(، و )باع( بمعنى واحد، كذا في "الفتح".  
قلت: وهو مخرج في "أحاديث بيوع   ، وقال الحافظ هناك: "وسنده حسن، وله طرق إلى العداء".-صلى هللا عليه وسلم    -للنبي  

 الموسوعة الفقهية".
الحديث عن بريدة ] إال بهذا  لم يرو هذا    ( )بهذا اللفظ( وقال"5356( برقم )5/294)  المعجم األوسطأخرجه الطبراني في    –  )6(

رواه "(:313»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص". قال ابن حجر في  [ اإلسناد تفرد به : أحمد بن منصور المروزي .  
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة«  ".وضعفه األلباني في  الطبراني في»األوسط« بإسناد حسن

" ال أصل   حبان:  وآفته الحسن بن مسلم وهو المروزي التاجر، قال ابن  قلت:وهو ضعيف جداوقال :"...  1269برقم  (:429/  3)
" أتى    وقال الذهبي:...  العدول لروايته هذا الحديث    لهذا الحديث من حديث الحسين بن واقد، فينبغي أن يعدل بالحسن عن سنن

ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا   ...  دل على الكذب ".بخبر موضوع في الخمر. قال أبو حاتم: حديثه ي
 . ( : رواه الطبراني في " األوسط " بإسناد حسن "!169/37( ، وقال في"بلوغ المرام " )239فسكت عليه في"التلخيص" )

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب أفرأيتم الالت والعزى ( )بهذا اللفظ(  4860( برقم: )141/    6أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )7(
 .()كتاب اأْليمان ، باب من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال هللا()بمثله.(1647( برقم:)81/  5، ومسلم في"صحيحه")
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 الرد بالعيب  •

اًل اْبتَاَع غ اَلًما فَأَقَاَم عنَده  َما َشاَء َّللاَّ   رضي للا عنها :"  عن عائشة.  )حسن( -4018 أَنَّ َرج 
ث مَّ   ي ِقيَم  ِ أَْن  إِلَى النَّبِي  ِبِه َعْيًبا فََخاَصَمه   قَْد اْستَغَلَّ    َوَجَد   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ ل   ج  فَقَاَل الرَّ فََردَّه  َعلَْيِه 
َمانِ    رسول للا  غ اَلِمي فَقَالَ     )1( " اْلَخَراُج بِالضَّ

الترمذي:"   • يَْشتَ قال  ُجُل  الرَّ ُهَو  َماِن  بِالضَّ اْلَخَراجِ  َعْيبًا  َوتَْفِسيُر  بِِه  يَِجُد  ثُمَّ  فَيَْستَِغل هُ  اْلعَْبَد  ِري 
َونَْحوُ  اْلُمْشتَِري  َماِل  ِمْن  َهلََك  َهلََك  لَْو  اْلعَْبَد  أِلَنَّ  ِلْلُمْشتَِري  فَاْلغَلَّةُ  اْلبَائِعِ  َعلَى  ِمْن    فَيَُرد هُ  َهذَا 

َماِن قَاَل أَبُو   ُد ْبُن إِْسَمِعيَل َهذَا اْلَحِديَث    :"ِعيَسىاْلَمَسائِِل يَُكوُن فِيِه اْلَخَراُج بِالضَّ اْستَْغَرَب ُمَحمَّ
 )2("ِمْن َحِديِث ُعَمَر ْبِن َعِلّيٍ قُْلُت تََراهُ تَْدِليًسا قَاَل الَ 

َمانِ   النبي أَنَّ :" وفي لفظ عنها  )حسن( . -4019    )3("قََضى أَنَّ اْلَخَراَج ِبالضَّ

 ، وحكم االحتكار في التسعير •
من أعتق شركا له في عبد    ":قال   عن النبي  رضي للا عنهما    بن عمرفيهما عن   -4020

فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد  
 )4("وإال فقد عتق منه ما عتق 

الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت    إنما جعل النبي  "    جابروفي البخاري عن   -4021
 )5("الحدود وصرفت الطرق فال شفعة

فقال الناس   غال السعر في المدينة على عهد   "    وعن أنس بن مالك .    )صحيح( -4022
: إن للا هو المسعر القابض الباسط     رسول للا  : يا رسول للا : غال السعر فسعر لنا , فقال 

   )6("الرازق , إني ْلرجو أن ألقى للا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم وال مال  

  

 
( ) كتاب اإلجارة ، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به 3510( برقم: )305  /  3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

 هذا إسناد ليس بذاك . وقال :" عيبا ( )بهذا اللفظ(
( ) أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب ما 1286( برقم: )561/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

 .  ويستغله ثم يجد به عيبا ( )بهذا اللفظ(جاء فيمن يشتري العبد 
( برقم:  15/    2والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(4928( برقم: )299/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
( )بمثله مختصرا.( 1/    4502( برقم: )878/    1، والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي( )بمثله مختصرا.(  2192)
/    3، وأبو داود في "سننه" )  وقال :"حسن غريب"   ( )بمثله مختصرا.(1286( برقم: )561/    2والترمذي في "جامعه" )  ،

.قال ابن   ( )بلفظه مختصرا.(24861( برقم: )5855/    11وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه مختصرا.(  3508( برقم: )304
واه الخمسة، وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي "ر(: 313»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في  

حديث "(: 298/  11»صحيح ابن حبان« ).". وقال األرنؤوط في     وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان
»إرواء " . وقال األلباني في  تابعه مخلد بن خفاف، رجاله ثقات.  -وإن كان سيئ الحفظ  –حسن لغيره، مسلم بن خالد الزنجي  

 .  "حسن" 1315برقم  (:158/ 5الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
( ) كتاب الشركة ، باب تقويم األشياء بين الشركاء بقيمة عدل 2491( برقم: )139/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(

 . ( ) كتاب العتق ، ( )بنحوه.( 1501( برقم: )212/  4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الشريك من شريكه ( )بهذا اللفظ( 2213( برقم: )79/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
وابن ،    وقال :"إسناده صحيح"  ( )بهذا اللفظ( 1630( برقم: )27/    5أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )6(

، ( )بنحوه.(  3451( برقم: )286/    3وأبو داود في "سننه" )  ،( )بنحوه.(  4935( برقم: )307/    11في "صحيحه" )حبان  
(  2976/    6وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" .    )بنحوه.(   (  1314( برقم: )582/    2والترمذي في "جامعه" )

" . وصححه األلباني إسناده صحيح."(:322/  5ت األرنؤوط« )»سنن أبي داود  . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(  14273برقم: )
 . 323برقم  (:194»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )صفي 
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بثالثين حمل شعير    :أن يهوديا قدم زمن  ن أبي سعيد الخدريعو.    )صحيح( -4023
وليس في الناس يومئذ طعام غيره وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع    وتمر فسعر مدا بمد  

الناس يشكون إليه غالء السعر فصعد المنبر فحمد للا وأثنى      النبي   ال يجدون فيه طعاما فأتى
إنما البيع عن  عليه ثم قال:)ال ألقين للا من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس  

خصاال أذكرها لكم : ال تضاغنوا وال تناجشوا وال تحاسدوا وال يسوم    ولكن في بيوعكم   تراض
   )1("وكونوا عباد للا إخوانا  والبيع عن تراضيبيعن حاضر لباد  الرجل على سوم أخيه وال

 )2("اَل َيْحتَِكر  إاِلَّ َخاِطئٌ  :"قَالَ    النبي عن  عن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ وفي مسلم  -4024

  

 
/  11»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4967( برقم: )340/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

وفي إرواء   926برقم    (:454/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في  إسناده قوي.  "(:341
 . 1283الغليل برقم 

 . ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم االحتكار ِفي اأْلقوات ( )بهذا اللفظ(1605( برقم: )56/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
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 الربا والصرف    •
 في تحريمه ماجاء  •

ل  ِرًبا أََضع     "قال:  عن النبي      في مسلم عن جابر -4025 َوِرَبا اْلَجاِهِليَِّة َمْوض وعٌ َوأَوَّ
طَِّلِب فَإِنَّه  َمْوض وعٌ ك لُّه    )1("ِرَباَنا ِرَبا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلم 

البخاري عن -4026 جندب  وفي  ْبِن  النَّبِيُّ :"    سمرة  أَتََياِني    قَاَل  لَْيِن  َرج  اللَّْيلَةَ  َرأَْيت  
ٌل قَاِئٌم َوَعلَى َوَسِط النََّهِر  فَأَْخَرَجانِي إِلَى   قَدََّسٍة فَاْنَطلَْقَنا َحتَّى أَتَْيَنا َعلَى نََهٍر ِمْن َدٍم فِيِه َرج  أَْرٍض م 

َج َرَمى الرَّ  ل  أَْن َيْخر  ج  ل  الَِّذي فِي النََّهِر فَإِذَا أََراَد الرَّ ج  ٌل َبْيَن َيَدْيِه ِحَجاَرةٌ فَأَْقبََل الرَّ ل  ِبحَ َرج  َجٍر  ج 
َج َرَمى فِي فِيِه ِبَحَجٍر فََيْرِجع  َكَما َكاَن فَق ْلت    َما َهذَا فِي فِيِه فََردَّه  َحْيث  َكاَن فََجعََل ك لََّما َجاَء ِلَيْخر 

َبا  )2("فَقَاَل الَِّذي َرأَْيتَه  فِي النََّهِر آِكل  الر ِ

اًما    أَبِي ُجَحْيفَةَ وفي البخاري عن   -4027 َنَهى عن    فَقَاَل إِنَّ النَّبِيَّ   أَنَّه  اْشتََرى غ اَلًما َحجَّ
رَ   ثََمِن الدَّمِ  ِ َصو  ْستَْوِشَمةَ َواْلم  وِكلَه  َواْلَواِشَمةَ َواْلم  َبا َوم  ِ َولَعن آِكَل الر ِ  )3("َوثََمِن اْلَكْلِب َوَكْسِب اْلبَِغي 

ْؤِكلَه  َوَكاِتَبه  َوَشاِهَدْيِه      رسول للا   قَاَل لَعن    عن جابروفي مسلم   -4028 َبا َوم  آِكَل الر ِ
 )4("َوقَاَل ه ْم َسَواءٌ 

ْؤِكلَه     رسول للا    لَعن  :" قَالَ     بن مسعود   علقمة عن    وفي مسلم عن -4029 َبا َوم  آِكَل الر ِ
ث  ِبَما َسِمعنا  )5("قَاَل ق ْلت  َوَكاِتَبه  َوَشاِهَدْيِه قَاَل إِنََّما ن َحد ِ

لغيره( -4030 النبي      بن مسعودعن  .  )صحيح  بابا     عن  وسبعون  ثالثة  الربا  قال 
   )6("   وإن أربى الربا عرض الرجل المسلمأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه  

ِ ْبِن َحْنَظلَةَ َغِسيِل اْلَماَلِئَكِة  و .    )صحيح موقوف( -4031     رسول للا   قَالَ   عن َعْبِد َّللاَّ
ُجُل َوُهَو يَْعلَمُ ِدْرَهٌم ِرًبا :"     )7("أََشدُّ ِمْن ِستٍَّة َوثاََلِثيَن َزْنَيةً  يَأُْكلُهُ الرَّ

وِبقَاِت قَال وا َيا   " قال :  أن النبي        عن أَبِي هريرة  فيهما -4032 قَاَل اْجتَِنب وا السَّْبَع اْلم 
َم َّللاَّ  إاِلَّ ِباْلَحق ِ  ْحر  َوقَْتل  النَّْفِس الَّتِي َحرَّ ِ َوالس ِ ْرك  ِباّلِلَّ ِ َوَما ه نَّ قَاَل الش ِ َبا َوأَْكل   َرس وَل َّللاَّ  َوأَْكل  الر ِ

ْحفِ  ْؤِمَناِت اْلغَافِاَلتِ   َماِل اْلَيِتيِم َوالتََّول ِي َيْوَم الزَّ ْحَصَناِت اْلم   )8("َوقَْذف  اْلم 

 
 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4حيحه" )أخرجه مسلم في "ص  –  )1(
 ( ) كتاب البيوع ، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ( )بهذا اللفظ( 2085( برقم: )59/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . ) كتاب اللباس ، باب من لعن المصور ( )بهذا اللفظ(( 5962( برقم: )169/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب لعن آكل الربا ومؤكله ( )بهذا اللفظ(1598( برقم: )50/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب لعن آكل الربا ومؤكله ( )بهذا اللفظ(1597( برقم: )50/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
وابن ماجه في "سننه"  ،    وصححه ووافق الذهبي  ( )بهذا اللفظ(2272: )( برقم37/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(
"صحيح 1851برقم    (:374/  2»صحيح الترغيب والترهيب« ). قال األلباني في    ( )بلفظه مختصرا.(2275( برقم: )379/    3)

وال أعلمه إال وهماً،    اإلسناد،  "هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا    ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال:  لغيره" وقال ...
والحديث عندي صحيح على األقل لغيره، لكثرة شواهده، وهي   فعلق األلباني :"...  ".وكأنَّه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد

 . (1871مخرجة في "الصحيحة" )
/    10، وأحمد في "مسنده" )  ( )بهذا اللفظ( 229( برقم: )267/    9أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )   –  )7(

ضعيف مرفوعاً، رجاله ثقات  "ط الرسالة(:  288/  36»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(22376( برقم: )5149
من   رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له أبو دواد، وهذا الحديث ال يصح مرفوعاً إلى النبي َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم، وإنما هو

»سلسلة  ،وقال في    3375برقم    (: 636/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" .     وصححه األلباني في  قول كعب األحبار
(  143 - 142/  1رواه الطبراني في " األوسط " )  " 1033برقم  (:29/ 3األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

الوجه رواه ابن   ابن أبي مليكة عن عبد هللا بن حنظلة الراهب مرفوعا. ومن هذاأبي سليم عن    ( عن ليث بن295والدارقطني )
العزيز بن رفيع عن   قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم فقد كان اختلط وقد خالفه عبد  ( .2/    74/    9عساكر )

 5البغوي. ذكره ابن عساكر وأخرجه أحمد )   وهو الصواب كما قال  ابن أبي مليكة فقال: عن عبد هللا بن حنظلة عن كعب من قوله
تابعه أيوب عن ابن أبي مليكة   صحيح عن ابن رفيع، وكذا رواه الدارقطني وقال: هذا أصح من المرفوع. لكن قد  ( بسند 225  /

أحمد: أخرجه  به.  مرفوعا  بن حنظلة  به. ورواه   عن عبد هللا  أيوب  ابن حازم عن  يعني  بن محمد حدثنا جرير  حدثنا حسين 
ألنه لم يسمع منه أحد في   قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومن أعله بتغير جرير قبل موته فلم يصب  الدارقطني.

 . "المرفوع ألنه ال يقال بمجرد الرأي كما ال يخفى. حال اختالطه كما قال ابن مهدي. ثم إن الموقف في حكم
كتاب الوصايا ، باب قول هللا تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى   ( )2766(برقم:)10/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(

 .( ) كتاب اإليمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ( )بمثله.(89( برقم: ) 64/  1ظلما ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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قَاَل َيأْتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن َيأْك ل وَن     رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرة.    )ضعيف( -4033
َبا فََمْن لَْم َيأْك ْله  أََصاَبه  ِمْن غ َباِرهِ      )1(" الر ِ

يأتي على الناس زمان ال    :"قال    النبي    :عن"    عن أبي هريرةوفي البخاري   -4034
 )2(يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحالل أم من الحرام"

 العلة الربوية في األصناف الستة      •

وثالث    وذكر الحديث وفيه"رسول للا  :خطب عمر على منبر "ابن عمر  فيهما عن   -4035
أن للا  وددت  عهدا      رسول  إلينا  يعهد  حتى  يفارقنا  أبواب لم  من  وأبواب  والكاللة  الجد 

 )3("الربا

فَأََمَر بالال أَْن يَِزَن لَه  أ وقِيَّةً فََوَزَن ِلي بالل فَأَْرَجَح ِلي    وفيه"    عن جابر  وفيهما   -4036
  )4("فِي اْلِميَزانِ 

فلما قدمنا المدينة قال يا بالل اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير    ..  "  وفي لفظ للبخاري -4037
 ) يطلبه أربعه فقضاه بأربعة وزيادة ( )5("وزاده قيراطا 

  قال جلبت أنا ومخرمة العبد،  عن سويد بن قيس  عن سماك بن حربو.  )حسن( -4038
فاشترى منا سراويل وقباء ووزان   بزا من هجر أو البحرين فلما كنا بمنى أتانا رسول للا  

 )6( "فوزن لي فأرجح، وفي لفظ   "الثمن فقال زن وأرجح يزن باْلجرة فدفع إليه رسول للا 

ال ربا إال فيما   "أنه قال :     النبي عن , عن سعيد بن المسيب.   )ضعيف مرفوعا( -4039
    )7(", مما يؤكل أو يشرب  كيل أو وزن

  

 
سماع الحسن   ووافقه الذهبي وقال "وصححه    )بمثله((  2172( برقم: ) 11/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )أخرجه    –  )1(

( ) كتاب البيوع ، باب في اجتناب الشبهات ( 3331( برقم: )248/    3أبو داود في "سننه" )"، و  من أبي هريرة بهذا صحيح
إسناده ضعيف. سعيد بن أبي َخيَرةَ لم يوثقه غير "(: 220/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(

»ضعيف " . وضعفه األلباني في  لم يسمع من أبي هريرة.   -وهو البصري-ن حبان وال يُعرف هذا الحديث إال به، والحسن  اب
رواه أبو داود وابن ماجه؛ كالهما من رواية الحسن عن أبي هريرة،   وقال:"  1167برقم    (:573/  1الترغيب والترهيب« )

 . " .واختلف في سماعه، والجمهور على أنه لم يسمع منه
 ()كتاب البيوع ، باب من لم يبال من حيث كسب المال()بهذا اللفظ( 2059(برقم:)55/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
( ) كتاب األشربة ، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل 5588( برقم: )106/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب التفسير ، باب ِفي نزول تحريم 3032( برقم: )245/    8لم في "صحيحه" )أخرجه مس،    من الشراب ( )بهذا اللفظ(
 . (بمثلهالخمر ( )

،   ( ) كتاب البيوع ، باب شراء الدواب والحمير ( )بهذا اللفظ(2097( برقم: )62/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . باب استحباب نكاح البكر ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الرضاع ، 715( برقم: )176/  4مسلم في "صحيحه" )و
( ) كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين  2309( برقم: )100/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  30/    2الحاكم في "مستدركه" )، و( )بهذا اللفظ(  5147( برقم: )547/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
، وقال :"حسن    (بنحوه( )1305( برقم: )574/    2الترمذي في "جامعه" )وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، و  (بمثله( ) 2243)

التجارات ، باب الرجحان ِفي الوزن ( )بمثله.(  2220( برقم: ) 334/    3وابن ماجه في "سننه" )صحيح" ،   أبواب   ( )     ،
إسناده حسن "(:548/  11»صحيح ابن حبان« )ه(.قال األرنؤوط في  )بنحو (  9593( برقم: )426/    8النسائي في "الكبرى" )و

" . وصححه األلباني   من أجل سماك بن حرب، باقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحاببة فقد روى له أصحاب السنن.
 . 1207برقم  (:44/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )في 

( برقم:  286/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  2340( برقم: )918/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )7(
( ) كتاب البيوع ، ( )بمثله مرفوعا.( وعبد الرزاق  2834( برقم: )400/    3والدارقطني في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  10632)

والطحاوي في "شرح مشكل ،  يوع ، باب بيع الحيوان بالحيوان ( )بنحوه.(  ( ) كتاب الب 14139( برقم: ) 21/    8في "مصنفه" )
( )بدون ترقيم( ) باب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في األشياء الموزونات أنها 338/    3اآلثار" )

  (:193/  5ليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغ. قال األلباني في    كاألشياء المكيالت في دخول الربا فيها ، ( )بمثله.(
 ."ضعيف مرفوعا. :" 1343برقم 
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َما أَْفَضل  ه  ن أ  َعيَّاٍش بن  زيد    عن.    )صحيح( -4040 َسأََل َسْعًدا عن اْلَبْيَضاِء ِبالسُّْلِت فَقَاَل أَيُّه 
َطبِ ي ْسأَل  عن اْشتَِراِء     رسول للا   َسِمْعت      قَاَل اْلَبْيَضاء  فَنََهى عن ذَِلَك َوقَاَل َسْعدٌ    التَّْمِر بِالر 

َطُب إِذَا يَبَِس قَالُوا نَعَْم فَنََهى عن ذَِلكَ فَقَاَل ِلَمْن َحْولَه       )1(" أَيَْنقُُص الر 
َعْبِد اْلبَّرِ َوالس ْلُت َضْرٌب ِمْن َكذَا قَاَل اِْبُن    .  َوالسَّْمَراَء َعلَى اْلبُرِّ   اْلعََرُب تُْطِلُق اْلبَْيَضاَء َعلَى الشَِّعيرِ  •

َوقَاَل الس ْلُت   اْلبَْيَضاُء اْلِحْنَطةُ َوِهَي السَّْمَراُء أَْيًضا,  قَاَل فِي النَِّهايَِة:  اَل قِْشَرلَهُ يَُكوُن فِي اْلِحَجازِ   الشَِّعيرِ 
ُل أََصح  أِلَنَّ اْلبَْيَضاَء اْلِحْنَطةُ   . ْن اْلِحْنَطةِ َوقِيَل ُهَو نَْوٌع مِ  . أَْبيَُض اَل قِْشَر لَهُ  َضْرٌب ِمْن الشَِّعيرِ  َواأْلَوَّ

اْلبَْيَضاُء نَْوٌع ِمْن اْلبُّرِ أَْبيَُض َوفِيِه َرَخاَوةٌ تَُكوُن بِباَِلِد ِمْصَر َوالس ْلُت  : ُمَوطَّإِ القَاَل فِي َحاِشيَِة  اِْنتََهى.َ
ْطُب ِمْن  "نَْوٌع ِمْن الشَِّعيِر اَل قِْشَر لَهُ تَُكوُن فِي اْلِحَجاِز َوَحَكى الخطابي  عن بَْعِضِهْم   اْلبَْيَضاُء ُهَو الرَّ

ُل أَْعرَ   .  الس ْلتِ  َطِب   ,  ُف إِالَّ أَنَّ َهذَا اْلقَْوَل أَْليَُق بَِمعنى اْلَحِديثِ َواأْلَوَّ َوَعلَْيِه يَُدل  َمْوِضُع التَّْشبِيِه ِمْن الر 
 بِالتَّْمِر.َولَْو اِْختَلََف اْلِجْنُس لَْم يَِصحَّ التَّْشبِيهُ َوفِي اْلغَِريبَْيِن .  

أَنَّه  أَْرَسَل غ اَلَمه  ِبَصاعِ قَْمحٍ فَقَاَل بِْعه  ث مَّ اْشتَِر    عن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  وفي مسلم -4041
فَقَا ِبذَِلَك  أَْخبََره   َمْعَمًرا  َجاَء  ا  فَلَمَّ بَْعِض َصاعٍ  َوِزَياَدةَ  فَأََخذَ َصاًعا  اْلغ اَلم   فَذََهَب  َشِعيًرا  لَه  ِبِه  َل 

دَّه  وَ  ذَنَّ إاِلَّ ِمْثاًل بِِمثٍْل فَإِن ِي ك ْنت  أَْسَمع  َمْعَمٌر ِلَم فَعَْلَت ذَِلَك اْنَطِلْق فَر    :" َيق ول     رسول للا  اَل تَأْخ 
َنا َيْوَمِئٍذ الشَِّعيَر قِيَل لَه  فَإِنَّه  لَْيَس ِبِمْثِلِه قَاَل إِن ِي أََخاف     "الطَّعَام  ِبالطَّعَاِم ِمْثاًل ِبِمْثلٍ  قَاَل َوَكاَن َطعَام 

يعني أخاف أن يكون في معنى المماثل ،وهذا دليل مالك على أن البر)الحنطة(      )2("أَْن ي َضاِرعَ 
 ( وجوابه أن هذا تركه من باب الورع واالحتياط) والشعير يعد صنفا وحدا "

نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل    أن النبي  "رضي للا عنهما    فيهما عن ابن عمرو -4042
) العلة أينقص الرطب إذا      )3("بالتمر كيال وبيع العنب بالزبيب كيال وبيع الزرع بالحنطة كيال

 يبس؟( 

 

  

 
( برقم:  372/    11وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3359( برقم: )257/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
ومالك قال :"حسن صحيح" ،  و  ( )بنحوه.(1225( برقم: )509/    2والترمذي في "جامعه" )،    ( )بنحوه مختصرا.(4997)

( برقم: 155/    3والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(  552/    2312( برقم: )901/    4في "الموطأ" ) 
. قال ابن الخراط في   ( )بمثله.(2264( برقم: ) 371/    3وابن ماجه في "سننه" )وقال :"إسناده صحيح"،  ( )بمثله.(  951)

".  وقال ابن الملقن ختلف في صحة إسناد هذا الحديث، ويقال: إن زيًدا أبا عياش هذا مجهول."ا(: 257/  3)»األحكام الوسطى«  
ة"ه(:478/  6»البدر المنير )في   »بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الزهيري« ". وقال ابن حجر في  ذَا الَحِديث َصِحيح َرَواهُ اأْلَئِمَّ
ابن    (:248)ص الخمسة, وصححه  والحاكمرواه  حبان,  وابن  والترمذي,  في  المديني,  األرنؤوط  قال  داود ت .".  أبي  »سنن 

وصحح له هو وشيخه     إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"،"(:246/  5األرنؤوط« )
وقال   1352برقم    (:199/  5السبيل« )»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  " . وصححه األلباني في  ابن خزيمة، والحاكم.

وأنه محكم فى كل ما يرويه من الحديث   وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , إلجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ,... :"
د هللا بن  , إذ لم يوجد فى رواياته إال الصحيح , خصوصا فى حديث أهل المدينة , ثم لمتابعة هؤالء األئمة إياه فى روايته عن عب

قلت: أما زيد , فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى , فقد .  يزيد , والشيخان لم يخرجاه , لما خشياه من جهالة )زيد بن أبى عياش(  
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق " , وصحح حديثه هذا الترمذى   قيل فيه: مجهول , لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى.

ابن المدينى كما قال الحافظ فى " بلوغ المرام ". وابن خزيمة وابن حبان    والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى , وصححه أيضاً 
 فالحديث صحيح إن شاء هللا تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: " نسيئة " , ال تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات.

 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بهذا اللفظ(2159( برقم: )47/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
() كتاب البيوع ، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ( )بنحوه.(  2171(برقم:) 73/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(

 .بالتمر إال ِفي العرايا ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرطب 1542( برقم: )15/  5، ومسلم في "صحيحه" )
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 في الصرف •
كنت أبيع اْلبل بالبقيع ،  قَاَل  رضي للا عنهما    عن ابن عمرو.    )صحيح موقوف( -4043

فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من  
هذه ، فأتيت رسول للا صلى للا عليه وسلم وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول للا ، رويدك  

الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ،  أسألك ، إني أبيع اْلبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ  
ال بأس أن  آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ؟ فقال رسول للا صلى للا عليه وسلم :  

    )1(" تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . 

فَقَاَل  َمْن يَْصَطِرُف الدََّراِهمَ ْبِن اْلَحَدثَاِن أَنَّه  قَاَل أَْقَبْلت  أَق ول   عن َماِلِك ْبِن أَْوِس فيهما  -4044
ِ َوه َو عنَد ع َمَر ْبِن الخطاب   َخاِدُمنَا نُْعِطَك َوِرقََك   َجاءَ   أَِرنَا ذََهبََك ثُمَّ ائْتِنَا إِذَاَطْلَحة  ْبن  ع َبْيِد َّللاَّ

  ِ ْبن  الخطاب َكالَّ َوَّللاَّ اْلَوِرُق  قَاَل    رسول للا    فَإِنَّ   لَتُْعِطيَنَّهُ َوِرقَهُ أَْو لَتَُردَّنَّ إِلَْيِه ذََهبَهُ فَقَاَل ع َمر 
َهاءَ   بِالذََّهبِ  ا إاِلَّ َهاَء َوَهاَء َوالتَّْمر   َوَهاَء َواْلب رُّ ِباْلب ر ِ ِرًبا إاِلَّ َهاَء َوَهاَء َوالشَِّعير  ِبالشَِّعيِر ِرًب   ِرًبا إاِلَّ

" الورق بالذهب " وإنما    وألفاظ البخاري ليس فيها،  وهذا لفظ مسلم"  ِبالتَّْمِر ِرًبا إاِلَّ َهاَء َوَهاَء  
 )2(" الذهب بالذهب" 

َما َيق ول  َهذَا َخْيٌر ِمن ِي فَِكاَله َما    "اْلِمْنَهالِ وفي لفظ للبخاري عن أبي   -4045 فَك لُّ َواِحٍد ِمْنه 
 )3("عن بَْيعِ الذََّهِب بِاْلَوِرِق َدْينًاَيق ول  َنَهى  

عن َبْيعِ الثََّمِر َحتَّى    ابن عمرعن السَّلَِم فِي النَّْخِل فَقَاَل نََهى النَّبِيُّ   " سئلفي البخاري -4046
  )4("  َونََهى عن اْلَوِرِق بِالذََّهِب نََساًء بِنَاِجزٍ َيْصل َح 

ْرِف    وفي البخاري -4047 عن أَبِي اْلِمْنَهاِل َسأَْلت  البراء ْبَن عازب َوزيد ْبَن َأرقم عن الصَّ
ْرِف فَقَاَل      رسول للا  فََسأَْلَنا    رسول للا  فَقَااَل ك نَّا تَاِجَرْيِن َعلَى َعْهدِ  إِْن َكاَن يًَدا بِيٍَد عن الصَّ

   )5("فَاَل بَأَْس َوإِْن َكاَن نََساًء فَاَل يَْصلُحُ 

  

 
الجارود في "المنتقى" )  –  )1( ابن  ، ( )بمثله.(  712( برقم: ) 243/    1أخرجه  الربا  وابن حبان في ،  ( ) باب ما جاء في 

وصححه   ( )بمثله.(2298( برقم: )44/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  4920( برقم: )287/    11"صحيحه" )
/    3( )بمثله مختصرا.( ، وأبو داود في "سننه" )5/    4596( برقم: )893/    1والنسائي في "المجتبى" )  الذهبي ،  ووافقه  
»سنن أبي داود ت . قال األرنؤوط في  ( ) كتاب البيوع ، باب في اقتضاء الذهب من الورق ( )بهذا اللفظ(3354( برقم: )255

: لم يرفعه غير 75/ ورقة  4وقال الدارقطني في "العلل"    ...   بن حرب برفعه  إسناده ضعيف لتفرد سماك"(:242/  5األرنؤوط« )

 : حديث ابن عمر ثابت صحيح!! 292/ 6قال ابن عبد البر في "التمهيد"   ..سماك، وسماك سيىء الحفظ. حماد: هو ابن سلمة.
زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد ( من طريق ابن أبي 5654، وأبو يعلى )332/ 6وأخرجه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة 

  (: 173/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وضعفه األلباني في    بن جبير، عن ابن عمر. وإسناده صحيح.
وأفصح عن   وقال البيهقى: " تفرد به سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر ". وقال :"...  1326برقم  
وقال   " سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين , شهد عليه بذلك شعبة ".  ( .504و  8/503ابن حزم فقال فى " المحلى " )علته  

وقال فى "    الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره , فكان ربما يلقن ".
قلت: ومما يقوى وقفه , أن أبا هاشم ـ وهوالرمانى  " ...ى صحة الحديث.( : " وعلق الشافعى القول به عل3/26التلخيص " )

الواسطى , وهو ثقة ـ قد تابع سماكا عليه , ولكنه خالفه فى متنه , فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أنه كان ال يرى بأسا 
( من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان  2/224)   أخرجه النسائى  )يعنى( فى قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم ".

 . "وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به. قلت: وهذا إسناد حسن. عن أبى هاشم به.
ومسلم   ،    ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الشعير بالشعير ( )بنحوه.(2174( برقم: )74/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .( ) كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ( )بهذا اللفظ(1586م: )( برق 43/  5في "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الورق بالذهب نسيئة ( )بهذا اللفظ( 2180( برقم: )75/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . )بهذا اللفظ( ( ) كتاب السلم ، باب السلم في النخل ( 2249( برقم: )86/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب التجارة في البر ( )بهذا اللفظ(2060( برقم: )55/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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ة      رسول للا   قَالَ "    أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفي مسلم عن   -4048 الذََّهب  ِبالذََّهِب َواْلِفضَّ
ِة َواْلب رُّ ِباْلب ر ِ َوالشَِّعير  ِبالشَِّعيِر َوالتَّْمر  ِبالتَّْمِر َواْلِمْلح  ِباْلِمْلحِ ِمْثاًل ِبِمْثلٍ  َيًدا ِبَيٍد فََمْن َزاَد أَْو    ِباْلِفضَّ

    )1(" اآْلِخذُ َواْلُمْعِطي فِيِه َسَواءٌ اْستََزاَد فَقَْد أَْربَى 

لفظ لمسلم عنه -4049 اْلَوِرقَ     رسول للا   أَنَّ   "وفي  َواَل  ِبالذََّهِب  الذََّهَب  تَِبيع وا  اَل    قَاَل 
     )2("ِباْلَوِرِق إاِلَّ َوْزًنا ِبَوْزٍن ِمْثاًل ِبِمْثٍل َسَواًء ِبَسَواءٍ 

اَل تَِبيع وا الذََّهَب ِبالذََّهِب َواَل تَِبيع وا اْلَوِرَق ِباْلَوِرِق إاِلَّ    "     وفيهما  عن أبي سعيد -4050
فذهب  "  ولفظ مسلم"    َشْيئًا َغائِبًا ِمْنهُ بِنَاِجزٍ ِمْثاًل بِِمثٍْل َواَل ت ِشفُّوا بَْعَضه  َعلَى بَْعٍض َواَل تَِبيع وا  

خدري فقال : إن هذا أخبرني أنك تخبر  عبد للا وأنا معه والليثي ، حتى دخل على أبي سعيد ال
نهى عن بيع الورق بالورق إال مثال بمثل ، وعن بيع الذهب بالذهب إال مثال    أن رسول للا  

بمثل ، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال : أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول  
، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال    للا صلى للا عليه وسلم يقول : ال تبيعوا الذهب بالذهب

  )3("  إاِلَّ َيًدا ِبَيدٍ بمثل ، وال تشفوا بعضه على بعض ، وال تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إال يدا بيد.

ة    قَاَل    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم   -4051 الذََّهب  ِبالذََّهِب َوْزًنا ِبَوْزٍن ِمْثاًل ِبِمْثٍل َواْلِفضَّ
َو ِرًبا ِة َوْزًنا ِبَوْزٍن ِمْثاًل بِِمثٍْل فََمْن َزاَد أَْو اْستََزاَد فَه   )4("ِباْلِفضَّ

اِمتِ وفي مسلم عن  -4052 َيْنَهى عن    رسول للا   فَقَاَم فَقَاَل إِن ِي َسِمْعت      ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّ
ِة َواْلب ر ِ ِباْلب ر ِ َوالشَِّعيِر ِبالشَِّعيِر َوالتَّْمِر ِبالتَّْمرِ  ِة ِباْلِفضَّ  َواْلِمْلحِ ِباْلِمْلحِ إاِلَّ َبْيعِ الذََّهِب ِبالذََّهِب َواْلِفضَّ

ذَِلَك معاوية فَقَاَم َخِطيًبا فَقَاَل أاََل َما َبال   فََبلََغ  "َسَواًء ِبَسَواٍء َعْيًنا ِبعَْيٍن فََمْن َزاَد أَْو اْزَداَد فَقَْد أَْربَى
ث وَن عن  أََحاِديَث قَْد ك نَّا َنْشَهد ه  َوَنْصَحب ه  فَلَْم َنْسَمْعَها ِمْنه  فَقَاَم ع َباَدة  ْبن   رسول للا  ِرَجاٍل َيتََحدَّ

ثَنَّ ِبَما َسمِ  ةَ ث مَّ قَاَل لَن َحد ِ اِمِت فَأََعاَد اْلِقصَّ َوإِْن َكِرهَ معاوية أَْو قَاَل َوإِْن      رسول للا   عنا ِمنْ الصَّ
   )5(" َرِغَم 

لمسلم -4053 لفظ  فيما   "وفي  فكان  كثيرة  فغنمنا غنائم  الناس معاوية  غزونا غزاة وعلى 
غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجال أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ 

 )6("عبادة بن الصامت

وأجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء ال يجوز  :"قال بن عبد البر في االستذكار    •
وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها ومصنوع ذلك كله ومضروبه ال  ،    التفاضل في شيء منه

إال شيئا يسيرا ،  وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف  ،  يحل التفاضل في شيء منه  
يروى عن معاويه من وجوه أنه كان ال يرى الربا في بيع العين بالتبر وال بالمصنوع وكان  

التف ذلك  في  وفي يجيز  بالتبر  التبر  في  إال  التفاضل  في  يكون  ال  الربا  أن  إلى  ويذهب  اضل 

   ؟  المصنوع بالمصنوع وفي العين بالعين

  

 
 ()كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ()بهذا اللفظ( 1584( برقم:)44/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب الربا ( )بهذا اللفظ(8415( برقم: )42/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
، ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الفضة بالفضة ( )بمثله مختصرا.( 2177( برقم: )74/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

 .( ) كتاب البيوع ، باب الربا ( )بهذا اللفظ(1584( برقم: ) 42/  5ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ( )بهذا اللفظ( 1588(برقم:)45/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
 . ()كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا()بهذا اللفظ(1587( برقم:)43/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )5(
 () كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ()بهذا اللفظ( 1587( برقم:)43/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
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 إذا اختلفت هذه األصناف ! •
ِة َواْلب رُّ   قَاَل    "    في مسلم عن عبادة بن الصامت -4054 ة  ِباْلِفضَّ الذََّهب  ِبالذََّهِب َواْلِفضَّ

فَِإذَا اْختَلَفَْت  ِبَيٍد    ِباْلب ر ِ َوالشَِّعير  ِبالشَِّعيِر َوالتَّْمر  ِبالتَّْمِر َواْلِمْلح  ِباْلِمْلحِ ِمْثاًل ِبِمْثٍل َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا
إِذَا َكاَن يًَدا بِيَدٍ َهِذِه اأْلَْصنَاُف فَبِيعُوا َكْيَف ِشئْتُ  ) وفي معناه حديث المنهال ومالك بن      )1("ْم 

 ( توقد سبق ،  ة نساء وابن عمر في المنع من بيع الذهب بالفض  أوس

أَْن اَل َيَخاَف    َوَكاَن َبْدِريًّا َوَكاَن َباَيَع النَّبِيَّ     عن ع َباَدةَ ْبِن الصَّاِمتِ و .    )صحيح( -4055
ِ لَْوَمةَ اَلِئٍم أَنَّ ع َباَدةَ قَاَم َخِطيًبا فَقَالَ  أَيَُّها النَّاس  إِنَّك ْم قَْد أَْحَدْثت ْم ب ي وًعا اَل أَْدِري َما ِهَي أاََل    :"فِي َّللاَّ

َها َوَعْين َها َواَل  إِنَّ الذََّهَب ِبالذََّهِب َوْزًنا ِبوَ  ِة َوْزًنا ِبَوْزٍن ِتْبر  ةَ ِباْلِفضَّ َها َوَعْين َها َوإِنَّ اْلِفضَّ ْزٍن ِتْبر 
ه َما َواَل تَْصل ح  النَِّسيئَة  أاََل إِنَّ اْلب رَّ  ة  أَْكثَر  ِة ِبالذََّهِب َيًدا ِبَيٍد َواْلِفضَّ   ِباْلب ر ِ َوالشَِّعيرَ َبأَْس ِبَبْيعِ اْلِفضَّ
ه َما َواَل َي  ْديٍ َواَل َبأَْس ِبَبْيعِ الشَِّعيِر ِباْلِحْنَطِة َيًدا ِبَيٍد َوالشَِّعير  أَْكثَر  ْدًيا ِبم  ْصل ح  َنِسيئَةً أاََل  ِبالشَِّعيِر م 

د ٍ فََمْن َزاَد أَْو اسْ  دًّا ِبم  ْديٍ َحتَّى ذََكَر اْلِمْلَح م  ْدًيا ِبم       )2("تََزاَد فَقَْد أَْربَىَوإِنَّ التَّْمَر ِبالتَّْمِر م 

اَل تَِبيع وا الذََّهَب ِبالذََّهِب إاِلَّ َسَواًء ِبَسَواٍء    رسول للا   قَالَ "    أبي بكرةوفيهما عن   -4056
ِة إاِلَّ َسَواًء ِبَسَواٍء   ةَ ِباْلِفضَّ ةَ بِالذََّهِب َكْيَف ِشئْتُمْ َواْلِفضَّ ِة َواْلِفضَّ وهذا لفظ  "َوبِيعُوا الذََّهَب بِاْلِفضَّ

 البخاري 

ِة ِباْلِفضَّ     رسول للا   َنَهى" ولفظ مسلم -4057 ِة َوالذََّهِب ِبالذََّهِب إاِلَّ َسَواًء ِبَسَواٍء  عن اْلِفضَّ
ِة َكْيَف ِشْئَنا قَاَل فَ  ةَ ِبالذََّهِب َكْيَف ِشْئَنا َوَنْشتَِرَي الذََّهَب ِباْلِفضَّ ٌل  َوأََمَرَنا أَْن َنْشتَِرَي اْلِفضَّ َسأَلَه  َرج 

 )3("   فَقَاَل يًَدا بِيٍَد فَقَاَل َهَكذَا َسِمْعتُ 

التَّْمر  ِبالتَّْمِر َواْلِحْنَطة  ِباْلِحْنَطِة      رسول للا   قَاَل قَالَ     عن أَبِي هريرة  مسلموفي   -4058
إِالَّ َما اْختَلَفَْت  َوالشَِّعير  ِبالشَِّعيِر َواْلِمْلح  ِباْلِمْلحِ ِمْثاًل بِِمْثٍل َيًدا ِبَيٍد فََمْن َزاَد أَْو اْستََزاَد فَقَْد أَْربَى  

   )4("أَْلَوانُهُ 

 . في الصرفرضي هللا عنهما قول بن عباس  •

 أَنَّ   رضي للا عنهما  عن أسامة بن زيدرضي للا عنهما    عن ابن عباسفي مسلم   -4059
 )5("اَل ِربًا فِيَما َكاَن يًَدا بِيَدٍ  :"قَالَ    رسول للا 

لَِقَي ابن عباس فَقَاَل لَه  أََرأَْيَت   اْلُخْدِريَّ أَنَّ أَبَا َسِعيٍد    َعَطاُء ْبُن أَبِي َربَاحٍ   وفيهما عن -4060
ْرِف أََشْيئًا َسِمْعتَه  ِمنْ  ِ َعزَّ َوَجلَّ فَقَاَل      رسول للا  قَْولََك فِي الصَّ أَْم َشْيئًا َوَجْدتَه  فِي كتاب َّللاَّ

ا ه  َولَِكْن َحدَّثَنِي  فَأَْنت ْم أَْعلَم  ِبِه َوأَمَّ     رسول للا   ابن عباس َكالَّ اَل أَق ول  أَمَّ ِ فَاَل أَْعلَم  ا كتاب َّللاَّ
بَا فِي النَِّسيئَةِ قَاَل   رسول للا  أسامة بن زيد أَنَّ      )6(" أاََل إِنََّما الّرِ

  

 
 () كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ( )بهذا اللفظ( 1587(برقم: ) 44/    5أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )1(
  اب بيع الشعير بالشعير ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب البيوع ، ب2/    4577( برقم: )889/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(

همام، عن قتادة، عن أبي  ...لم يسمعه قتادة من مسلم.  "(:2043/  4»المهذب في اختصار السنن الكبير« )  . قال الذهبي في
»إرواء وصححه األلباني في    الخليل، عن مسلم بن يسار، عن أبي األشعث: "أنه شهد خطبة عبادة بهذا" وهذا هو الصحيح.

»قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال   وقال :"...  1346برقم    (:194/  5ليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )الغ
 ."مسلم غير مسلم بن يسار المكى , وهو ثقة عابد.

( ) كتاب البيوع ، باب بيع الذهب بالذهب ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 2175( برقم: )74/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن بيع الورق بالذهب دينا ( )بنحوه مطوال.(1590( برقم: )45/  5في "صحيحه" ) 

 ( ) كتاب البيوع ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ( )بهذا اللفظ( 1588( برقم: )44/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بهذا اللفظ(1596( برقم: )50/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
دينار بالدينار نسأ ( )بنحوه.( ومسلم ( ) كتاب البيوع ، باب بيع ال2178( برقم: )74/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بهذا اللفظ(1596( برقم: )50/  5في "صحيحه" ) 
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يَناِر    "لمسلموفي لفظ   -4061 يَنار  ِبالد ِ ْدِريَّ َيق ول  الد ِ عن أَِبي َصاِلحٍ قَاَل َسِمْعت  أََبا َسِعيٍد اْلخ 
ْرَهِم ِمْثاًل ِبِمْثٍل َمْن َزاَد أَْو اْزَداَد فَقَْد أَْربَى فَق ْلت  لَه  إِنَّ ابن عباس َيق ول  َغيْ  ْرَهم  ِبالد ِ َر َهذَا فَقَاَل َوالد ِ

أَْو َوَجْدتَه  فِي      رسول للا   عباس فَق ْلت  أََرأَْيَت َهذَا الَِّذي تَق ول  أََشْيٌء َسِمْعتَه  ِمنْ لَقَْد لَِقيت  ابن  
ِ َعزَّ َوَجلَّ فَقَاَل لَْم أَْسَمْعه  ِمنْ  ِ َولَِكْن َحدَّثَِني أسامة     رسول للا   كتاب َّللاَّ َولَْم أَِجْده  فِي كتاب َّللاَّ

َبا فِي النَِّسيئَةِ  بن زيد أَنَّ النَّبِيَّ     )1(" قَاَل الر ِ

ْرِف فَقَاَل أََيًدا ِبَيٍد ق ْلت  نَعَْم      أَبِي نَْضَرةَ   وفي مسلم عن -4062 قَاَل َسأَْلت  ابن عباس عن الصَّ
ْرِف فَقَاَل أََيًدا ِبَيٍد ق لْ  ت  َنعَْم  قَاَل فَاَل َبأَْس ِبِه فَأَْخبَْرت  أََبا َسِعيٍد فَق ْلت  إِن ِي َسأَْلت  ابن عباس عن الصَّ

ِبِه قَاَل   ِ لَقَْد َجاَء بَْعض  فِْتَيانِ   إِنَّا َسنَْكتُُب إِلَْيِه فَاَل يُْفتِيُكُموهُ   أََو قَاَل ذَِلكَ قَاَل فَاَل َبأَْس    قَاَل فََوَّللاَّ
ِبتَْمٍر فَأَْنَكَره  فَقَاَل َكأَنَّ َهذَا لَْيَس ِمْن تَْمِر أَْرِضَنا قَاَل َكاَن فِي تَْمِر أَْرِضَنا أَْو فِي   رسول للا  

َياَدةِ فَقَاَل  تَْمِرَنا اْلعَاَم بَْعض  الشَّيْ  أَْضعَْفَت أَْرَبْيَت اَل تَْقَرَبنَّ َهذَا إِذَا ِء فَأََخْذت  َهذَا َوِزْدت  بَْعَض الز ِ
 )2("فَبِْعهُ ثُمَّ اْشتَِر الَِّذي تُِريُد ِمْن التَّْمرِ َراَبَك ِمْن تَْمِرَك َشْيٌء 

ْرِف فَلَْم يََريَا بِِه  َسأَْلُت ابن عمر َوابن  قَاَل    عن أَبِي نَْضَرةَ   وفي مسلم -4063 عباس عن الصَّ
َو ِرًبا فَأَْنَكْرت  ذَِلَك   بَأًْسا ْرِف فَقَاَل َما َزاَد فَه  ِ فََسأَْلت ه  عن الصَّ ْدِري  فَإِن ِي لَقَاِعٌد عنَد أبي سعيد اْلخ 

ث َك إاِلَّ َما َسِمْعت  ِمنْ  َنْخِلِه ِبَصاعٍ ِمْن تَْمٍر َطي ٍِب   َجاَءه  َصاِحب    رسول للا   ِلقَْولهما فَقَاَل اَل أ َحد ِ
 ِ أَنَّى لََك َهذَا قَاَل اْنَطلَْقت  ِبَصاَعْيِن فَاْشتََرْيت  ِبِه َهذَا    َهذَا اللَّْوَن فَقَاَل لَه  النَّبِيُّ   َوَكاَن تَْمر  النَّبِي 

اَع فَإِنَّ ِسْعَر َهذَا فِي السُّوِق َكذَا َوِسْعَر َهذَا َكذَا فَقَالَ  َوْيلََك أَْرَبْيَت إِذَا أََرْدَت     رسول للا   الصَّ
فَالتَّْمُر بِالتَّْمِر أََحق  أَْن يَُكوَن  قَاَل أَبُو َسِعيٍد فَِبْع تَْمَرَك ِبِسْلعٍَة ث مَّ اْشتَِر ِبِسْلعَِتَك أَيَّ تَْمٍر ِشْئَت ذَِلَك 

ةِ  بِاْلِفضَّ اْلِفضَّةُ  أَْم  بَ   ِربًا  ابن عمر  فَأَتَْيُت  أَبُو  قَاَل  فََحدَّثَنِي  قَاَل  ابن عباس  آِت  َولَْم  فَنََهانِي  ْعُد 
ْهبَاِء أَنَّهُ َسأََل ابن عباس عنهُ بَِمكَّةَ فََكِرَههُ   )3("الصَّ

الباري" • فتح  اْلُمْهَملَةِ   قال في  بِفَتْحِ  ْرُف  َشْرَطانِ   َوالصَّ َولَهُ  َوَعْكُسهُ,  ٍة  فِضَّ َوأَْخذ  ذََهٍب  :َمْنع    :َدْفع 
َوَمْنع التَّفَاُضل فِي النَّْوعِ اْلَواِحِد ِمْنُهَما َوُهَو   ,  النَِّسيئَة َمَع اِتِّفَاِق النَّْوعِ َواْختِاَلفِِه َوُهَو اْلُمْجَمُع َعلَْيهِ 

اْلَحاِكُم  قَْوُل اْلُجْمُهوِر. َوَخالََف فِيِه اِبن عمر ثُمَّ َرَجَع , َوابن عباس َواْختَلََف فِي ُرُجوِعِه َوقَْد َرَوى  
ْرِف فَقَاَل : كَ  اَن اِبن ِمْن َطِريق َحيَّاَن اْلعََدِوّي َوُهَو بِاْلُمْهَملَِة َوالتَّْحتَانِيَِّة " َسأَْلت أَبَا ِمْجلَز عن الصَّ

بَا فِي عباس اَل يََرى بِِه بَأًْسا َزَمانًا ِمْن ُعْمِرِه َما َكاَن ِمْنهُ َعْينًا بِعَْين يًَدا بِيَد , َوَكاَن يَقُو ُل : إِنََّما الّرِ
بِاْلِحنْ  أَبُو َسِعيد " فَذََكَر اْلِقصَّة َواْلَحِديث, َوفِيِه " التَّْمُر بِالتَّْمِر َواْلِحْنَطةُ  َطِة َوالشَِّعيُر  النَِّسيئَِة فَلَِقيَهُ 

ِة يًَدا بِيٍَد ِمثْاًل بِ  ةُ بِاْلِفضَّ ِمثْل , فََمْن َزاَد فَُهَو ِربًا , فَقَاَل اِبن عباس :  بِالشَِّعيِر َوالذََّهُب بِالذََّهِب َواْلِفضَّ
ِة َحدِ  أََشدَّ النَّْهيِ". َواتَّفََق اْلعُلََماُء َعلَى ِصحَّ َ َوأَتُوُب إِلَْيِه , فََكاَن يَْنَهى عنهُ  يِث أسامة , أَْستَْغِفُر َّللاَّ

َوبَْين َحِديث أبي سعيد فَ  ِقيَل : َمْنُسوخ , لَِكنَّ النَّْسَخ اَل يَثْبُُت بِااِلْحتَِماِل .  َواْختَلَفُوا فِي اْلَجْمعِ بَْينَهُ 
بَا اأْلَْغلَظ الشَِّديد التَّْحِريم اْلُمتََوعَّد َعلَْيِه بِاْلِعقَاِب الشَّدِ  يِد َكَما تَقُوُل َوقِيَل اْلَمعنى فِي قَْوِلِه"اَل ِربًا "الّرِ

يد َمَع أَنَّ فِيَها ُعلََماء َغْيَرهُ , َوإِنََّما اْلقَْصُد نَْفُي اأْلَْكَمل اَل نَْفُي اأْلَْصِل ,  اْلعََرب اَل َعاِلَم فِي اْلبَلَِد إِالَّ ز
سعيد أِلَنَّ  َوأَْيًضا فَنَْفُي تَْحِريم ِربَا اْلفَْضل ِمْن َحِديِث أسامة إِنََّما ُهَو بِاْلَمْفُهوِم , فَيُقَدَُّم َعلَْيِه َحِديث أبي  

بَا اأْلَْكبَِر َكَما تَقَدََّم َوَّللاَّ أَْعلَُم . َوقَاَل الطَّبَِريّ   ,  ْلَمْنُطوقِ َداَللَتَهُ بِا :َمعنى    َويُْحَمُل َحِديث أسامة َعلَى الّرِ
ا بَْينَهُ َوبَْين عً َحِديث أسامة" اَل ِربًا إِالَّ فِي النَِّسيئَِة" إِذَا اِْختَلَفَْت أَْنَواع اْلبَْيعِ َواْلفَْضل فِيِه يًَدا بِيَد ِربًا َجمْ 

" ال ربا إال في النسيئة") يعني إذا اختلفت األجناس فليس فيها ربا إال أن تكون  َحِديث أبي سعيد .
ئة ، فهو سمع آخر الكالم ولم يسمع أوله( فال ربا فيما كان يدا بيد إذا اختلفت األجناس وإنما  ينس

 ." الربا في النسيئة.

 
 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بهذا اللفظ(1596( برقم: )49/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بهذا اللفظ(1594( برقم: )48/  5يحه" )أخرجه مسلم في "صح – )2(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بهذا اللفظ(1594( برقم: )49/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
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ِ َواْلقَْوُل اأْلَ   وقال الترمذي"  • ُل أََصح  َواْلعََمُل َعلَى َهذَا عنَد أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّي َوَغْيِرِهْم   وَّ
نَّهُ قَاَل  َوُهَو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِرّيِ َواْبِن اْلُمبَاَرِك َوالشَّافِِعّيِ َوأحمد َوإِْسَحَق َوُرِوَي عن اْبِن اْلُمبَاَرِك أَ 

ْرِف اْختِاَلفٌ   )1("لَْيَس فِي الصَّ

    رسول للا   أَنَّ   رضي للا عنهما  َوعن أَبِي هريرة  عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفيهما   -4064
اًل َعلَى َخْيبََر فََجاَءه  ِبتَْمٍر َجِنيٍب فَقَالَ  ِ    رسول للا  اْستَْعَمَل َرج  أَك لُّ تَْمِر َخْيبََر َهَكذَا قَاَل اَل َوَّللاَّ

اَعْيِن ِبالثالثة   اَعْيِن َوالصَّ اَع ِمْن َهذَا ِبالصَّ ذ  الصَّ ِ إِنَّا لََنأْخ  اَل تَْفعَْل     رسول للا   فَقَالَ َيا َرس وَل َّللاَّ
 ، )2("َوقَاَل فِي اْلِميَزاِن ِمْثَل ذَِلكَ "  وزاد البخاري ِبْع اْلَجْمَع ِبالدََّراِهِم ث مَّ اْبتَْع ِبالدََّراِهِم َجِنيًبا

لََنْشتَِري    "وفي لفظ لهما عنهما  -4065 إِنَّا   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ  ِ َوَّللاَّ قَاَل اَل  َهَكذَا  َخْيَبَر  تَْمِر  أَك لُّ 
اَعْيِن ِمْن اْلَجْمعِ فَقَالَ  اَع ِبالصَّ وا      رسول للا   الصَّ اَل تَْفعَل وا َولَِكْن ِمْثاًل ِبِمْثٍل أَْو ِبيع وا َهذَا َواْشتَر 

 )3("اْلِميَزان  ِبثََمِنِه ِمْن َهذَا َوَكذَِلَك 

ٍ    قَاَل َجاَء بالل إِلَى النَّبِي      اْلُخْدِريَّ   وفي لفظ فيهما عن أبي سعيد -4066 ِبتَْمٍر بَْرنِي 
النَّبِيُّ  لَه   ِلن ْطِعَم    فَقَاَل  ِبَصاعٍ  ِمْنه  َصاَعْيِن  فَِبْعت   تَْمٌر َرِديٌّ  قَاَل بالل َكاَن عنَدَنا  َهذَا  أَْيَن  ِمْن 

َبا اَل تَْفعَْل َولَِكْن إِذَا أََرْدَت أَْن تَْشتَِرَي   فَقَاَل النَِّبيُّ  النَّبِيَّ  َبا َعْين  الر ِ ْه َعْين  الر ِ ْه أَوَّ عنَد ذَِلَك أَوَّ
  )4("فَِبْع التَّْمَر ِبَبْيعٍ آَخَر ث مَّ اْشتَِرهِ 

ق ول   َي   قَاَل َسِمْعت   رضي للا عنهما      عن ابن عمرو.    )صحيح بمجموع طرقه( -4067
َسلََّط َّللاَّ   اْلِجَهاَد  َوتََرْكت ْم  ْرعِ  ِبالزَّ َوَرِضيت ْم  اْلَبقَِر  أَْذَناَب  َوأََخْذت ْم  ِباْلِعيَنِة  تََبايَْعت ْم  اَل  إِذَا  ذ الًّ  َعلَْيك ْم   

    )5("َيْنِزع ه  َحتَّى تَْرِجع وا إِلَى ِديِنك مْ 

َوه َو ِبَخْيبََر      رسول للا   أ تِيَ   :"َيق ول      فََضالَةَ ْبَن ُعبَْيٍد األنصاري  وفي مسلم عن -4068
ِبالذََّهِب الَِّذي فِي اْلِقاَلَدةِ فَن ِزَع     رسول للا   ِبِقاَلَدةٍ فِيَها َخَرٌز َوذََهٌب َوِهَي ِمْن اْلَمغَاِنِم ت َباع  فَأََمرَ 

مْ     " الذََّهب  ِبالذََّهِب َوْزًنا ِبَوْزنٍ   رسول للا  َوْحَده  ث مَّ قَاَل لَه 

قِيَّةَ الذََّهَب     رسول للا   قَاَل ك نَّا َمعَ   "  وفي لفظ لمسلم عنه -4069 وَد اْلو  َيْوَم َخْيَبَر ن َباِيع  اْليَه 
يَناَرْينِ      " إِالَّ َوْزنًا بَِوْزنٍ اَل تَِبيع وا الذََّهَب ِبالذََّهِب    رسول للا   َوالثالثة فَقَالَ   ِبالد ِ

قَاَل اْشتََرْيت  َيْوَم َخْيبََر قِاَلَدةً ِباْثَنْي َعَشَر ِديَناًرا فِيَها ذََهٌب َوَخَرٌز  "وفي  لفظ لمسلم  -4070
ْلت َها فََوَجْدت  فِيَها أَْكثََر ِمْن   ِ فَفَصَّ لَ فَقَاَل      اْثنَْي َعَشَر ِديَناًرا فَذََكْرت  ذَِلَك ِللنَّبِي   "اَل تُبَاُع َحتَّى تُفَصَّ

عن حنش أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة ، فطارت لي   وفي لفظ لمسلم -4071
وْلصحابي قالدة فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة بن عبيد فقال  

انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، ثم ال تأخذن إال مثال بمثل ، فإني سمعت      :  
 )6(  ".  ن باهلل واليوم اآلخر فال يأخذن إال مثال بمثلمن كان يؤميقول :    رسول للا 

 
( ) أبواب البيوع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب ما جاء 1241( برقم: )522/    2الترمذي في "جامعه" )  ذكره  –  )1(

  .في الصرف ( 
( ) كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الصرف والميزان ( )بهذا 2302( برقم: )98/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بمثله.(1593( برقم: )47/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
() كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم  7350(برقم:)107/    9أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(

 ..(بمثله( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )1593( برقم: )47/  5ومسلم في "صحيحه" )، فأخطأ ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب الوكالة ، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا ( )بهذا اللفظ(  2312( برقم: )101/    3)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )4(
 .( ) كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثال بمثل ( )بمثله.(1594( برقم: )48/  5ومسلم في "صحيحه" )، 

. قال   النهي عن العينة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب اإلجارة ، باب في3462( برقم: )291/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )5(
" .  رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال"(:321»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صابن حجر في  

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء ،وقال في    423برقم    (:136/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في  
 وهو حديث صحيح لمجموع طرقه، وقد وقفت على ثالث منها كلها عن ابن عمر:"  11برقم    (: 42/  1فقهها وفوائدها« )من  

 .رضي هللا عنهما "
 . (بهذه األلفاظ()كتاب البيوع ، باب النهي َعْن بيع الورق بالذهب دينا()1590(برقم:)46/    5في"صحيحه")أخرجها مسلم    –  )6(
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ِ   قال الترمذي • اْلِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّي بَْعِض أَْهِل  لَْم يََرْوا أَْن يُبَاَع  َواْلعََمُل َعلَى َهذَا عنَد  َوَغْيِرِهْم 
بَِدَراِهَم َحتَّى يَُميََّز َويُْفَصَل   أَْو ِمثُْل َهذَا  ُمفَضََّضةٌ  ِمْنَطقَةٌ  اْلُمبَاَرِك ،  السَّْيُف ُمَحلًّى أَْو  َوُهَو قَْوُل اْبِن 

َص بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم فِ ، َوالشَّافِِعّيِ َوأحمد َوإِْسَحَق  ِ َوقَْد َرخَّ  )1("َوَغْيِرِهمْ  ي ذَِلَك ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّي

 بيع الحيوان بالحيوان •
 محل االتفاق جواز التفاضل مطلقا يدا بيد ،ومحل الخالف هو النساء  •

 : المجيزين من أدلة  •
َواْلَحَيَواِن ِباْلَحَيَواِن َنِسيئَةً َواْشتََرى ابن عمر َراِحلَةً ِبأَْربَعَِة    باب بَْيعِ اْلعَبِيدِ في البخاري   -4072

َبذَةِ َوقَاَل ابن عباس قَْد يَك ون  اْلبَِعير  َخْيًرا ِمْن اْلَب  وَنٍة َعلَْيِه ي وفِيَها َصاِحبََها ِبالرَّ ِعيَرْيِن  أَْبِعَرةٍ َمْضم 
ِببَِعيَرْيِن فَأَْعَطاه  أََحَده َما َوقَاَل آِتيَك ِباْْلَخِر َغًدا َرْهًوا إِْن َشاَء َّللاَّ     َواْشتََرى َرافِع  ْبن  خديج بَِعيًرا

َسيَِّب اَل ِرَبا فِي اْلَحَيَواِن اْلبَِعير  ِباْلَبِعيَرْيِن َوالشَّاة  ِبالشَّاتَْيِن إِلَى أََجٍل َوقَ  اَل اْبن  ِسيِريَن  َوقَاَل اْبن  اْلم 
 )2(" يٌر ِبَبِعيَرْيِن َنِسيئَةً اَل َبأَْس بَعِ 

ِ ث مَّ      عن أنسوفي البخاري   -4073 قَاَل َكاَن فِي السَّْبيِ َصِفيَّة  فََصاَرْت إِلَى َدْحَيةَ اْلَكْلبِي 
 ِ   رسول للا  َوَوقَعَْت فِي َسْهِم ِدْحَيةَ َجاِرَيةٌ َجِميلَةٌ فَاْشتََراَها"وفي لفظ لمسلم"  َصاَرْت إِلَى النَّبِي 

 ٍس ث مَّ َدفَعََها إِلَى أ م ِ س لَْيٍم ت َصن ِع َها لَه  َوت َهي ِئ َها  )3("ِبَسْبعَِة أَْرؤ 

تَفَاِضاًل   باب َجَواِزبَْيعِ اْلَحيََواِن بِاْلَحيََوانِ   في مسلم -4074 جاء عبد  "عن جابر  /  ِمْن ِجْنِسِه م 
النبي النبي على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء  فبايع  بعنيه فاشتراه   سيده يريده فقال له 

 )4("بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو

أن يجهز جيشا النبي   أنرضي للا عنهما    عن عبدهللا بن عمرو.  )حسن( -4075 أمره 
"    أن آخذ من قالئص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين  فنفذت اْلبل فأمرني رسول للا  

َدقَِة إِلَى َمِحل َِها َحتَّى َنفَّْذت     وفي لفظ ْلحمد "   فَك ْنت  أَْبتَاع  اْلَبِعيَر ِباْلقَل وَصْيِن َوالثَّاَلِث ِمْن إِبِِل الصَّ
َدقَة  أَدَّاَها ا َحلَّْت الصَّ   )"   )5 رسول للا ذَِلَك اْلبَْعَث قَاَل فَلَمَّ

  

 
   .( 1255( برقم: ) 534/  2جامعه" )الترمذي في " ذكره  – )1(
 ()كتاب البيوع ، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة()بهذا اللفظ( 2228(برقم:)83/    3البخاري في"صحيحه")  ذكره  –  )2(
( ) كتاب البيوع ، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة (  2228( برقم: )83/    3أخرجه البخاري في"صحيحه" )–  )3(
 .()كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها()بهذا اللفظ(1365(برقم:)146/    4( مسلم في"صحيحه")بنحوه مختصرا)
البيوع ، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه 1602( برقم: )55/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4( ( ) كتاب 

 .متفاضال ( )بهذا اللفظ(
وأبو داود في "سننه"  ،  وصححه ووافقه الذهبي )بهذا اللفظ( (  2353( برقم: ) 56/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )5(
 وقال :"   ( )بنحوه مطوال.(10639( برقم: )287/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بنحوه.(3357( برقم: )256/    3)

 3أحمد في "مسنده" )".، واختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده ، وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له ، وله شاهد صحيح .  
رواه   "(: 321مرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلوغ ال، قال ابن حجر في    (بنحوه مطوال( )7146( برقم: )1479  /

»سنن .". وقال األرنؤوط في    إسناده قوي"(:419/  4»فتح الباري البن حجر« )" ،وقال في  الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات 
/  5)»إرواء الغليل «  " . وقال األلباني في  حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب" (:244/  5أبي داود ت األرنؤوط« )

 . "حسن" 1358برقم  (:205
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 :بأدلة منها قد استدلوا و  . المنع  :القول الثاني •
نََهى عن َبْيعِ اْلَحَيَواِن    أَنَّ النَّبِيَّ   عن اْلحسن عن سمرة.  صحيح لغيره( حسن. ) -4076

  )1(ِباْلَحَيَواِن َنِسيئَةً 
َوفِي اْلباب عن ابن عباس َوجابر َوابن عمر قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث سمرة َحِديٌث حسن   الترمذي:"  قَالَ  •

َواْلعََمُل َعلَى َهذَا عنَد   صحيح َوَسَماُع اْلحسن ِمْن سمرة صحيح َهَكذَا قَاَل َعِلي  ْبُن اْلَمِدينِّيِ َوَغْيُرهُ 
َوُهَو قَْوُل ُسْفيَاَن    ،    َوَغْيِرِهْم فِي بَْيعِ اْلَحيََواِن بِاْلَحيََواِن نَِسيئَةً أَْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّيِ 

ِ ،  الثَّْوِرّيِ َوأَْهِل اْلُكوفَِة َوبِِه يَقُوُل أحمد   َص بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّي َوَغْيِرِهْم فِي    َوقَْد َرخَّ
   "  بَْيعِ اْلَحيََواِن بِاْلَحيََواِن نَِسيئَةً َوُهَو قَْوُل الشَّافِِعّيِ َوإِْسَحقَ 

أنه نهى عن      النبي  : عن رضي للا عنهما  عن عكرمة عن ابن عباس.    )صحيح(  -4077
   )2(" بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

نََهى عن السَّلَِف فِي اْلَحَيَواِن    أَنَّ النَِّبيَّ رضي للا عنهما    عن اِبن عباسو.    )ضعيف( -4078
")3(.    

عمر  .    )ضعيف( -4079 بن  عنهما وعن  للا  النبي   رضي  الكالئ "  أن  بيع  عن  نهى 
    )4("بالكالئ

  

 
( برقم: 518/    2الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بلفظه.(666( برقم: ) 229/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
وأحمد في   ،)بلفظه.(      (  3356( برقم: )256/    3وأبو داود في "سننه" )  ،  وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(1237)

صحيح "(:243/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في     ( )بلفظه.(20587( برقم: )4674/    9"مسنده" )
»صحيح األلباني في  " . وصححه  لم يصرح بسماعه من سمرة.  -وهو البصري-لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن الحسن  

 .  6930برقم  (:1165/ 2الجامع الصغير وزيادته« )
( ) كتاب البيوع ، ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إال  5028( برقم: )401/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) –  )2(

( ) من اسمه عبد هللا ، يحيى بن  335( برقم: ) 304/    12والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،    يدا بيد ( )بهذا اللفظ(
اليمامي عن عكرمة ( )بلفظه.( في    أبي كثير  األرنؤوط  قال   .( ابن حبان«  إسناده صحيح على شرط  "(:402/  11»صحيح 

 . 934برقم   (:457/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في مسلم.
  ( ) كتاب البيوع ، النهي عن السلف في الحيوان ( )بهذا اللفظ( 2354( برقم: )57/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي  "(:78/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )وصححه ووافقه الذهبي . قال ابن حجر في  
يم بن جوتى قال فيه ابن حبان: منكر الحديث إسحاق بن إبراه "(:46/ 4»نصب الراية« )" . وقال الزيلعي في وهاه ابن حبان.

". جدا، ويأتي عن الثقات بالموضوعات، ال يحل كتب حديثه إال على جهة التعجب، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، انتهى.
 . "حبان.وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي وهاه ابن "(:78/ 3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )وقال ابن حجر في 

  ( ) كتاب البيوع ، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ( )بهذا اللفظ( 2355( برقم: )57/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
»خالصة البدر . قال ابن الملقن في     ( )بلفظه.(3060( برقم: )40/    4الدارقطني في "سننه" )و  وصححه ووافقه الذهبي ،

قطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي رواه الدار "(:71/  2المنير« )
وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن "...(:70/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« )" . قال ابن حجر في  في ذلك وهو الحق.

 . 1382برقم  (:220/ 5إرواء الغليل « )»".  وضعفه األلباني في  راويه موسى بن عبيدة الربذي ال موسى بن عقبة
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 بيوع الثمار  •
 شرط بدو الصالح    •

 قَْد أُبَِّرتْ قَاَل َمْن َباَع َنْخاًل      رسول للا   أَنَّ   رضي للا عنهما  بن عمر  فيهما عن -4080
ْبتَاع   َها ِلْلَباِئعِ إاِلَّ أَْن َيْشتَِرَط اْلم    )1(" فَثََمر 

أَيَُّما اْمِرٍئ أَبََّر َنْخاًل ث مَّ َباَع أَْصلََها فَِللَِّذي أَبََّر ثََمر  النَّْخِل إاِلَّ أَْن   "فيهما عنه وفي لفظ  -4081
ْبتَاع    ،   )2("َيْشتَِرَط اْلم 

َمْن اْبتَاَع َنْخاًل َبْعَد أَْن ت َؤبََّر فَثََمَرت َها ِللَِّذي َباَعَها إاِلَّ أَْن َيْشتَِرَط    "  فيهما عنه  وفي لفظ -4082
ْبتَاع    ْبتَاع  َوَمْن اْبتَاَع َعْبًدا فََمال ه  ِللَِّذي َباَعه  إاِلَّ أَْن َيْشتَِرَط اْلم   )3("اْلم 

عن بَْيعِ الثَِّماِر َحتَّى يَْبُدَو  َهى نَ    النبي أَنَّ  " رضي للا عنهما وفيهما عن بن عمر -4083
ْبتَاعَ  َصاَلُحَها   )4("نََهى اْلَباِئَع َواْلم 

َها َواَل تَِبيع وا الثََّمَر ِبالتَّْمرِ  "وفي لفظ لهما   -4084  )5("اَل تَتََباَيع وا الثََّمَر َحتَّى َيْبد َو َصاَلح 

نََهى عن َبْيعِ الث َِماِر      رسول للا  أَنَّ    رضي للا عنهما  عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفيهما   -4085
 )6("َحتَّى ت ْزِهَي فَِقيَل لَه  َوَما ت ْزِهي قَاَل َحتَّى تَْحَمرَّ 

َبْيعِ  " أن النبي       عن أنسو.    )صحيح( -4086 َيْسَودَّ َوعن  َحتَّى  َبْيعِ اْلعنِب  نََهى عن 
ِ َحتَّى َيْشتَدَّ  نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع الحب حتى    وفي لفظ البن حبان"       "اْلَحب 

 )7("يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود . 

  

 
( ) كتاب البيوع ، باب من باع نخال قد أبرت أو أرضا مزروعة أو  2204( برقم: )78/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 (( ) كتاب البيوع ، باب من باع نخال عليها ثمر ()بنحوه. 1543( برقم: ) 16/  5بإجارة ()بهذا اللفظ(، ومسلم في "صحيحه")
( ) كتاب البيوع ، باب بيع النخل بأصله ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 2206( برقم: )78/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 .( ) كتاب البيوع ، باب من باع نخال عليها ثمر ( )بمثله.(1543( برقم: )16/  5في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب 2379( برقم: )114/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب البيوع ، باب من باع نخال عليها 1543( برقم: )17/    5في حائط أو في نخل ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" ) 
 .ثمر ( )بمثله.(

( ) كتاب البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها ( )بهذا  2194( برقم: )77/    3"صحيحه" )  أخرجه البخاري في  –  )4(
( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن بيع الثمار قبل بدو صالحها  1534( برقم: )11/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )،    اللفظ(

 .(بمثلهبغير شرط القطع ( )
، ومسلم في  ( ) كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة ( )بهذا اللفظ(  2183( برقم: ) 75/    3)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )5(

 ( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغير شرط القطع ( )بنحوه.( 1534( برقم: )12/  5)صحيحه 
وع ، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها ثم ( ) كتاب البي2198( برقم: )77/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 ( ) كتاب البيوع ، باب وضع الجوائح ( )بمثله.(1555( برقم: )29/  5أصابته عاهة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
صالحها ( )بهذا    ( ) كتاب البيوع ، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو3371( برقم: )260/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(

( برقم: 511/  2والترمذي في "جامعه" ))بمثله مطوال" ،  ( 4993( برقم: )369/  11ابن حبان في "صحيحه" )، و اللفظ(
»البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح   وقال :"حسن غريب" . قال ابن الملقن في "  ( )بمثله.(1228)

إسناده صحيح على شرط "(:369/ 11»صحيح ابن حبان« )." .  قال األرنؤوط في  ا الحديث صحيحهذ" (:530/ 6الكبير« )
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث " . وصححه األلباني في  مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

 . 1366برقم  (:211/ 5منار السبيل« )



828    | 

 828  الصفحة
 

 وضع الجوائح  •
ْبِن َماِلكٍ وفيهما   -4087 ذ     قال"   النبيأَنَّ      عن أنس  َيأْخ  ِبَم  الثََّمَرةَ  َمَنَع َّللاَّ   إِذَا  أََرأَْيَت 

 )1("   أََحد ك ْم َماَل أَِخيهِ 

 )2(" بما يستحل أحدكم مال أخيه" عنهوفي لفظ لهما  -4088

فَأََصاَبْته  َجاِئَحةٌ    لَْو ِبْعَت ِمْن أَِخيَك ثََمًرا"   رسول للا   قَالَ   عن جابرفي مسلم  و -4089
 )3(" فَاَل يَِحل  لََك أَْن تَأُْخذَ ِمْنهُ َشْيئًا بَِم تَأُْخذُ َماَل أَِخيَك بِغَْيِر َحقٍّ 

 )4( "بَِوْضعِ اْلَجَوائِحِ أََمَر  أَنَّ النَّبِيَّ "  جابر وفي مسلم عن -4090

"  َمْن أَقَاَل مسلما أَقَالَه  َّللاَّ  َعثَْرتَه    رسول للا    قَالَ     عن أَبِي هريرة.    )صحيح( -4091
)5(    

 المزابنة والمحاقلة والمخاضرة  •
َبْيع  الثََّمِر ِبالتَّْمِر  :"   النبي  أَنَّ     بن عمر  فيهما عن -4092 َزاَبَنة   َزاَبَنِة َواْلم  نََهى عن اْلم 

ِبيِب ِباْلَكْرِم َكْياًل    )6("َكْياًل َوَبْيع  الزَّ

ِبيِب  "   لمسلموفي لفظ   -4093 َزاَبَنِة َبْيعِ ثََمِر النَّْخِل ِبالتَّْمِر َكْياًل َوَبْيعِ اْلعنِب ِبالزَّ نََهى عن اْلم 
ْرعِ ِباْلِحْنَطِة َكْياًل    )7("َكْياًل َوَبْيعِ الزَّ

  والمزابنة : نهى رسول للا صلى للا عليه وسلم عن المزابنة .    "  وفي لفظ لمسلم -4094
   )8(" وعن كل ثمر بخرصهبيع ثمر النخل بالتمر كيال ، وبيع الزبيب بالعنب كيال ، 

َزاَبَنِة أَْن َيِبيَع ثََمَر َحائِِطِه إِْن     رسول للا    َنَهى   "  للبخاري عنه   وفي لفظ -4095 عن اْلم 
ْيِل َطعَاٍم  َكاَن َنْخاًل ِبتَْمٍر َكْياًل َوإِْن َكاَن َكْرًما أَْن َيِبيعَه  بَِزِبيٍب َكْياًل َوإِْن َكاَن َزْرًعا أَْن َيِبيعَه  ِبكَ 

 )9(" َوَنَهى عن ذَِلَك ك ل ِهِ 

َزاَبَنِة    أَنَّ َرس وَل للِا  "  رضي للا عنهما    عن ابن عمر  وفي لفظ  لمسلم  -4096 نََهى َعِن اْلم 
ى،  َسمَّ ء وِس النَّْخِل ِبتَْمٍر ِبَكْيٍل م  َزاَبَنة  أَْن ي َباَع َما فِي ر   )10(" إِْن َزاَد فَِلي َوإِْن َنقََص فَعَلَيَّ  َواْلم 

أَْن َيِبيَع الثََّمَر ِبَكْيٍل إِْن َزاَد فَِلي َوإِْن َنقََص فَعَلَيَّ قَاَل َوَحدَّثَِني    "  عنه   ولفظ البخاري -4097
َص فِي اْلعََراَيا ِبَخْرِصَها زيد بن ثابت أَنَّ النَِّبيَّ   )11("َرخَّ

 
( ) كتاب البيوع ، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها ثم 2198( برقم: )77/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .() كتاب البيوع ، باب وضع الجوائح( )بمثله.(1555( برقم: )29/  5أصابته عاهة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
ومسلم ،  ( ) كتاب البيوع ، باب بيع المخاضرة ( )بنحوه مطوال.(  2208قم: )( بر78/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب وضع الجوائح ( )بهذا اللفظ(1555( برقم: )29/  5في "صحيحه"  )
  ( ) كتاب البيوع ، باب وضع الجوائح ( )بهذا اللفظ( 1554( برقم: )29/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 ( ) كتاب البيوع ، باب وضع الجوائح ( )بهذا اللفظ( 1554( برقم: )29/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( برقم:  45/    2والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(5030( برقم: )405/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب اإلجارة ، باب في فضل اإلقالة ( )بمثله مختصرا.( 3460( برقم: ) 290/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(2304)
قال "(:65/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(  10912( برقم: )2216/    2وأحمد في "مسنده" )،  

إسناده صحيح "(:405/  11»صحيح ابن حبان« ).".  قال األرنؤوط في  أبو الفتح القشيري هو على شرطهما وصححه ابن حزم
 . 924برقم  (:453/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في على شرط الشيخين.

( ) كتاب البيوع ، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (  2171( برقم: )73/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 ()كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي العرايا( )بلفظه( 1542(برقم:)15/    5)بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")

 ()كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي العرايا()بهذا اللفظ( 1542(برقم:)15/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )7(
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي العرايا ( 1542( برقم: )15/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 . )بهذا اللفظ(
 .( ) كتاب البيوع ، باب بيع الزرع بالطعام كيال ( )بهذا اللفظ(2205( برقم: )78/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )9(
( ، ومسلم في  بنحوه( ) كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة ( )2185( برقم: ) 75/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )10(

    . بيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي العرايا ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب ال1542( برقم: ) 15/  5"صحيحه"  )
) كتاب البيوع ، باب بيع الزبيب بالزبيب    (2173ورقم )    (2172( برقم: )73/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )11(

 .والطعام بالطعام ( )بهذا اللفظ(
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ِ    عن جابر  هماوفي -4098 َزاَبَنِة      رسول للا   قَاَل َنَهى رضي للا عنهما  ْبِن َعْبِد َّللاَّ عن اْلم 
َخابََرةِ َوعن َبْيعِ الثََّمَرةِ َحتَّى ت ْشِقَح قَاَل ق ْلت  ِلَسِعيٍد َما ت ْشِقح  قَاَل تَْحَمارُّ  َحاقَلَِة َواْلم   َوتَْصفَارُّ  َواْلم 

   )1( "َوي ْؤَكل  ِمْنَها

ق    أَنَّه  َسِمعَ   "  وفي لفظ لمسلم عنه -4099 َزاَبَنِة َواْلح  ِ  َيْنَهى عن اْلم  وِل فَقَاَل جابر ْبن  َعْبِد َّللاَّ
ق ول  ِكَراء  اْْلَْرِض  َزاَبَنة  الثََّمر  ِبالتَّْمِر َواْلح   )2("اْلم 

البخاري -4100 أنس  وفي  نََهى    عن  قَاَل  َخاَضَرةِ   رسول للا   أَنَّه   َواْلم  َحاقَلَِة  اْلم  عن 
َناَبذَةِ  اَلَمَسِة َواْلم  َزاَبَنةِ َواْلم     )3(" َواْلم 

والمخاضرة ، بيع الصمار قبل أن ت طعم ،وبيع الحب قبل أن يشتد ،والمالمسة" أي ثوب لمسته  
 وجب البيع" من غير نظر

َزاَبَنة       النبي  أَنَّ     عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ وفيهما   -4101 َحاقَلَِة َواْلم  َزاَبَنِة َواْلم  َنَهى عن اْلم 
ء وِس النَّْخلِ اْشتَِراء   َحاقَلَة  ِكَراء  اْْلَْرِض  زاد مسلم"و   "الثََّمِر ِبالتَّْمِر فِي ر   )4("َواْلم 

  

 
( ) كتاب البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها ( )بهذا  6219( برقم: )77/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 1536( برقم: )18/    5مسلم في "صحيحه" )، و  اللفظ(
 .(بمثلهالسنين ( )

 . ( ) كتاب البيوع ، باب كراء اأْلرض ( )بهذا اللفظ(1536( برقم: )21/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 .( ) كتاب البيوع ، باب بيع المخاضرة ( )بهذا اللفظ(2207( برقم: )78/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
البيوع ، باب بيع المزابنة ( )بهذا اللفظ( ومسلم في   ( ) كتاب2186( برقم: )75/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب البيوع ، باب كراء اأْلرض ( )بنحوه مطوال.(1546( برقم: )21/  5"صحيحه" ) 
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 العرايا  •
التمر كيال   • بمثله من  يابسا  إليه الرطب  النخل خرصا بما يؤول  هي بيع الرطب في رؤوس 

 معلوما الجزافا" 

عن َبْيعِ الثََّمِر َحتَّى َيِطيَب َواَل ي َباع  َشْيٌء ِمْنه     قَاَل نََهى النَِّبيُّ     عن جابرفيهما   -4102
ْرَهِم  يَناِر َوالد ِ   )1(  "إِالَّ اْلعََرايَاإاِلَّ ِبالد ِ

َزاَبَنِة َوعن َبْيعِ الثََّمَرةِ َحتَّى ت ْطِعَم َواَل  "   عنهوفي لفظ لمسلم   َحاقَلَِة َواْلم  َخاَبَرةِ َواْلم  َنَهى عن اْلم 
َخابََرة   ا اْلم  َناِنيِر إاِلَّ اْلعََراَيا قَاَل َعَطاٌء فَسََّر لََنا جابر قَاَل أَمَّ فَاأْلَْرُض اْلبَْيَضاُء    ت َباع  إاِلَّ ِبالدََّراِهِم َوالدَّ

ُجِل فَيُْنِفُق فِيَها ثُمَّ يَأُْخذُ ِمْن الثََّمِر َوَزَعَم أَنَّ اْلُمَزابَنَةَ بَْيُع الر  يَ  ُجُل إِلَى الرَّ َطِب فِي النَّْخِل  ْدفَعَُها الرَّ
بِاْلَحبِّ  اْلقَائَِم  ْرَع  الزَّ يَبِيُع  ذَِلَك  نَْحِو  َعلَى  ْرعِ  الزَّ فِي  َواْلُمَحاقَلَةُ  َكْياًل  قال  )    )2("    َكْيالً   بِالتَّْمِر 

 المقدسي " المحاقلة " الحنطة في سنبلها بحنطة"( 

نََهى    نبي  ال  أَنَّ "رضي للا عنهما    َوسهل ْبَن أَبِي َحْثَمةَ   َرافَِع ْبَن خديج  فيهما عن -4103
ْم  َزاَبَنِة َبْيعِ الثََّمِرِبالتَّْمِر إاِلَّ أَْصَحاَب اْلعََراَيا فَإِنَّه  أَِذَن لَه   )3("عن اْلم 

َص ِلَصاِحِب اْلعَِريَِّة أَْن َيِبيعََها ِبَخْرِصَها    النبي  أَنَّ     عن زيد بن ثابتوفيهما   -4104 "  َرخَّ
   )4( "ِمْن التَّْمرِ بخرصها " وزاد مسلم

َطًبا "    وفي لفظ  لمسلم -4105 ذ َها أَْهل  اْلَبْيِت ِبَخْرِصَها تَْمًرا َيأْك ل وَنَها ر  َص فِي اْلعَِريَِّة َيأْخ    َرخَّ
")5(   

َوقَاَل ذَِلَك  نََهى عن َبْيعِ الثََّمِر ِبالتَّْمِر     النبي  أَنَّ     سهل ْبُن أَبِي َحثَْمةَ وفيهما عن  -4106
بَا ذ َها أَْهل  اْلَبْيِت ِبَخْرِصَها    تِْلَك اْلُمَزابَنَةُ   الّرِ َص فِي َبْيعِ اْلعَِريَِّة النَّْخلَِة َوالنَّْخلَتَْيِن َيأْخ  إاِلَّ أَنَّه  َرخَّ

َطًبا    )6("تَْمًرا َيأْك ل وَنَها ر 

َص فِي َبْيعِ اْلعََراَيا فِي َخْمَسِة أَْوس ٍق أَْو    أَنَّ النَّبِيَّ     عن أَبِي هريرةو فيهما   -4107 َرخَّ
 )7("د وَن َخْمَسِة أَْوس ٍق  

  

 
( ) كتاب البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو 2189( برقم: )75/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن المحاقلة والمزابنة  1536( برقم: )17/    5فظ( ، ومسلم في "صحيحه" )الفضة ( )بهذا الل 
 . وعن المخابرة السنين ( )بنحوه.(

( ) كتاب البيوع ، باب النهي َعْن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 1536( برقم: )17/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .  اللفظ(السنين ( )بهذا 

( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب 2383( برقم: )115/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع 1540( برقم: )15/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )،    في حائط أو في نخل ( )بهذا اللفظ(

 .  (بمثله) الرطب بالتمر إال ِفي العرايا (
( ) كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  2188( برقم: ) 75/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي العرايا ( )بمثله.(1539( برقم: )13/  5"صحيحه" ) 
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي العرايا ( 3915( برقم: )13/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو 2191( برقم: )76/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

وع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي العرايا ( ) كتاب البي1540( برقم: )14/    5الفضة ( )بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو 2190( برقم: )76/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
ريم بيع الرطب بالتمر إال ِفي ( ) كتاب البيوع ، باب تح1541( برقم: )15/    5الفضة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  العرايا ( )بمثله مطوال.( 
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 االستصناع  •
ِ   أَنٍَس عن  فيهما -4108 اَل  َكاَن أََراَد أَْن َيْكت َب إِلَى اْلعََجِم فَِقيَل لَه  إِنَّ اْلعََجَم    أَنَّ َنِبيَّ َّللاَّ

   )1(" يَْقبَلُوَن إِالَّ ِكتَابًا َعلَْيِه َخاتٌَم فَاْصَطنََع َخاتًَما ِمْن فِضَّةٍ 

أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من اْلعاجم    أن نبي للا    "   عنه   وفي لفظ البخاري -4109
نقشه محمد رسول  خاتما من فضة ،    ، فقيل له: إنهم ال يقبلون كتابا إال عليه خاتم فاتخذ النبي  

  )2("أو في كفه   ، فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي  هللا

َخاتًَما قَاَل إِنَّا اتََّخْذَنا َخاتًَما َوَنقَْشَنا فِيِه َنْقًشا قَاَل َصَنَع النَّبِيُّ   عنه  وفي لفظ للبخاري -4110
 )3(" فَاَل َيْنق َشنَّ َعلَْيِه أََحٌد قَاَل فَإِن ِي َْلََرى بَِريقَه  فِي ِخْنَصِرهِ 

َوَجعََل    اْصَطنََع َخاتًَما ِمْن ذََهبٍ   أَنَّ النَّبِيَّ   رضي للا عنهما  وفيهما عن بن عمر  -4111
ه  فِ  َ َوأَْثنَى  فَصَّ َعلَْيِه  ي بَْطِن َكف ِِه إِذَا لَِبَسه  فَاْصَطَنَع النَّاس  َخَواِتيَم ِمْن ذََهٍب فََرقَِي اْلِمْنبََر فََحِمَد َّللاَّ

 )4("فَقَاَل إِن ِي ك ْنت  اْصَطَنْعت ه  َوإِن ِي اَل أَْلَبس ه  فََنَبذَه  فََنَبذَ النَّاس  

َهاِجِريَن َوَكاَن لََها   أَنَّ النَّبِيَّ     َعْن َسْهلٍ   وفي البخاري -4112 أَْرَسَل إِلَى اْمَرأَةٍ ِمْن اْلم 
ِري َعْبَدِك فَْليَْعَمْل لََنا أَْعَواَد اْلِمْنبَِر فَأََمَرْت َعْبَدَها فَذََهَب فَقََطَع مِ  اٌر قَاَل لََها م  ْن الطَّْرفَاِء غ اَلٌم َنجَّ

ِمْنبَرً  لَه   ِ فََصَنَع  النَّبِي  إِلَى  أَْرَسلَْت  قََضاه   ا  فَلَمَّ قَالَ   ا  قََضاه   قَْد  إِلَيَّ  رسول للا   إِنَّه   ِبِه  أَْرِسِلي 
 )5(" فََوَضعَه  َحْيث  تََرْونَ  فََجاء وا ِبِه فَاْحتََملَه  النَّبِيُّ 

  

 
( ) كتاب العلم ، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 65( برقم: )24/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

، باب ِفي اتخاذ النبي َصلَّى هللاُ   ( ) كتاب اللباس والزينة2092( برقم: ) 151/    6البلدان ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . َعلَْيِه َوَسلََّم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب اللباس ، باب نقش الخاتم ( )بهذا اللفظ(5872( برقم: )157/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب اللباس ، باب الخاتم في الخنصر ( )بهذا اللفظ(5874( برقم: )157/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب اللباس ، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (  5876( برقم: )157/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب فِي طرح خاتم الذهب ( )بنحوه.( 2091)( برقم:  149/    6)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من استوهب من أصحابه شيئا 2569( برقم: )154/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . ( )بهذا اللفظ(
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 السلم  باب  •
 ("بيع موصوف في الذمة بثمن حال في مجلس العقد"هو: و) •

ابن عباس فيهما   -4113 النَّبِيُّ   رضي للا عنهما  عن  قَِدَم  فِي    قَاَل  ي ْسِلف وَن  َوه ْم  اْلَمِديَنةَ 
فَقَاَل َمْن أَْسلََف فِي تَْمٍر فَْلي ْسِلْف فِي َكْيٍل َمْعل وٍم َوَوْزٍن َمْعل وٍم إِلَى    والثالث الث َِماِر السََّنةَ َوالسََّنتَْينِ 

 )1( "بخاري" والثالث وزاد ال" أََجٍل َمْعل ومٍ 

ِ ْبِن أَبِي أَْوفَىوفي البخاري عن   -4114 ْحَمِن ْبِن أَْبَزى َوَعْبِد َّللاَّ عن السَّلَِف  سئال      َعْبِد الرَّ
ْم فِي اْلِحْنَطِة َوالشَِّعيِر    فَقَااَل ك نَّا ن ِصيب  اْلَمغَاِنَم َمَع   فََكاَن َيأِْتيَنا أَْنَباٌط ِمْن أَْنَباِط الشَّأِْم فَن ْسِلف ه 
ى   َسمَّ ِبيِب إِلَى أََجٍل م  ْم َزْرعٌ    قيل َوالزَّ ْم َزْرعٌ قَااَل  رسول للا  أََكاَن لَه  َما ُكنَّا نَْسأَلُُهْم  أَْو لَْم َيك ْن لَه 

   )2("عن ذَِلكَ 

نا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل  "كلفظ للبخاريوفي   -4115
بعثاني    معلوم إلى أجل معلوم . قلت إلى من كان أصله عنده ؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم

   رسول للا  يسلفون على عهد    رسول للا   إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب
 3("ألهم حرث أم ال ولم نسألهم( 

اشترى من يهودي طعاما      رسول للا   : أن"  رضي للا عنها   ن عائشةعوفيهما   -4116
بوب البخاري " باب الرهن في السلم ،وتحت    )4("إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد

 باب الكفيل في السلم 

عن َبْيعِ الثََّمِر َحتَّى    ابن عمرعن السَّلَِم فِي النَّْخِل فَقَاَل نََهى النَّبِيُّ   " سئلفي البخاري -4117
عن َبْيعِ النَّْخِل    َوَسأَْلت  ابن عباس فَقَاَل نََهى النَِّبيُّ   َونََهى عن اْلَوِرِق بِالذََّهِب نََساًء بِنَاِجزٍ َيْصل َح  

ٌل عنَده  َحتَّى ي ْحَرزَ َحتَّى َيأْك َل أَْو ي ْؤَكَل َوَحتَّى ي و    )5(" َزَن ق ْلت  َوَما ي وَزن  قَاَل َرج 
أو ما  ،  وحديث بن عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به  :"  فتح الباريقال في   •

لكن بعد بدو صالحه ،  واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين  ،  قرب أجله  
 ."  ونقل بن المنذر اتفاق األكثر على منع السلم في بستان معين ألنه غرر  ...

  

 
ب السلم في وزن معلوم ( )بهذا اللفظ( ،  ( ) كتاب السلم ، با2240( برقم: )85/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .( ) كتاب البيوع ، باب السلم ( )بنحوه.(1604( برقم: ) 55/  5ومسلم في "صحيحه" )
   ( ) كتاب السلم ، باب السلم إلى من ليس عنده أصل ( )بهذا اللفظ( 2244(برقم:)85/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
 ( ) كتاب السلم ، باب السلم إلى من ليس عنده أصل ( )بهذا اللفظ( 2244(برقم:)85/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )3(
( ) كتاب البيوع ، باب شراء النبي صلى هللا عليه وسلم بالنسيئة 2068( برقم: )56/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ع ، باب الرهن وجوازه ِفي الحضر كالسفر ( )بمثله.( ( ) كتاب البيو1603(برقم:) 55/    5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه")
 . )بهذا اللفظ( ( ) كتاب السلم ، باب السلم في النخل ( 2249( برقم: )86/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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 القرض  •
ُ  َمْن أََخذَ أَْمَواَل النَّاِس يُِريُد أََداَءَها أَدَّى  " عن      عن أَبِي هريرة  في البخاري -4118 َّللاَّ

 ُ  )1("عنهُ َوَمْن أََخذَ يُِريُد إِتْاَلفََها أَتْلَفَهُ َّللاَّ

ِ     عن أَبِي هريرةوفيهما   -4119 ٍل َعلَى النَِّبي  بِِل فََجاَءه  َيتَقَاَضاه       قَاَل َكاَن ِلَرج  ِسنٌّ ِمْن اْْلِ
ِسنًّا فَْوقََها فَقَاَل أَْعط وه  فَقَاَل أَْوفَْيتَِني أَْوفَى َّللاَّ  ِبَك قَاَل فَقَاَل أَْعط وه  فََطلَب وا ِسنَّه  فَلَْم َيِجد وا لَه  إاِلَّ  

 )2("ِخيَاَرُكْم أَحسنُكْم قََضاءً إِنَّ  النَّبِيُّ 

اًل   "في لفظ لهماو -4120 ِلَصاِحِب فَإِنَّ    فَأَْغلََظ لَه  فََهمَّ ِبِه أَْصَحاب ه  فَقَاَل َدع وه    تَقَاَضى  أَنَّ َرج 
وا ِ َمقَااًل َواْشتَر  وه  فَأَْعط وه    إاِلَّ  اَل َنِجد   إِيَّاه  َوقَال وا لَه  َبِعيًرا فَأَْعط وه   اْلَحق  أَْفَضَل ِمْن ِسن ِِه قَاَل اْشتَر 

 )3("َخْيَرُكْم أَحسنُكْم قََضاءً إِيَّاه  فَإِنَّ 

 )4("ضاء قأحسنكم  أفضلكم"   عنه وفي لفظ للبخاري -4121

ٍل َبْكًرا فَقَِدَمْت َعلَْيِه إِبٌِل      النبي  أَنَّ     عن أَبِي َرافِعٍ وفي مسلم   -4122 اْستَْسلََف ِمْن َرج 
َل بَْكَره  فََرَجَع إِلَْيِه أَب و َرافِعٍ فَقَاَل لَْم   ج  َدقَِة فَأََمَر أََبا َرافِعٍ أَْن َيْقِضَي الرَّ أَِجْد فِيَها إاِلَّ  ِمْن إِبِِل الصَّ

ْم قََضاًء ِخَياًرا َرَباِعًيا فَقَاَل أَْعِطِه إِيَّاه  إِنَّ  ِ   " لمسلم  وفي لفظ  "   ِخَياَر النَّاِس أَحسنه  َخْيَر ِعبَاِد َّللاَّ
 )5( "أَحسنُهْم قََضاءً 

تجيء   :أتيت المدينة فلقيت عبدللا بن سالم فقال أال" عن أبي بردةفي البخاري و -4123
  رجل   علىكان لك    بها فاش إذا  الربا  بأرض  وتدخل في بيت ثم قال إنك   وتمرا  فأطعمك سويقا

 )6(تأخذه فإنه ربا حمل شعيرأوحمل قت فال حق فأهدى إليك حمل تبن أو 

في    الغرماء  شهيدا وعليه دين فاشتد :أن أباه قتل يوم أحد  في البخاري عن جابرو -4124
  رسول هلل   فلم يعطهم  أبي فأبوا  تمر حائطي ويحللوا  فسألهم أن يقبلوا  النبي   حقوقهم فأتيت

علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة    وقال)سنغدوا عليك(.فغداحائطي  
 )7("افجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمره

  

 
 ( ) كتاب الزكاة ، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى ( )بهذا اللفظ( 1426( برقم: )112/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب الوكالة ، باب وكالة الشاهد والغائب ( )بهذا اللفظ( ، 2305( برقم: )99/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب البيوع ، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء 1601( برقم: )54/    5ومسلم في "صحيحه" )
 .( )بنحوه.(

 ( ) كتاب في االستقراض ، باب استقراض اإلبل ( )بهذا اللفظ(2390( برقم: )116/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم   ( ) كتاب البيوع ، باب من 1601( برقم: )54/    5ومسلم في "صحيحه" )،  

 .(بمثله مطوالقضاء ( )
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه 2609( برقم: )162/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .فهو أحق ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم 1600( برقم: )54/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) –  )5(

 .(بتلك األفاظ أحسنكم قضاء ( )
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب مناقب عبد هللا بن سالم رضي هللا  3814( برقم: )38/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .اللفظ(عنه ( )بهذا 
( ) كتاب في االستقراض ، باب إذا قضى دون حقه أو حلله  2395( برقم: )117/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .فهو جائز ( )بهذا اللفظ(



834    | 

 834  الصفحة
 

، فاستنظره    لرجل من اليهودأن أباه توفي وترك عليه ثالثين وسقا  "وفي لفظ للبخاري -4125
وكلم اليهودي    ليشفع له إليه ، فجاء رسول للا    جابر فأبى أن ينظره ، فكلم جابر رسول للا  

النخل فمشى فيها ، ثم قال لجابر : جد له ،    ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى ، فدخل رسول للا 
وفضلت له سبعة عشر  فأوفاه ثالثين وسقا ،    فأوف له الذي له ، فجده بعدما رجع رسول للا  

ليخبره بالذي كان ، فوجده يصلي العصر ، فلما انصرف أخبره ، فجاء جابر رسول للا   وسقا
علمت  بالفضل ، فقال:أخبر ذلك ابن الخطاب ، فذهب جابر إلى عمر فأخبره ، فقال له عمر:لقد  

  )1(".   حين مشى فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليباركن فيها

  فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت "للبخاريوفي لفظ   -4126
 )2("فاستشفعت به عليهم فأبوا   رسول للا 

ٍد َوتََرَك َعلَْيِه    وفي لفظ للبخاري:" -4127 َيا َرس وَل للِا قَْد َعِلْمَت أَنَّ َواِلِدي اْست ْشِهَد َيْوَم أ ح 
يََراَك اْلغ َرَماء  قَاَل : اْذَهْب فََبْيِدْر ك لَّ تَْمٍر َعلَى َناِحَيِتِه . فَفَعَْلت  ث مَّ َدَعْوت ه   َدْيًنا َكِثيًرا َوإِن ِي أ ِحبُّ أَْن  

ا َرأَى َما َيْصنَع وَن أََطاَف َحْوَل أَْعَظِمَها َبْيَدًرا وا ِبي ِتْلَك السَّاَعةَ فَلَمَّ وا إِلَْيِه أ ْغر  ا نََظر  ثاََلَث    فَلَمَّ
اٍت ث مَّ  .فََما َزاَل يَِكيُل لَُهْم َحتَّى أَدَّى هللاُ أََمانَةَ َواِلِدي َوأَنَا َوهللِا   َجلََس َعلَْيِه ث مَّ قَاَل:اْدع  أَْصَحاَبكَ َمرَّ

َي هللاُ أََمانَةَ َواِلِدي َواَل أَْرِجَع إِلَى أََخَواتِي بِتَْمَرٍة فََسِلَم َوهللِا اْلبَيَاِدُر ُكل هَ  ا َحتَّى أَنِّي  َراٍض أَْن يَُؤّدِ
 )3("َكأَنَّهُ لَْم يَْنقُْص تَْمَرةً َواِحَدةً .  أَْنُظُر إِلَى اْلبَْيَدِر الَِّذي َعلَْيِه َرُسوُل هللِا 

  

 
( ) كتاب في االستقراض ، باب إذا قاص أو جازفه في الدين 2396( برقم: )117/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .تمرا بتمر أو غيره ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب في االستقراض ، باب الشفاعة في وضع الدين ( 2405( برقم: )119/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الوصايا ، باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر 2781( برقم: )14/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

 . (من الورثة ( )بهذا اللفظ
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 الرهن •
ٍ إِلَى أََجٍل  أَنَّ النَّبِيَّ   رضي للا عنها "    عن عائشة فيهما   -4128 اْشتََرى َطعَاًما ِمْن َيه وِدي 

 )1("ِمْن َحِديدٍ َوَرَهَنه  ِدْرًعا 

ْهن  ي ْرَكب  ِبَنفَقَِتِه إِذَا َكاَن َمْره وًنا    رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةفي البخاري   -4129 الرَّ
 )2(" َولََبن  الدَّر ِ ي ْشَرب  ِبَنفَقَِتِه إِذَا َكاَن َمْره وًنا َوَعلَى الَِّذي يَْرَكب  َوَيْشَرب  النَّفَقَة  

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن     قال    " عنه  عند أحمدوفي لفظ  .    )صحيح( -4130
     )3("علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشربه نفقته ويركب

ال يغلق الرهن له غنمه   :"    رسول للا   قال    عن أبي هريرةو.    (مرسل صحيح) -4131
     )4("وعليه غرمه

  

 
بالنسيئة ( )بهذا اللفظ( ،   () كتاب البيوع ، باب شراء النبي  2068(برقم:)56/    3أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )1(

 .( ) كتاب البيوع ، باب الرهن وجوازه ِفي الحضر كالسفر ( )بمثله.(1603( برقم: ) 55/  5ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الرهن ، باب الرهن مركوب ومحلوب ( )بهذا اللفظ( 1225( برقم: )143/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
. قال األرنؤوط   ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(7246( برقم: )1505/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

 " بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع.إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح  "ط الرسالة(:  23/  12»مسند أحمد« )في  
( برقم:  51/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  5934( برقم: )257/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
(  437/    3وصححه ووافقه الذهبي ، والدار قطني)  ( ) كتاب البيوع ، ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ( )بلفظه.(2328)

يعني   -ال علي  "ق (:638/  6»البدر المنير« )" وقال ابن الملقن في  وهذا إسناد حسن متصل .  وقال :"  ( )بلفظه.(2920: ) برقم
»بلوغ المرام من .". قال ابن حجر في  : زياد بن )سعد( من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. وهو كما قال  - الدارقطني  

»صحيح ابن . قال األرنؤوط في  له ثقات. إال أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرسالهورجا "  (:328أدلة األحكام ت الفحل« )ص 
فمن رجال   –وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع    –رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق  " (:258/  13حبان« )
وكذلك عبد الحق، وهو الصحيح عند أبي داود، ورواه جماعة من الحفاظ باإلرسال، وأما ابن عبد البر فقد صحح إتصاله،    ،  مسلم

 132برقم    (:76»ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )ص" . وقال األلباني في    والبزار، والدارقطني، وابن القطان.
 1406برقم    (:239/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وبحثه مفصال في  شاذ، والمحفوظ عن سعيد مرسل"

وجملة القول أنه ليس فى هذه الطرق ما يسلم من علة , وخيرها الطريق الثالث , وعلتها الشذوذ إن لم يكن من   . وقال :"...
العابدى , فمن ابن عيينة , ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر , السيما وهم ثقات أثبات , وهو الذى جزم 

نعم للحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بالشطر األول منه , ولكنه واه ...عة منهم ابن عبد الهادى  به البيهقى , وتبعه جما
وقال: " هذا   ( من طريق محمد بن زياد األسدى: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه.366/2أخرجه ابن عدى )  منكر ال يحتج به.

مرسال  ومحمد ابن    " الموطأ"عن الزهرى عن سعيد عن النبى  فيحديث منكر بهذا اإلرسال , وإنما روى مالك هذا الحديث  
وله شاهد آخر , ولكنه مرسل أيضا , ويأتى   زياد منكر الحديث عن الثقات , وال أعرفه إال فى هذا الحديث , وليس بالمعروف".

 . "حينئذ بصحة الحديث وهللا أعلم.فإذا وجد له شاهد آخر موصول , ليس شديد الضعف , فيمكن القول  الكالم عليه بعد حديث.
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 التفليس    •
َو أََحقُّ ِبِه    َمالَهُ باب إِذَا َوَجَد  قال البخاري   -4132 ْفِلٍس فِي اْلَبْيعِ َواْلقَْرِض َواْلَوِديعَِة فَه  عنَد م 

َسيَّ  اْلم  َوقَاَل َسِعيد  ْبن   ه   َبْيع ه  َواَل ِشَراؤ  َواَل  ْز ِعْتق ه   لَْم َيج  أَْفلََس َوتََبيََّن  إِذَا  ِب قََضى  َوقَاَل اْلحسن 
َو أََحقُّ ِبهِ ع ثَْمان  َمْن اْقتََضى ِمْن َحق ِِه قَ  َو لَه  َوَمْن َعَرَف َمتَاَعه  ِبعَْيِنِه فَه   )1("   ْبَل أَْن ي ْفِلَس فَه 

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد    قال :"  أن النبي      وفيهما عن أبي هريرة -4133
 )2(".  فهو أحق به من غيرهأفلس ، ) أو إنسان قد أفلس ( ، 

الرجل متاعه بعينه    فوجدإذا أفلس الرجل  :"قال    النبي   أن:  عنهمسلم  لفظ ل  في  و -4134
 )3("فهو أحق به

 )4("  فهو أحق به من الغرماء" عنه وفي لفظ لمسلم -4135

، فهو أحق بها    سلعته بعينهاإذا أفلس الرجل ، فوجد الرجل عنده    "وفي لفظ لمسلم -4136
 .")5(  

وجد عنده المتاع  في الرجل الذي يعدم إذا  قال      النبي  :"أن    لمسلم عنه  وفي لفظ -4137
 )6("ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه

ٌل فِي َعْهدِ   :"قَالَ     عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   وفي مسلم -4138 فِي      رسول للا   أ ِصيَب َرج 
تََصدَّق وا َعلَْيِه فَتََصدََّق النَّاس  َعلَْيِه فَلَْم َيْبل ْغ ذَِلَك َوفَاَء    رسول للا   ثَِماٍر اْبتَاَعَها فََكث َر َدْين ه  فَقَالَ 

 )7(" ُخذُوا َما َوَجْدتُْم َولَْيَس لَُكْم إِالَّ ذَِلكَ ِلغ َرَماِئِه    رسول للا  َدْيِنِه فَقَالَ 

ْحَمِن  وْلبي داود عن مالك عن ابن شهاب  .    (صحيح لغيره) -4139 عن أَبِي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ
ٍل َباَع َمتَاًعا فَأَْفلََس الَِّذي اْبتَاَعه  َولَْم َيْقبِْض      النبي   أَنَّ     ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشامٍ  قَاَل أَيَُّما َرج 

ْشتَِري فََصاِحب  اْلَمتَاعِ أ ْسَوة  الَِّذي َباَعه  ِمْن ثََمِنِه َشْيئًا فََوَجَد َمتَاَعه    َو أََحقُّ ِبِه َوإِْن َماَت اْلم   ِبعَْيِنِه فَه 
 "    )8("اْلغ َرَماءِ 

أن رسول للا صلى للا عليه وسلم   "  "طريق آخرعنه  لفظ من  في  وزاد  )صحيح( . -4140
، فذكر معنى حديث مالك . زاد : وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء فيها . 

   )9("قال أبو داود : حديث مالك أصح . 

 
. قال ( ) كتاب في االستقراض ، باب إذا وجد ماله عند مفلس ( )بهذا اللفظ(  118/    3البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )1(

وصله أبو عبيد في "األموال"، والبيهقي "(:130/  2»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )األلباني عن أثر سعيد بن المسيب في  
 ."حيح عنه.بسند ص

( ) كتاب في االستقراض ، باب إذا وجد ماله عند مفلس ( 2402( برقم: )118/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب البيوع ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس (  1559( برقم: ) 31/    5مسلم في "صحيحه" )  ،    (بمثله)

 .)بمثله.(
( ) كتاب البيوع ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس (  1559( برقم: )31/    5مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )3(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس (  1559( برقم: )32/    5ه" )أخرجه مسلم في "صحيح  –  )4(

 . )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب البيوع ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس (  1559( برقم: )32/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البيوع ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس (  1559( برقم: )31/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب البيوع ، باب استحباب الوضع من الدين ( )بهذا اللفظ( 1556( برقم: )29/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(3520)( برقم:  309/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(
 " .  جاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري"ر(: 380/ 5)
)9(  –  ( "سننه"  في  داود  أبو  اللفظ(    (  309/    3أخرجه  في    )بهذا  األرنؤوط  قال   . ( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 5»سنن 

المتاع  فصاحب  رواية مالك هذه ورواية يونس بن يزيد اآلتية بعده من قوله: "وإن مات المشتري،  وأما ما جاء في  "...(:381
" بأن ما زيد من األسوة في الموت من قول الراوي.  19/  6الغُرماء" فقد جزم أبو بكر بن العربي في "عارضة األحوذي"  أسوة  

»وهو وإن كان مرسال   وقال "  1443برقم    (:272/  5ر السبيل« )»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منا. وصححه األلباني في  
على الراجح , فقد روى من طريقين آخرين موصوال عن أبى هريرة , فى أحدهما الشطر األول منه , وفى اآلخر الشطر الثانى ,  

 ."وقد بينت ذلك فى الحديث الذى قبله.
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ِ     عن أَبِي هريرةو.  )صحيح لغيره( -4141 َنْحَوه  قَاَل فَإِْن َكاَن قََضاه  ِمْن ثََمِنَها   عن النَّبِي 
َو أ ْسَوة  اْلغ َرَماِء َوأَيَُّما اْمِرٍئ َهلََك َوعنَده  َمتَاع  اْمِرٍئ ِبعَْيِنِه اْقتََضى ِمنْ  ه  َشْيئًا أَْو َشْيئًا فََما َبِقَي فَه 

َو أ ْسَوة  اْلغ َرَماءِ     )1("لَْم َيْقتَِض فَه 

قَاَل أَتَْيَنا أََبا هريرة فِي َصاِحٍب لََنا وْلبي داود  .  لغيره()صحيح   -4142 عن عمر ْبِن َخْلَدةَ 
َو      رسول للا   أَْفلََس فَقَاَل َْلَْقِضَينَّ فِيك ْم ِبقََضاءِ  ٌل َمتَاَعه  بِعَْيِنِه فَه  َمْن أَْفلََس أَْو َماَت فََوَجَد َرج 

   )2("  أََحقُّ ِبهِ 

 الحجر •
   وقد تقدمت في شروط الصالة  التكليفأحاديث  -4143

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا  : تقول    رضي للا عنها    ائشة فيهما عن ع و -4144
. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل    فليأكل بالمعروف
 )3("منه بالمعروف

قَاَل َكتََب َنْجَدة  ْبن  عامر إِلَى ابن عباس قَاَل فََشِهْدت     عن يَزيد ْبِن ُهْرُمزَ   في مسلمو -4145
ه  َوإِنَّه  إِذَا َبلََغ  ...  ابن عباس ِحيَن قََرأَ كتابه  َوِحيَن َكتََب َجَواَبه    َوَسأَْلَت عن اْلَيِتيِم َمتَى َيْنقَِضي ي تْم 

ْشٌد َود فَِع إِلَْيِه َمال ه   ه   الن َِكاَح َوأ وِنَس ِمْنه  ر   )4(" فَقَْد اْنقََضى ي تْم 

" ال يتم بعد احتالم      النبي  حفظت عن  "  لي بن أبي طالبعن ع.  )حسن لغيره( -4146
    )5("صمات يوم إلى الليل وال

 رضي للا عنهما عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبعن .  (. صحيح لغيره)حسن -4147
فقال إني فقير ليس لي شىء ولي يتيم قال فقال " كل من مال يتيمك      النبي  : أن رجال أتى"

    () أي غير متخذ منه أصل مال  )6("غير مسرف وال مبادر وال متأثل 

 
( ) كتاب اإلجارة ، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل  3522)  برقم  (:383/  5» ت األرنؤوط« )  أخرجه أبو داود في سننه  –  )1(

رجاله ثقات، لكلنه اختلف في "(:380/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    متاعه بعينه عنده ( )بهذا اللفظ(
بيدي، عن الزهري، عن أبي وصله وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الز  

بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصوالً. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد األيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه 
عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسالً، وال يُعرف أحد رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إال إسماعيل بن 

  و دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط.عياش، وه
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث   ، وقال في  2699برقم    (:525/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"صححه األلباني في  

الدارقطنى: " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث , وال يثبت هذا عن الزهرى وقال  :...  1432برقم  (:270/  5منار السبيل« )
قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث فى روايته عن الشاميين عند أحمد والبخارى وغيرهما ,   مسندا , وإنما هو مرسل ".

 رساله كما تقدم. وهذا من روايته عن الزبيدى , وهو شامى كما سبق , فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أ
اللفظ(3523( برقم: )309/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2( ( برقم:  447/    3وابن ماجه في "سننه" )،    ( )بهذا 
قلت: وأعل هذا الحديث بأبي المعتمر فحكى عن أبي داود " (:651/  6»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.(2360)

وأبو المعتمر من هو ال يعرف. وقال الطحاوي: ال يعرف من هو، وال سمعنا له ذكرا إال في هذا الحديث. أنه قال: من يأخذ بهذا  
إسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر بن عمرو بن نافع، "(:447/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )". وقال األرنؤوط في  انتهى.

 ."فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب.
( ) كتاب البيوع ، باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون  2212( برقم: )79/    3خاري في "صحيحه" )أخرجه الب  –  )3(

 ( ) كتاب التفسير ، ( )بنحوه ( 3019( برقم: ) 240/  8بينهم في البيوع واإلجارة ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
) كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن وال (  1812( برقم: )198/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . يسهم والنهي َعْن قتل صبيان أهل الحرب ( )بهذا اللفظ(
.   ( ) كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ( )بهذا اللفظ(2873( برقم: )74/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

  رواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري."(:152/  2منير« )»خالصة البدر القال ابن الملقن في  
بعد يتم  ال  قوله: "" (:496/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". وقال األرنؤوط في    وخالف النووي، فحسنه وفيه نظر كبير
  2557برقم    (:226/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  . وصححه األلباني في  احتالم" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف

(، لكنه يتقوى بطرق أخرى ثالثة مرفوعة، 1244قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه ثالث علل، بينتها في "إرواء الغليل" )  وقال :"
 .  1244برقم  (:79/  5»إرواء الغليل «)طر"وانوبعض الشواهد، خرجتها جميعًا هناك، يرتقي بها إلى مرتبة الحسن على األقل.

( ) كتاب الوصايا ، باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال  2872( برقم: )74/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(
اللفظ( األرنؤوط في    اليتيم ( )بهذا  قال  الحافظ  "(:21/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ).  إسناده  في إسناده حسن. وقوى 

 . "إسناده حسن صحيح." 2556برقم  (:225/ 8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في . 241/ 8"الفتح" 
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كان يبتاع      رسول للا   : أن رجال على عهد "    عن أنس بن مالك و.    )صحيح(  -4148
فقالوا يا نبي للا احجر على فالن فإنه يبتاع وفي      رسول للا   وفي عقدته ضعف فأتى أهله

 فنهاه عن البيع فقال يا نبي للا إني ال أصبر عن البيع فقال    رسول للا   عقدته ضعف فدعاه
    )1("" إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ) أي خذ واعط ( وال خالبة   رسول للا 

بن جبل شابا حليما سمحا من أفضل كان معاذ :  كعب بن مالكعن و.  )صحيح(  -4149
  رسول للا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى شباب قومه و لم يكن يمسك شيئا 

    رسول هللا  لتركوا معاذ من أجلغرماؤه فلو تركوا من أجل أحدا      النبي فباع لهم   ماله
  )2(" " باعه في دين عليهحجر على معاذ ماله و   رسول للا  "أن" قام معاذ بغير شيء  حتى
ن رجال من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري  وأخرج مالك في الموطأ "أ.  )ضعيف( -4150

الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع امره إلى عمر بن الخطاب فقال  
أما بعد أيها الناس فإن اْلسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج أال  

دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم    وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه
 )3("فإن أوله هم وآخره حربوالدين 

أتى عبد للا بن جعفر الزبير فقال إني ابتعت بيعا بكذا وكذا    "   روةعن عو .  )حسن( -4151
وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر علي فقال له الزبير فأنا شريكك في البيع فأتى  
علي عثمان فقال له إن بن جعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع  

   )4("على رجل في بيع شريكه الزبيرفقال عثمان كيف أحجر  

  

 
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،    ( )بهذا اللفظ(5049( برقم: )429/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
، ( )بمثله.(  3501( برقم: )301/    3وأبو داود في "سننه" ) ،    ناده صحيح"وقال :"إس  ( )بمثله.(2356( برقم: )334/    6)

إسناده "(:430/  11»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.( 13480( برقم: )2805/    5وأحمد في "مسنده" )
 .  922برقم   (:453/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في صحيح قوي 

وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما األلباني في    ( )بهذا اللفظ(5228( برقم: )273/    3أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
 . "قلت: وهو كما قاال."(:261/ 5»إرواء الغليل « )

اللفظ( والبيهقي في "سننه  2846( برقم: )1118/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3( ( برقم: 49/    6الكبير" ) ( )بهذا 
 .  1436برقم (:262/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). ضعفه األلباني في  ( )بمثله.(11382)
( 61/    6والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،( )بهذا اللفظ(  15176( برقم: )267/    8أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )  –  )4(

" . رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن" (:84/  2»خالصة البدر المنير« )قال ابن الملقن في  .    ( )بمثله.(11455برقم: )
وهذا سند جيد , رجاله   وقال :"...  1449برقم    (:273/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وصححه األلباني في  

القاضى صاحب أبى حنيفة رحمهما هللا تعالى , وقد اختلفوا فيه , ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن إبراهيم , وهو أبو يوسف 
 . "فوثقه جماعة , وضعفه آخرون , ولم يتبين لى ضعفه
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 الحوالة والضمان  •
ِ ظ ْلٌم فَإِذَا أ ْتِبَع أََحد ك ْم َعلَى      النبي  أَنَّ     أَبِي هريرة  وفيهما  عن -4152 قَاَل َمْطل  اْلغَِني 

ٍ فَْلَيْتَبعْ   )1("َمِلي 

الشَِّريدِ و.  )حسن( -4153 ْبِن  أَِبيِه    عن عمرو  ي ِحلُّ      النبي  عن  عن  اْلَواِجِد  لَيُّ  قَاَل 
ه  َيق ول  َمَطْلتَِني َوع ق وَبت ه  اْلَحْبس   قال" ِعْرَضه  َوع ق وَبتَه    )2( "    س ْفَيان  ِعْرض 

نَْفُس اْلُمْؤِمِن ُمعَلَّقَةٌ بَِدْينِِه َحتَّى  :"    للا   رسولقَاَل      عن أَبِي هريرةو.    )صحيح( -4154
  )3(."  نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين:" ولفظ ابن حبان  " يُْقَضى عنهُ 

الصبح فقال ههنا   رسول للا    صلىقال :    سمرة بن جندب  عن.  لغيره()صحيح   -4155
  )4(  "ن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليهإأحد من بنى فالن قالوا نعم قال 

ِ   :"قَالَ     عن سلمة ْبِن اأْلَْكَوعِ في البخاري   -4156 ل وًسا عنَد النَّبِي  إِْذ أ ِتَي ِبَجَناَزةٍ    ك نَّا ج 
َعلَْيِه   فََصلَّى  قَال وا اَل  َشْيئًا  تََرَك  فََهْل  قَاَل  قَال وا اَل  َدْيٌن  َعلَْيِه  فَقَاَل َهْل  َعلَْيَها  أ ِتَي  فَقَال وا َصل ِ  ث مَّ 

ِ َصل ِ َعلَْيَها قَاَل َهْل َعلَْيِه َدْيٌن   قِيَل نَعَْم قَاَل فََهْل تََرَك َشْيئًا قَال وا ِبَجَناَزةٍ أ ْخَرى فَقَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
َدَناِنيَر فََصلَّى َعلَْيَها ث مَّ أ تَِي ِبالثَّاِلثَِة فَقَال وا َصل ِ َعلَْيَها قَاَل َهْل تََرَك َشْيئًا قَال   وا اَل قَاَل فََهْل ثاََلثَةَ 

ِ َوَعلَيَّ  َعلَْيِه َدْيٌن قَال وا ثاََلثَة  َدَناِنيَرقَاَل َصلُّوا َعلَ  ى َصاِحبِك ْم قَاَل أَب و قَتَاَدةَ َصل ِ َعلَْيِه َيا َرس وَل َّللاَّ
 )5(" َدْين ه  فََصلَّى َعلَْيهِ 

ٌل فَغَسَّْلَناه  َوَحنَّْطَناه  َوَكفَّنَّاه  ث مَّ أَتَْيَنا ِبهِ  :"قَالَ   جابر وعن. )حسن( -4157 ف َِي َرج  رسول   ت و 
فَاْنَصَرَف      للا  ِديَناَراِن  ق ْلَنا  َدْيٌن  أََعلَْيِه  قَاَل  ث مَّ  ًطى  خ  فََخَطا  َعلَْيِه  ت َصل ِي  فَق ْلَنا  َعلَْيِه  ي َصل ِي 

لهما أَب و قَتَاَدةَ فَأَتَْيَن يَناَراِن َعلَيَّ فَقَالَ فَتََحمَّ َما رسول للا   اه  فَقَاَل أَب و قَتَاَدةَ الد ِ أ ِحقَّ اْلغَِريم  َوبَِرَئ ِمْنه 
يَناَراِن فَقَاَل إِنََّما َماتَ  أَْمِس قَاَل فَعَاَد    اْلَمي ِت  قَاَل نَعَْم فََصلَّى َعلَْيِه ث مَّ قَاَل بَْعَد ذَِلَك ِبَيْوٍم َما فَعََل الد ِ

َما فَقَالَ إِ      )6("اْْلَن بََرَدْت َعلَْيِه ِجْلد ه  رسول للا  لَْيِه ِمْن اْلغَِد فَقَاَل لَقَْد قََضْيت ه 

 
( ) كتاب الحوالت ، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (  2287( برقم: )94/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( بمثله( ) كتاب البيوع ، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة ( )1564برقم: )  (34/    5)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب في االستقراض ، باب لصاحب الحق مقال ( )بهذا 118/    3)معلقا بصيغة التضعيف  البخاري في "صحيحه"    ذكره  –  )2(

و  اللفظ(  ،( في "صحيحه"  برقم: )486/    11ابن حبان  )بلفظه.(  5089(  )والحاكم  ،  (  برقم:  102/    4في "مستدركه"   )
( 349/    3( )بلفظه.( ، وأبو داود في "سننه" )2/    4703( برقم: )911/    1والنسائي في "المجتبى" ) ،  ( )بلفظه.(  7157)

" ، وحسنه األلباني في إسناده حسن  "(:473/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    (بلفظه( )3628برقم: )
 . 980برقم   (:473/ 1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) »صحيح موارد

( برقم:  26/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3061( برقم: )331/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
وقال :"حسن" ،   ( )بمثله.(1078( برقم: )375/    2، والترمذي في "جامعه" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(2232)

 ( )بلفظه.( 9810( برقم: )2024/    2وأحمد في "مسنده" )،    )بمثله.(     (  2413( برقم: )489/    3وابن ماجه في "سننه" )
".  وقال األرنؤوط  صحيح أو حسن.واه الترمذي، وابن ماجه بإسناد  "ر(:930/  2»خالصة األحكام« ).   . قال ابن الملقن في  

»صحيح موارد الظمآن إلى " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين."(:331/  7»صحيح ابن حبان« )في  
 .  976برقم  (:471/ 1زوائد ابن حبان« )

ط  310/ 33ند أحمد« )»مس. قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(20441( برقم: )4645/  9أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )4(
وهو   -( في سماع الشعبي594إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن شَكك أبو حاتم في "المراسيل" ) "الرسالة(: 

أما سماع الشعبي من  ..من سمرة، فقال: ال أدري سمع الشعبي  من سمرة أم ال، ألنه أدخل بينه وبينه رجالً.  -عامر بن َشراحيل
جداً، فقد ُوِلَد الشعبي في حدود سنة عشرين، بينما توفي سمرة سنة ثمان وخمسين. وقد جاء تصريحه بالسماع سمرة فمحتمٌل  

الطيالسي" ) أعلم. وعلى كل 891منه في "مسند  تعالى  األسانيد، وهللا  المزيد في متصل  فيه من  ِذْكر سمعان  فيكون  فقط،   )
يه.  ." فللحديث شواهُد تشُده وتقوَّ

( ) كتاب الحوالت ، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (  2289( برقم: )94/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . )بهذا اللفظ(

وصححه  ( ) كتاب البيوع ، التشديد في أداء الدين ( )بهذا اللفظ(2359( برقم: )58/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )6(
 ( )بمثله.(3084( برقم: )54/   4والدارقطني في "سننه" )،  ( )بنحوه.(14760( برقم: )3076/  6وأحمد في "مسنده" )، 

»مسند أحمد«  "  قال األرنؤوط في  رواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد حسن."(: 931/  2»خالصة األحكام« )  . قال ابن الملقن في
المتابعات والشواهد فيحسن إسناده حسن من أجل عبد هللا بن محمد بن عق  "ط الرسالة(:  406/  22) يل، فإنه يعتبر به في 

برقم   (:534/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وحسنه األلباني في  حديثه، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح.
2753 . 
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تََوفَّى َعلَْيِه الدَّْين       النبي  أَنَّ      أَبِي هريرةفي البخاري عن  و -4158 ِل اْلم  ج  َكاَن ي ْؤتَى ِبالرَّ
َث أَنَّه  تََرَك ِلَدْيِنِه َوفَاًء َصلَّى َوإاِلَّ قَاَل ِللمسلميَن صَ  د ِ لُّوا َعلَى  فََيْسأَل  َهْل تََرَك ِلَدْيِنِه فَْضاًل فَإِْن ح 

ا فَتََح َّللاَّ  َعلَْيِه اْلف ت وَح قَ  ْؤِمِنيَن  َصاِحبِك ْم فَلَمَّ ف َِي ِمْن اْلم  ْؤِمِنيَن ِمْن أَْنف ِسِهْم فََمْن ت و  اَل أََنا أَْولَى ِباْلم 
ه  َوَمْن تََرَك َمااًل فَِلَوَرثَِتهِ    )1("   فَتََرَك َدْيًنا فَعَلَيَّ قََضاؤ 

 )2(" فمن مات ولم يترك وفاء"وفي لفظ للبخاري -4159

رجال لزم غريما له بعشرة دنانير  : أن  رضي للا عنهما  عن ابن عباسو .    )صحيح( -4160
فأتاه بقدر ما     رسول للا  فقال وللا ال أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل قال فتحمل بها

" من أين أصبت هذا الذهب ؟ " قال من معدن قال " ال حاجة لنا فيها وليس    وعده فقال له  
      )  ")3  رسول للا   فيها خير " فقضاها عنه

   )4("الزعيم غارم والدين مقضي "  وحديث أبي أمامة . )حسن( -4161

 الشركة  •
وذهبت به      رسول للا  : وكان قد أدرك"      بد هللا بن هشامفي البخاري عن ع  -4162

،   فقالت يا رسول للا بايعه فقال ) هو صغير ( . فمسح رأسه ودعا له    رسول للا   أمه إلى
وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد للا بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه  

 )5(" قد دعا لك بالبركة فيشركهم   رسول للا  ابن عمر وابن الزبير فيقوالن له أشركنا فإن

من أعتق شركا له في   :" قال      النبي  ن"أ  رضي للا عنهما  وفيهما  عن ابن عمر -4163
  )6("  مملوك 

 )7(" من أعتق شقصا له في عبد"قال :  عن النبي   أبي هريرة وفيهما عن  -4164

 )8("خيبر بالشطر   بين ال أعطى"  وفي البخاري عن ابن عمر -4165

  الصرف يدا بيد سألت أبا المنهال عن  قال:    سليمان بن أبي مسلمفي البخاري عن   -4166
فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا  

ما كان يدا بيد فخذوه وما كان    : عن ذلك فقال      رسول للا   وشريكي زيد بن أرقم وسألنا
 )9("نسيئة فذروه

ْن    :"َرفَعَه  قَالَ     عن أَبِي هريرة)ضعيف(.   -4167 َ َيق ول  أََنا ثَاِلث  الشَِّريَكْيِن َما لَْم َيخ  إِنَّ َّللاَّ
     )10("أََحد ه َما َصاِحَبه  فَإِذَا َخاَنه  َخَرْجت  ِمْن َبْيِنِهَما

 
 . ( ) كتاب الكفالة ، باب الدين ( )بهذا اللفظ(2298( برقم: )97/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
 () كتاب الفرائض ، باب قول النبي من ترك ماال فألهله()بهذا اللفظ( 6731(برقم:)150/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
  12الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(  3328( برقم: )247/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
  وصححه ووافقه الذهبي   ( )بمثله.(2241( برقم: )29/    2والحاكم في "مستدركه" )،  (  مطوالبنحوه  ( )224( برقم: )207  /

  - وهو مولى المّطلب -إسناده جيد من أجل عمرو بن أبي عمرو  " (:216/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في 
 ".إسناد صحيح رجاله رجال لصحيح."هذا  1413رقم  ب  (:247/  5»إرواء الغليل «)" .وقال األلباني في  فهو صدوق ال بأس به.

وأبو داود في ،  ( ) أبواب الصدقات ، باب الكفالة ( )بهذا اللفظ(2405( برقم: )482/  3أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) – )4(
 طوال.( ( )بمثله م1265( برقم: )544/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مطوال.(  3565( برقم: )321/    3"سننه" )

»إرواء  " . وصححه األلباني في إسناده حسن. "(:482/ 3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )وقال :"حسن" . قال األرنؤوط في 
 .  610برقم  (:166/ 2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وانظر  1412برقم  (:245/ 5الغليل « )

 . ( ) كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام وغيره()بهذا اللفظ(2501( برقم:)114/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب الشركة ، باب الشركة في الرقيق ( )بهذا اللفظ( ،  2503( برقم: )141/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( ) كتاب اأْليمان ، باب من أعتق شركا له ِفي عبد ( )بنحوه.(1501( برقم: ) 95/  5ومسلم في "صحيحه" )
) كتاب الشركة ، باب الشركة في الرقيق ( )بهذا اللفظ( ،  (  2504( برقم: )141/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .( ) كتاب العتق ، باب ذكر سعاية العبد ( )بنحوه.(1503( برقم: )212/  4ومسلم في "صحيحه" )
 () كتاب اإلجارة ، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما ( )بهذا اللفظ( 2285( برقم:)94/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(
 ( ) كتاب الشركة ، باب االشتراك في الذهب والفضة ( )بهذا اللفظ( 2497(برقم:)140/    3أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )9(
وأبو داود في "سننه"   وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله .(2335( برقم: )52/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )10(
إسناده "(:265/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(    ( ) كتاب البيوع ،  3383( برقم: )264/    3)

برقم    (:288/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وضعفه األلباني في  ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي
 .  علتان: الجهالة واإلرسالوقال فيه  1468



841    | 

 841  الصفحة
 

ْساَلِم      النبي  أَنَّه  َكاَن ي َشاِرك      عن السَّاِئِب ْبِن أَبِي السَّاِئبِ . و   )ضعيف( -4168 قَْبَل اْْلِ
ا َكاَن َيْوم  اْلفَْتحِ َجاَءه  فَقَاَل النَّبِيُّ      )1(" َمْرَحًبا ِبأَِخي َوَشِريِكي فِي الت َِجاَرةِ فَلَمَّ

اْشتََرْكت  أََنا َوعمار َوَسْعٌد فِيَما ن ِصيب  َيْوَم َبْدٍر  :"قَاَل      بن مسعود عن.    )ضعيف( -4169
 ) شركة أبدان(    )2("ِبأَِسيَرْيِن َولَْم أَِجْئ أََنا َوعمار ِبَشْيءٍ قَاَل فََجاَء َسْعٌد 

قال -4170 حمزة  أبي  ليشارك    :"عن  وإنه  الغنم  يجلب  جالبا  رجال  إن  عباس  البن  قلت 
اليهودي والنصراني قال ال يشارك يهوديا وال نصرانيا وال مجوسيا قال قلت لم قال ْلنهم يربون  

   )3("والربا ال يحل

جلبت أنا ومخرقة العبدي "قال :      ن سماك بن حرب عن سويد بن قيسع.  )حسن( -4171
   )4("فساومنا سراويل   رسول للا  بزا من هجر فأتانا

  

 
  2والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ( 370( برقم: ) 397/    9ي "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء المقدسي ف  –  )1(
،  ( )بنحوه.(  10071( برقم: )125/    9والنسائي في "الكبرى" )وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بنحوه.(  2370( برقم: )61  /

.  (بنحوه ( ) 15745( برقم: )3293/  6"مسنده" )أحمد في ، و ( )بنحوه.(4836( برقم: )408/  4وأبو داود في "سننه" ) 
هذا حديث صحيح اإلسناد. ورواه البيهقي في »سننه« بسند أبي داود والحاكم "(:724/  6»البدر المنير « )قال ابن الملقن في   

إبراهيم بن مهاجر، فهو"(:206/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  ولفظهما.  ضعيف   رجاله ثقات غير 
وبين السائب، وخالفه الثقات   -وهو ابن جبر الثقة-بين مجاهد    -وهو مجهول-الحديث وقد أخطأ فى إسناده فزاد فيه: قائد السائب  

إسناده ضعيف، مجاهد لم يروه عن السائب   "ط الرسالة(:  264/  24»مسند أحمد« )" وقال في  من أصحاب مجاهد فاسقطوه.
 .".سائببن أبي السائب، بينهما قائد ال

( ) كتاب البيوع ، باب في الشركة على غير رأس مال ( )بهذا  3388( برقم: )266/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
األرنؤوط في    اللفظ( قال  األرنؤوط« ).  أبي داود ت  ُعبيدة  ضعسناده  "إ(:269/  5»سنن  أبا  ابن عبد هللا بن -يف، ألن  وهو 
 ". لم يسمع من أبيه. -مسعود

 ( ) بهذا الفظ( 19980برقم ) (:268/ 4« )فه»مصنأخرجه ابن أبي شيبة في    – )3(
 . 4038حديث رقم   سيق تخريجه  – )4(
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 القراض  •
َما     النبي  أَنَّ :"  رضي للا عنهما  عن ابن عمروفيهما   -4172 بَِشْطِر  َخْيبََر  أَْهَل  َعاَمَل 

 )1(" يَْخُرُج ِمْنَها ِمْن ثََمٍر أَْو َزْرعٍ 

كان يشترط    وعن غيره أن حكيم بن حزام    بن الزبيرعن عروة  و.    )صحيح(  -4173
له به أن ال تجعل مالي في كبد رطبة وال تحمله في    ماال مقارضة يضربعلى الرجل إذا أعطاه  

    )2("بحر وال تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي 

ِه أَنَّ ع ثَْماَن ْبَن  وفي الموطأ  .  )حسن( -4174 أَِبيِه عن َجد ِ ْحَمِن عن  ْبِن َعْبِد الرَّ اْلعَاَلِء  عن 
َماَعفَّاَن أَْعَطاه  َمااًل قَِراًضا يَعْ  ْبَح َبْينَه     )3("َمل  فِيِه َعلَى أَنَّ الر ِ

خرج عبد للا وعبيد للا ابنا عمر بن الخطاب وأخرج مالك في الموطأ " .    )صحيح( -4175
قال بلى ها هنا مال من مال للا  ففي جيش إلى العراق فلما قفال مرا على أبي موسى اْلشعري  

تبيعانه   به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم  أريد ان ابعث 
منين ويكون الربح لكما فقاال وددنا ذلك ففعل وكتب  بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤ

إلى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل 
الجيش أسلفه مثل ما اسلفكما قاال ال فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال  

ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال ما    فقال عبيد للا  وربحه  
عمر أدياه فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته  
قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد للا وعبيد للا ابنا عمر بن الخطاب نصف  

 )4("ربح المال

  

 
( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب إذا لم يشترط السنين في 2329( برقم: )105/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب البيوع ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من 1551( برقم: )26/    5المزارعة ( )بمثله.( ،  ومسلم في "صحيحه" )
 .الثمر والزرع ( )بهذا اللفظ(

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« ()بهذا اللفظ(.قال ابن حجر في3033برقم )(:23/  4«)ه»سننأخرجه الدرقطني في  –  )2(
 ". قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين."...(: 293/ 5»إرواء الغليل « )" .وقال األلباني في رجاله ثقات"(:348)ص

( برقم:  111/    6والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  2535: )( برقم994/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(
قلت: ورجاله ثقات "...(: 292/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وقال األلباني في    ( )بنحوه.(11720)

 رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العالء , واسمه يعقوب المدنى مولى الحرقة.
قلت: وهذا سند   ( .6/111أخرجه البيهقى )...وقد رواه ابن وهب عن مالك , فأسقطه من السند ,     ظ: " مقبول ".قال الحاف 

صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا , وقد يؤيده رواية عبد هللا بن على عن العالء بن عبد الرحمن به مختصرا , لم يذكر 
 ". وعبد هللا بن على هذا األفريقى , وال بأس به فى المتابعات. المعرفة ".أخرجه البيهقى فى "  جده يعقوب.

)4(  –  ( "الموطأ"  في  مالك  برقم: )992/    4أخرجه  )بمثله.(  2534(   )  ،( الكبير"  في "سننه  برقم:  110/    6والبيهقي   )
( : " وإسناده 3/57فى " التلخيص " )وقال الحافظ  "...  (:291/  5»إرواء الغليل « ) . قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(11719)

 ".قلت: وهو على شرط الشيخين. صحيح ".
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 اإلجارة باب  •
إن للا يحب إذا عمل أحدكم      قال :"  أن النبي    رضي للا عنها   عن عائشة.  )حسن( -4176

   )1("  عمال أن يتقنه 

ما بعث للا نبيا إال رعى        :"قال    النبي  : عن  عن أبي هريرةوفي البخاري   -4177
 )2("نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة:"فقال أصحابه وأنت ؟ فقال    الغنم 

جيش العسرة فكان     رسول للا  غزوت مع " قال:      يعلى بن أمية  وفيهما عن   -4178
 )3("من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير 

إذا أمر بالصدقة      رسول للا   : كان"    عن أبي مسعود األنصاريوفي البخاري" -4179
انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة ألف . قال ما تراه يعني إال  

 )4("نفسه

: كنت رجال قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده "     وفيهما عن خباب -4180
 )5("فأتيته أتقاضاه فقال ال وللا ال أقضيك حتى تكفر بمحمد .  

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من   "قال    عن النبي :  "    المقدامعن  وفي البخاري   -4181
  )6("وإن نبي هللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده أن يأكل من عمل يده

أن داود عليه السالم كان ال يأكل    "ولفظه      نحوه عن أبي هريرةفي البخاري  و -4182
 )7("         إال من عمل يده . 

 )8("كان زكرياء نجاراقال  : أن عن أبي هريرة وفي مسلم  -4183

اِم فَقَاَل اْحتََجمَ     عن أنسوفيهما   -4184 َحَجَمه  أَب و      رسول للا   أَنَّه  س ئَِل عن أَْجِر اْلَحجَّ
َوَكلََّم َمَواِلَيه  فََخفَّف وا عنه  َوقَاَل إِنَّ أَْمثََل َما تََداَوْيت ْم ِبِه اْلِحَجاَمة     َصاَعْيِن ِمْن َطعَامٍ َوأَْعَطاه   َطْيَبةَ  

ب وا ِصْبَياَنك ْم ِباْلغَْمِز ِمْن اْلع ْذَرةِ َوَعلَْيك ْم ِباْلق ْسطِ  ْو   َ "ولفظ مسلم"      َواْلق ْسط  اْلَبْحِريُّ َوقَاَل اَل ت عَذ ِ
     )9( "    ُهَو ِمْن أَْمثَِل َدَوائُِكمْ 

  فِي اْلِحَجاَمِة فَأََمَر النبي     رسول للا   اْستَأْذََنتْ   عن جابر أَنَّ أم سلمةوفي مسلم    -4185
َضاَعِة أَْو غ اَلًما لَْم َيْحتَِلمْ  َمَها قَاَل َحِسْبت  أَنَّه  قَاَل َكاَن أََخاَها ِمْن الرَّ  )10(أََبا َطْيَبةَ أَْن َيْحج 

ِ  قَاَل َسِمْعت  النَّبِيَّ     َرافِعِ ْبِن خديجفي مسلم عن   -4186 اْلبَِغي  اْلَكْسِب َمْهر   َيق ول  َشرُّ 
امِ َوثََمن  اْلَكْلِب َوَكْسب    )11(" اْلَحجَّ

 
( 897( برقم: )275/    1الطبراني في "األوسط" )، و( برقم: )بهذا اللفظ(  349/    7أخرجه أبو يعلى في "مسنده" )  –  )1(

يعلى، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان، رواه أبو  "(:98/  4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    )بمثله.(
. وحسنه األلباني في  وضعفه جماعة. الجامع الصغير وزيادته« )"  إلى    1880برقم    (:383/  1»صحيح  »سلسلة  ، وانظر 

 . 1113برقم  (:106/ 3األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
 ) كتاب اإلجارة ، باب رعي الغنم على قراريط ( )بهذا اللفظ(  ( 2262( برقم: )88/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب اإلجارة ، باب األجير في الغزو ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 2265( برقم: )89/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

ائل على نفس اإلنسان  ( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب الص1674( برقم: )105/    5في "صحيحه" )
 .  أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ال ضمان عليه ( )بنحوه.(

( ) كتاب اإلجارة ، باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم  2273( برقم: )92/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . تصدق به ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اإلجارة ، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في 2275( برقم: ) 92/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب 2795( برقم: )129/    8ومسلم في "صحيحه" )  أرض الحرب ( )بهذا اللفظ( ،

 . سؤال اليهود النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الروح ( )بنحوه.(
 . للفظ(( ) كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده ( )بهذا ا2072( برقم: )57/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده ( )بهذا اللفظ(2073( برقم: )57/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
 . ()كتاب الفضائل ، باب ِفي فضائل زكرياء عليه السالم()بهذا اللفظ(2379(برقم:)103/  7أخرجه مسلم في"صحيحه") – )8(
مسلم  و( ) كتاب الطب ، باب الحجامة من الداء ( )بهذا اللفظ( ،  5696( برقم: )125/    7)  أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )9(

 . (بنحوه( ) كتاب البيوع ، باب حل أجرة الحجامة ( )1577( برقم: )39/  5في "صحيحه" ) 
 . ()بهذا اللفظ(()كتاب السالم ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 2206(برقم: )22/  7أخرجه مسلم في"صحيحه") – )10(
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر  1568( برقم: )35/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )11(

 . البغي ( )بهذا اللفظ(
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اِم َخِبيثٌ "  وفي لفظ لمسلم عنه  -4187 ِ َخِبيٌث َوَكْسب  اْلَحجَّ  )1(" ثََمن  اْلَكْلِب َخِبيٌث َوَمْهر  اْلبَِغي 

ابن عباس     هماوفي -4188 النَّبِيُّ :"قَاَل     رضي للا عنهما  عن  اَم   اْحتََجَم  اْلَحجَّ َوأَْعَطى 
 )2("أَْجَره  َولَْو َعِلَم َكَراِهَيةً لَْم ي ْعِطهِ 

فِيِه َحِديث اِبن عباس" َولَْو َعِلَم َكَراِهيَة   "...(:459  /4»فتح الباري البن حجر« )قال بن حجر في   •
َف بِِه أَنَّ  لَْم يُْعِطِه " َوُهَو َظاِهر فِي اْلَجَواز , َوتَقَدََّم فِي اْلبُيُوع بِلَْفِظ " َولَْو َكاَن َحَراًما لَْم يُْعِطِه َوُعرِ 

ّد َعلَى َمْن قَاَل إِنَّ َكْسب  اْلُمَراد بِاْلَكَراَهِة ُهنَا َكَراَهة التَّْحِريم . َوَكأَنَّ اِب ن عباس أََشاَر بِذَِلَك إِلَى الرَّ
ام َحَرام وا بَِهذَا    .  اْلَحجَّ َواْختَلََف اْلعُلََماء بَْعد ذَِلَك فِي َهِذِه اْلَمْسأَلَة فَذََهَب اْلُجْمُهور إِلَى أَنَّهُ َحاَلل َواْحتَج 

ْجر عنهُ َعلَى التَّْنِزيه .َوذََهَب أحمد اْلَحِديث َوقَالُوا :ُهَو َكْسب فِيِه َدنَاءَ  ٍم , فََحَملُوا الزَّ ة َولَْيَس بُِمَحرَّ
ْنفَاق َعلَى َوَجَماَعة إِلَى اْلفَْرق بَْين اْلُحّر َواْلعَْبد فََكِرُهوا ِلْلُحّرِ ااِلْحتَِراف بِاْلِحَجاَمِة , َويَْحُرم َعلَْيِه اإلِْ 

اإلِْ  قِيق َوالدََّواّب ِمْنَها َوأَبَاُحوَها ِلْلعَْبِد ُمْطلَقًا , َوُعْمَدتهْم َحِديث  نَْفسه ِمْنَها َويَُجوز لَهُ  ْنفَاق َعلَى الرَّ
ام فَنََهاهُ   ُمَحيَِّصةَ أَنَّهُ "َسأََل النَّبِيّ  :اِْعِلْفهُ نََواِضحك" أَْخَرَجهُ    فَذََكر لَهُ اْلَحاَجة فَقَالَ   ,  عن َكْسب اْلَحجَّ

ام إِنََّما ُكِرَه أِلَنَّهُ ِمْن َماِلك َوأحمد َوأَصْ  َحاب الس نَن َوِرَجاله ثِقَات , َوذََكَر اِْبن اْلَجْوِزّي أَنَّ أَْجر اْلَحجَّ
َعلَى اأْلَْشيَاء الَّتِي تَِجب ِللمسلم َعلَى المسلم إَِعانَة لَهُ عند ااِلْحتِيَاج لَهُ , فََما َكاَن يَْنبَِغي لَهُ أَْن يَأُْخذ  

   ".ًرا .ذَِلَك أَجْ 

ِ      عن أَبِي هريرةوفي  البخاري   -4189 ْم َيْوَم    عن النَّبِي  ه  قَاَل قَاَل َّللاَّ  ثاََلثَةٌ أََنا َخْصم 
ٌل اْستَأَْجَر أَِجيًرا فَاْستَْوفَ  ا فَأََكَل ثََمَنه  َوَرج  رًّ ٌل َباَع ح  ٌل أَْعَطى بِي ث مَّ َغَدَر َوَرج  ى ِمْنه   اْلِقَياَمِة َرج 

 (ذكره في البلوغ من رواية مسلم فلم أجده) )3(" َولَْم ي ْعِط أَْجَره  

  

 
( ) كتاب البيوع ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي  1568( برقم: )35/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإلجارة ، باب خراج الحجام ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  2279( برقم: )93/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب حل أجرة الحجامة ( )بنحوه.(1202( برقم: )39/  5"صحيحه" ) 
 . اب إثم من باع حرا ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب البيوع ، ب2227( برقم: )82/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
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 اإلجارة على القرب مسألة :  •
 :الجوازبمن أدلة من قال  •

أبي سعيدفيهما   -4190 لنا     حديث  تجعلوا  حتى  نفعل  تقرونا وال  لم  إنكم   ( الرقية  في 
    )1(" وما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهمجعال...  

يارسول للا:أخذت على كتاب    :"قال رضي للا عنهما ابن عباسفي البخاري عن و -4191
 )2("إِنَّ أََحقَّ َما أََخْذتُْم َعلَْيِه أَْجًرا كتاب َّللاَِّ "رسول للا   للا أجرا فقال

ثم  النبي   :عن عمه أنه أتى عن خارجة بن الصلت التميميو.   (. صحيح لغيره)حسن -4192
أهله:إنه قد حدثنا أن ملككم  أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل موثق بالحديد فقال  

  فأعطوني مئة شاة فأتيت   الكتاب فبرأ  بخيرفهل عندك شيء ترقيه؟ فرقيته بفاتحة   هذا قد جاء
       )3(" خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق "فقال: رسول للا

 من أدلة المانعين : •
: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب "قال    ن عبادة بن الصامتع. .    (لغيره)حسن   -4193

والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل للا عزوجل ؟  
فْلسألنه فأتيته فقلت يارسول للا رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن    ْلتين  

  )4(ا"وق طوقا من نار فاقبلهوليست بمال وأرمي عنها في سبيل للا قال " إن كنت تحب أن تط

    )5("جمرة بين كتفيك تقلدتها " أو " تعلقتهاوفي لفظ ْلبي داود".  )حسن(  -4194

بن شبلعن ع.    )صحيح( -4195 الرحمن  :    رسول للا   سمعت    بد  اقرؤوا   "يقول 
   )6(ه " القرآن وال تغلوا فيه وال تجفوا عنه وال تأكلوا به وال تستكثروا ب 

    رسول للا   خرج علينا  " قال:رضي للا عنهما    جابر بن عبد هللا  عن و.    )صحيح(  -4196
يقيمونه  ونحن نقرأ القرآن وفينا اْلعرابي والعجمي فقال " اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام  

   )7(" كما يقام القدح يتعجلونه وال يتأجلونه

 
( ) كتاب اإلجارة ، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 2276( برقم: )92/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب السالم ، باب جواز أخذ اأْلجرة على 2201( برقم: )19/    7ومسلم في "صحيحه" )،    بفاتحة الكتاب ( )بهذا اللفظ(
 .(بنحوهقية بالقرآن واألذكار ( ) الر

 ()كتاب الطب ، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم()بهذا اللفظ( 5737(برقم:)131/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(
( برقم:  19/    4وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(6111( برقم: )475/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )   –  )3(
)بمثله.(  3896)  )  ،( في "مسنده"  برقم: )5113/    9وأحمد  )بمثله.(22251(  في    (  األرنؤوط  قال  داود ت  .  أبي  »سنن 

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن " . وقال األلباني في  سناده حسن من أجل خارجة بن الصَّْلت"إ(:296/  5األرنؤوط« )
/ 5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )"حسن صحيح" . وصححه في  950برقم    (:462  /1حبان« )

 .  2027برقم  (:44
والحاكم في ،    ( ) كتاب اإلجارة ، باب في كسب المعلم ( )بهذا اللفظ(3416( برقم:)276/    3أخرجه أبو داود في"سننه")  –  )4(

" مغيرة بن زياد صالح الحديث وقد تركه ابن حبان"  وصححه فقال االذهبي:"  له.(( )بمث2290( برقم: ) 41/    2"مستدركه" )
 " حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، األسود بن ثعلبة مجهول  " (:290/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في 

أبو داود  و  صححه ووافقه الذهبي،( )بمثله( و 5527برقم )   (:401/  3»المستدرك على الصحيحين « )أخرجه الحاكم في    –  )5(
الضياء و  وصححه ووافقه الذهبي،  ( ) كتاب اإلجارة ، باب في كسب المعلم ( )بهذا اللفظ( 3417( )276/    3في "سننه" ) 

»سنن أبي داود ت وقال :"إسناده حسن" . وقال األرنؤوط في     (302( برقم: )250/    8المقدسي في "األحاديث المختارة" )
تابعه أبو المغيرة   -وهو ابن الوليد -حديث حسن. بشر بن عبد هللا بن يسار صدوق حسن الحديث، وبقية    "(: 292/  5األرنؤوط« )

 . (516/ 1وفوائدها«) »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها". وصححه األلباني في عبد القدوس الخوالني، وهو ثقة.
( برقم:  3342/    6وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا اللفظ(2307( برقم: )17/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )6(
»مسند أحمد« " ، وقال األرنؤوط في   سنده قوي"(:101/  9»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في     ( )بمثله.(15906)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي راشد الُحبراني، فقد روى له ":ط الرسالة(   288/  24)

البخاري في"األدب المفرد"، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وروى عنه جمع، ووثقه العجلي، وابن حبان، والحافظ ابن حجر 
 "إسناده صحيح"  260برقم  (:522/  1وشيء من فقهها وفوائدها«)»سلسلة األحاديث الصحيحة  وقال األلباني في    في التقريب".

( ) كتاب الصالة ، باب ما يجزئ األمي واألعجمي من القراءة ( 830( برقم: ) 307/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(
»صحيح سنن اني في  ". وقال األلبإسناده صحيح."(: 122/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(

 . "إسناده صحيح على شرط مسلم"" 783برقم  (:418/ 3أبي داود ط غراس« )



846    | 

 846  الصفحة
 

أن   إن من آخر ما عهد إلى    "قال :    عثمان بن أبي العاصعن  . و   )صحيح( -4197
    )1("اتخذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا

 الشروط في عقد اإلجارة •
أَْعط وا اْْلَِجيَر أَْجَره  قَْبَل    قَاَل قَاَل    رضي للا عنهما  بن عمر  عن و.  )حسن لغيره( -4198

   )2(" أَْن َيِجفَّ َعَرق ه  

وِد َوالنََّصاَرى   عن النَّبِي      عن أبي موسى  وفي البخاري -4199 قَاَل َمثَل  المسلميَن َواْليَه 
ٍل اْستَأَْجَر قَْوًما يَْعَمل وَن لَه  َعَماًل َيْوًما إِلَى اللَّْيِل َعلَى أَْجٍر َمْعل وٍم فَعَِمل وا لَه  إِ  لَى ِنْصِف  َكَمثَِل َرج 

ْم اَل تَْفعَل وا أَْكِمل وا  النََّهاِر فَقَال وا اَل َحاَجةَ لََنا إِلَى أَْجِرَك الَِّذي َشَرطْ  َت لََنا َوَما َعِمْلَنا َباِطٌل فَقَاَل لَه 
أَكْ  لهما  فَقَاَل  بَْعَده ْم  أَِجيَرْيِن  َواْستَأَْجَر  َوتََرك وا  فَأََبْوا  َكاِماًل  أَْجَرك ْم  ذ وا  َوخ  َعَمِلك ْم  َبِقيَّةَ  َبِقيَّةَ  ِماَل 

ْم ِمْن اْْلَْجِر فَعَِمل وا َحتَّى إِذَا َكاَن ِحين  َصاَلةِ اْلعَْصِر قَااَل لََك  َيْوِمك َما َهذَا َولَك َما الَِّذي َشَرطْ  ت  لَه 
ْن النََّهاِر  َما َعِمْلَنا َباِطٌل َولََك اْْلَْجر  الَِّذي َجعَْلَت لََنا فِيِه فَقَاَل لهما أَْكِماَل َبِقيَّةَ َعَمِلك َما َما َبِقَي مِ 

َواْستَأَْجَر قَْوًما أَْن يَْعَمل وا لَه  َبِقيَّةَ َيْوِمِهْم فَعَِمل وا َبِقيَّةَ َيْوِمِهْم َحتَّى َغاَبْت الشَّْمس     َشْيٌء َيِسيٌر فَأََبَيا
ْم َوَمثَل  َما قَِبل وا ِمْن َهذَا النُّورِ     )3("َواْستَْكَمل وا أَْجَر اْلفَِريقَْيِن ِكلَْيِهَما فَذَِلَك َمثَل ه 

مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل    "رضي للا عنهما    عن بن عمر  وفي لفظ للبخاري -4200
    )4(" رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط

كرجل استعمل عماال فقال من يعمل لي إلى نصف النهار "  عنه  لبخاريوفي لفظ ل  -4201
   )5("على قيراط قيراط 

  رسول للا  أعطى "  رضي للا عنهما    ابن عمرعن    معلقا مجزوما بهوفي البخاري   -4202
  رسول للا   خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد      وأبي بكر وصدرا من خالفة عمر ولم يذكر

 ) ")6  رسول للا  أن أبا بكر وعمر جددا اْلجارة بعد ما قبض

 

  

 
 . 307حديث رقم  سبق تخريجه – )1(
»خالصة البدر ( ) بهذا اللفظ( . قال ابن الملقن في 2443برقم )  (:510/  3ت األرنؤوط« )ه  »سنن أخرجه ابن ماجة في    –  )2(

»الدراية في تخريج أحاديث .".   وقال ابن حجر في   ماجه من رواية ابن عمر بإسناد ضعيفرواه ابن  " (:107/  2المنير« )
/ 3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ) "  وقال األرنؤوط في  فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف"(:186/  2الهداية« )

»صحيح الجامع الصغير سنه األلباني في  " وححسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم." (:511
 .  1498برقم  (:320/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وفي  1055برقم  (:240/ 1وزيادته« )

 () كتاب اإلجارة ، باب اإلجارة من العصر إلى الليل ( )بهذا اللفظ( 2271( برقم: )90/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )3(
 ( ) كتاب اإلجارة ، باب اإلجارة إلى نصف النهار ( )بهذا اللفظ( 2268( برقم: )90/  3جه البخاري في "صحيحه" )أخر – )4(
 ( ) كتاب اإلجارة ، باب اإلجارة إلى صالة العصر ( )بهذا اللفظ( 2269( برقم: )90/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 . ) كتاب اإلجارة ، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما ( )بهذا اللفظ( ( برقم: 94/  3البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )6(



847    | 

 847  الصفحة
 

 المزارعة ، والمساقاة ، والمخابرة •
وقيل   وهي دفع األرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما  ..المزارعة مفاعلة من الزرع   •

ما يخرج منها  هي: ببعض  الصلة  ،  المعاملة على األرض  ذات  األلفاظ  لغة  :  :المساقاة  ومن  هي 
السقي ليقوم بسقيه    :  وشرعا.ألن أصلها مساقية    ؛  مفاعلة من  إلى آخر  يدفع الرجل شجرة  أن 

دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء " ، وقيل هي:  ل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمرهوعم
و المساقاة أن يستعمل رجل رجال في نخيل أو كروم ليقوم :"  مختار الصحاحوقال في    ،   من ثمره 

". وقال  بإصالحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله و تساقى القوم سقى كل واحد منهم صاحبه
هي أن يعامل أنسان أنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق هللا  "  لنووي:ا

 . تعالى من الثمرة يكون بينهما"
قيل هي المزارعة    ..المزارعة ببعض ما يخرج من األرضالمخابرة : قال في لسان العرب:" هي   •

وقيل أصل المخابرة ،  وقيل هو من الخبار األرض اللينة  ،  على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما  
أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في    من خيبر ألن النبي

هي     وقال في الفائق :"" ،  هي مزارعة األرض على الثلث أو الربع"  وقال في التعريفات "  خيبر
 . " المزارعة على الخبرة وهي النصيب

فالمخابرة هي المعاملة على االرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ، والمزارعه  قال النووي   •
والمزارعة  ،  وقد يقال المخابرة اكتراء االرض ببعض ما يخرج منها  مثلها إال أن البذر من المالك ،

...    والمعنى ال يختلف قلت هذا هو الصواب،  األرض ببعض ما يخرج منها  اكتراء العامل لزرع  
على ما إذا شرط أحدهما زرع    -التي تمنع -والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل األحاديث  

 ." قطعة معينة واآلخر أخرى والمعروف في المذهب إبطالهما

ِبالشَّْطِر َوَنْحِوِه َوقَاَل قَْيس  ْبن  مسلم عن أَبِي َجْعفٍَر قَاَل    باب اْلُمَزاَرَعةِ قال البخاري   -4203
ب عِ  ِث َوالرُّ

 )1( "َما ِباْلَمِديَنِة أَْهل  َبْيِت ِهْجَرةٍ إاِلَّ يَْزَرع وَن َعلَى الثُّل 

: رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال  أنه    الباهلي  عن أبي أمامة وفي البخاري   -4204
 )2(" ال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله هللا الذل :"يقول    رسول للا  سمعت

ج  ِمْنَها ِمْن ثََمٍر      النبي   أَنَّ     عن ابن عمرفيهما  و -4205 َعاَمَل أَْهَل َخْيبََر ِبَشْطِر َما َيْخر 
ْم ِنْصف       رسول للا   فََسأَلَْت اْليَه ود  "وفي لفظ لهما "   أَْو َزْرعٍ  ه ْم بَِها أَْن َيْكف وا َعَملََها َولَه  ِلي ِقرَّ

مْ  وا بَِها َحتَّى أَْجاَله ْم ع َمر  إِلَى تَْيَماَء      رسول للا  الثََّمِر فَقَاَل لَه  ك ْم بَِها َعلَى ذَِلَك َما ِشْئَنا فَقَرُّ ن ِقرُّ
 )3("َوأَِريَحاءَ 

ى يَه وِد َخْيَبَر َنْخَل َخْيبََر َوأَْرَضَها َعلَى أَْن فََع إِلَ د  رسول للا    "أنوفي لفظ لمسلم -4206
 )4("َشْطر  ثََمِرَها  رسول للا يَْعتَِمل وَها ِمْن أَْمَواِلِهْم َولِ 

ك نَّا أَْكثََر اْْلَْنَصاِر َحْقاًل قَاَل ك نَّا ن ْكِري اْْلَْرَض َعلَى  "     َرافَِع ْبَن خديجفيهما عن  و -4207
ا اْلَوِرق   بََّما أَْخَرَجْت َهِذِه َولَْم ت ْخِرْج َهِذِه فَنََهاَنا عن ذَِلَك َوأَمَّ ْم َهِذِه فَر    )5("   فَلَْم َيْنَهَنا  أَنَّ لََنا َهِذِه َولَه 

 يؤجرها بالفضة(  أن )يعني 
ا    "ظ للبخاريوفي لف -4208 ى ِلَسي ِِد اْْلَْرِض قَاَل فَِممَّ َسمًّ ك نَّا ن ْكِري اْْلَْرَض ِبالنَّاِحَيِة ِمْنَها م 

ا ي َصاب  اْْلَْرض  َوَيْسلَم  ذَِلَك فَن ِهيَنا   ا الذََّهُب َواْلَوِرُق فَلَْم يَُكْن ي َصاب  ذَِلَك َوتَْسلَم  اْْلَْرض  َوِممَّ َوأَمَّ

 
 . ( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب المزارعة بالشطر ونحوه ( )بهذا اللفظ(104/  3البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )1(
( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب ما يحذر من عواقب االشتغال  2321( برقم: ) 103/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . بآلة الزرع ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب إذا لم يشترط السنين في 2329( برقم: )105/    3"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )3(

( ) كتاب البيوع ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 1551( برقم: ) 26/    5ومسلم في "صحيحه" )  ،المزارعة ( )بمثله.(  
 .والزرع ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب البيوع ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 1551برقم: )  (27/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . ( )بهذا اللفظ(

،    ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في المزارعة ( )بنحوه.(2722( برقم: )191/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . راء اأْلرض بالذهب والورق ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب البيوع ، باب ك1547( برقم: ) 24/  5مسلم في "صحيحه" )و
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بحجة أن الدراهم والدماميؤ لم ) يحتمل أن يكون فيه دليل على دفع زكاة الفطر بالقيمة    )1("يَْوَمئِذٍ 

الفطر  تكن موجودة عندما فرضت   أبي سعيد  ،  زكاة  لم يكونوا    رضي هللا عنه ويرده حديث  أنهم 
 . يخرجوا سوى الطعام حتى زمن معاوية رضي هللا عنهم أجمعين(

بما     رسول للا   كانوا يكرون اْلرض على عهد: أنهم  "  وفي لفظ للبخاري عنه -4209
عن ذلك فقلت لرافع      رسول للا   ينبت على اْلربعاء أو شيء يستثنيه صاحب اْلرض فنهى

 )2("رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهمفكيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال 

عن -4210 مسلم  األنصاري  وفي  قيس  بن  بْ   َحْنَظلَةُ  َرافَِع  َسأَْلت   ِكَراِء  قَاَل  عن  خديج  َن 
 ِ النَّبِي  َعْهِد  َعلَى  وَن  ي َؤاِجر  النَّاس   َكاَن  إِنََّما  ِبِه  َبأَْس  اَل  فَقَاَل  َواْلَوِرِق  ِبالذََّهِب  َعلَى  اْْلَْرِض 

ْرعِ فَيَْهِلك  َهذَا َوَيْسلَم  َهذَا َوَيْسلَ  م  َهذَا َويَْهِلك  َهذَا فَلَْم يَك ْن اْلَماِذَياَناِت َوأَْقَباِل اْلَجَداِوِل َوأَْشَياَء ِمْن الزَّ
ِجَر عنه   ا َشْيٌء َمْعلُوٌم َمْضُموٌن فَاَل بَأَْس بِهِ ِللنَّاِس ِكَراٌء إاِلَّ َهذَا فَِلذَِلَك ز    )3(" فَأَمَّ

َهْيِر ْبِن َرافِعٍ : قَاَل ظ َهْيٌر : لَقَْد      َرافَِع ْبَن َخِديجِ ْبِن َرافِعٍ وفيهما عن   -4211
ِه ظ  ، َعْن َعم ِ

َو َحقٌّ ، قَاَل : َدَعانِي    ، ق ْلت  : َما قَاَل َرس ول  للِا    َعْن أَْمٍر َكاَن بِنَا َرافِقًا  نََهانَا َرُسوُل هللِا   فَه 
ب عِ ، َوَعلَى اْْلَْوس ِق ِمَن    َرس ول  للِا   َها َعلَى الرُّ ، قَاَل : َما تَْصَنع وَن ِبَمَحاقِِلك ْم ، ق ْلت  : ن َؤاِجر 

قَاَل َرافٌِع : قُْلُت :  ،    اْزَرُعوَها ، أَْو أَْزِرُعوَها ، أَْو أَْمِسُكوَها التَّْمِر َوالشَِّعيِر ، قَاَل : اَل تَْفعَل وا ،  
  )4(". َسْمعًا َوَطاَعةً 

وَن أَنَّ    :"وفيهما عن  -4212 ْم َيْزع م  َخابََرةَ ، فَإِنَّه  ٍس : لَْو تََرْكَت اْلم  قَاَل َعْمٌرو : ق ْلت  ِلَطاو 
ْم أَْخبََرنِي َيْعِني اْبَن    النَّبِيَّ   و ، إِن ِي أ ْعِطيِهْم َوأ ْغِنيِهْم ، َوإِنَّ أَْعلََمه  نََهى َعْنه  ؟ قَاَل : أَْي َعْمر 

َما أَنَّ النَّبِيَّ   ِمْن    لَْم َيْنهَ َعْنه  ، َولَِكْن قَاَل : أَْن يَْمَنَح أََحد ك ْم أََخاه  ، َخْيٌر لَه    َعبَّاٍس َرِضَي للا  َعْنه 
ذَ َعلَْيِه َخْرًجا َمْعل وًما  .)5( "أَْن َيأْخ 

َعْن َعْمٍرو : أَنَّ ُمَجاِهًدا قَاَل ِلَطاُوٍس : اْنَطِلْق بِنَا إِلَى اْبِن َرافِعِ   وفي لفظ لمسلم :" -4213
اْلَحِديَث َعْن أَبِيِه ، َعِن النَّبِّيِ   . قَاَل : فَاْنتََهَرهُ ، قَاَل : إِنِّي َوهللِا لَْو   ْبِن َخِديجٍ فَاْسَمْع ِمْنهُ 

نََهى َعْنهُ َما فَعَْلتُهُ ، َولَِكْن َحدَّثَنِي َمْن ُهَو أَْعلَُم بِِه ِمْنُهْم ) يَْعنِي اْبَن    أَْعلَُم أَنَّ َرُسوَل هللِا  
ُجُل أََخاهُ أَْرَضهُ َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يَأُْخذَ َعلَْيَها َخْرًجا   َعبَّاٍس ( أَنَّ َرُسوَل هللِا  قَاَل : أَلَْن يَْمنََح الرَّ

 )6("َمْعلُوًما . 

بن حجر " وفيه بيان لما أجمل فيهما من إطالق النهي عن كراء األرض" الماذيانات :  قال   •
 .األنهار الكبار ، والجدول : نهر صغير

َوأََمَر    رسول للا  أَنَّ   "  بن الضحاك  ثابتوفي مسلم عن   -4214 َزاَرَعِة  اْلم  َنَهى عن 
َؤاَجَرةِ َوقَاَل اَل َبأَْس ِبَها   )7("ِباْلم 

 
 ( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب حدثنا محمد ( )بهذا اللفظ( 2327( برقم: )104/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
ة ( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب كراء األرض بالذهب والفض2346( برقم: )108/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب البيوع ، باب كراء اأْلرض بالذهب والورق ( )بهذا اللفظ( 1547( برقم: )24/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب ما كان من أصحاب النبي  2339( برقم: ) 107/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )4(

( ) كتاب البيوع ، 1548( برقم: )23/    5مسلم في "صحيحه" )و،    وسلم يواسي بعضهم بعضا ( )بهذا اللفظ(صلى هللا عليه  
 .(بمثلهباب كراء اأْلرض بالطعام ( )

( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب حدثنا علي بن عبد هللا (  2330( برقم: )105/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )     –  )5(
( 25/    5( ) كتاب البيوع ، باب اأْلرض تمنح ( )بنحوه.( ، )1550( برقم: )25/    5ومسلم في "صحيحه" )،    )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب اأْلرض تمنح ( )بنحوه.(1550برقم: )
 . )( ) كتاب البيوع ، باب اأْلرض تمنح ( )بهذا اللفظ 1550( برقم: )25/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" )   – )6(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب ِفي المزارعة والمؤاجرة ( )بهذا اللفظ(1549( برقم: )25/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
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ْبن  خديجعن  . و   )ضعيف( -4215 النَّبِيُّ     َرافِع   ِبِه  أَْرًضا فََمرَّ  َيْسِقيَها    أَنَّه  َزَرَع  َوه َو 
فَ  ْرع  َوِلَمْن اْْلَْرض  فَقَاَل َزْرِعي ِبَبْذِري َوَعَمِلي ِلي الشَّْطر  َوِلَبنِي ف اَلٍن الشَّْطر  قَاَل فََسأَلَه  ِلَمْن الزَّ

ْذ َنفَقَتَكَ  دَّ اْْلَْرَض َعلَى أَْهِلَها َوخ       )1(" أَْرَبْيت َما فَر 

من كانت له أرض فليزرعها   ":   "قال رسول للا : قال : عن جابروفي مسلم  -4216
) وال يؤاجرها إياه (  قوله :"      )2("يزرعها فليمنحها أخاه وال يؤاجرها إياه    نفإن لم يستطع أ

فأما  ...لفظة زجر عن فعل قصد بها الندب واإلرشاد ألن القوم كان بهم الضيق في العيش  
 .   النبي هالمسلمون فإنهم مجمعون على جواز كري األرض إال الجنس الذي نهى عن

  

 
الحاكم ،    ( ) كتاب البيوع ، باب في التشديد في ذلك ( )بهذا اللفظ(3402( برقم: )271/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

»سنن أبي داود  وصححه وقال الذهبي "بكير ضعيف" . قال األرنؤوط في   )بمثله.( (2289( برقم: )41/   2في "مستدركه" )
 . "ضعيف. -وهو البجلي الكوفي-إسناده ضعيف. بكير بن عامر "(:281/ 5ت األرنؤوط« )

 . ( ) كتاب البيوع ، باب كراء اأْلرض ( )بهذا اللفظ(1536( برقم: )19/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
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 الوكالة باب  •
 ( 8632برقم )  وقد توكل في ذبج الهدي   تقدم حديث علي -4217

اًلَعلَى َصَدقَاِت َبنِي س لَْيٍم    رسول للا   اْستَْعَملَ "  الساعدي  أَبِي ُحَمْيدٍ عن  فيهما   -4218 َرج 
 الحديث   )1(" ي ْدَعى اْبَن اْللَّتَِبيَِّة 

في كتاب الزكاة وفيه توكيله على زكاة الفطركما في      وتقدم حديث أبي هريرة -4219
 ( 2477برقم ) البخاري

 الحديث )2(عمر على الصدقة"   رسول للا  " بعث وفيهما عنه  -4220

ِ     أَبِي هريرةوفيهما عن َ -4221 َواْغد  َيا أ َنْيس  إِلَى اْمَرأَةِ َهذَا فَإِْن اْعتََرفَْت   "قَالَ   عن النَِّبي 
ْمَها  )3(" فَاْرج 

في غزوة    أمر رسول للا    ::"رضي للا عنهما    عمر  بن  وفي البخاري عن عبدهللا  -4222
إن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر    مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول للا صلى للا عليه وسلم:

، فعبد للا بن رواحة قال : عبد للا كنت فيهم في تلك الغزوة ، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ،  
 . )4(" فوجدناه في القتلى ، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين ، من طعنة ورمية .

تزوجها وهي بأرض    : أن رسول للا    ضي هللا عنها  عن أم حبيبةو.    )صحيح(  -4223
الحبشة ، زوجها النجاشي ، وأمهرها أربعة آالف ، وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل  

     )5("بشيء ، وكان مهر نسائه أربع مائة درهم .  ابن حسنة ، ولم يبعث إليها رسول للا 

و   )ضعيف( -4224 جابر.  فَأَتَْيت      عن  َخْيبََر  إِلَى  وَج  ر  اْلخ  أََرْدت   قَاَل  ث   ي َحد ِ َسِمعَه     أَنَّه  
ْذ ِمْنه       رسول للا  وَج إِلَى َخْيبََر فَقَاَل إِذَا أَتَْيَت َوِكيِلي فَخ  ر  فََسلَّْمت  َعلَْيِه َوق ْلت  لَه  إِن ِي أََرْدت  اْلخ 

      )6("ْنَك آَيةً فََضْع َيَدَك َعلَى تَْرق َوِتهِ َخْمَسةَ َعَشَر َوْسقًا فَإِْن اْبتَغَى مِ 

  رجل من أهل مصروحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤالء   جاء:"وفي البخاري -4225
إني سائلك   عبدللا بن عمرقال يا ابن عمر  قالوا  ؟  فقالوا هؤالء قريش قال فمن الشيخ فيهم  ؟  القوم

قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدرولم   ؟   يوم أحد  عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر
قال نعم . قال للا أكبر .    ؟  قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها  ؟  يشهد

قال ابن عمر تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن للا عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن  
)إن لك أجر رجل  رسول للا   وكانت مريضة فقال له    رسول للا   بدر فإنه كانت تحته بنت 

ممن شهد بدر وسهمه(. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان 
  عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال   رسول للا    لبعثه مكانه فبعث 

بها على يده فقال)هذه لعثمان(.فقال له ابن  بيده اليمنى)هذه يد عثمان(.فضرب      رسول للا
 )7("عمر اذهب بها اْلن معك

 
 ( ) كتاب الحيل ، باب احتيال العامل ليهدى له ( )بهذا اللفظ( 6979( برقم: )28/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب الزكاة ، باب قول هللا تعالى وفي الرقاب وفي سبيل 8146( برقم: )122/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي تقديم الزكاة ومنعها ( )بهذا اللفظ(983( برقم: )68/  3ومسلم في "صحيحه" ) ، هللا ( )بنحوه.(
( ) كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الحدود ( )بهذا اللفظ( ، 2314( برقم: ) 102/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .)بنحوه مطوال( ( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى (1698( برقم: )121/  5ومسلم في "صحيحه" )
 () كتاب المغازي ، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ( )بهذا اللفظ( 6142(برقم:)143/    5أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )4(
،   ( ) كتاب النكاح ، باب القسط في األصدقة ( )بهذا اللفظ(5/   3350( برقم: )661/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )5(

 ( "المنتقى"  في  الجارود  برقم: )264/    1وابن  )بنحوه.(  773(   )  ،( في "مستدركه"  برقم: )181/    2والحاكم   )2757 )
»سنن أبي  . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(2107( برقم: )199/    2وأبو داود في "سننه" )،    وصححه ووافقه الذهبي  )بنحوه.(

 1835برقم    (:337/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )قال األلباني في  " . وسناده صحيح"إ(:445/  3داود ت األرنؤوط« )
 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الجارود :"

نؤوط . قال األر ( ) كتاب القضاء ، باب في الوكالة ( )بهذا اللفظ(3632( برقم: )350/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )6(
)في   األرنؤوط«  ت  داود  أبي  في  إسناده ضعيف."(:475/  5»سنن  األلباني  وضعفه  وزيادته« ".  الصغير  الجامع  »ضعيف 
 .  288برقم  (:42)ص

 . () كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان()بهذا اللفظ(3698(برقم:) 15/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )7(
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أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم    أنشدك بحرمة هذا البيتقال  "  وفي لفظ للبخاري  -4226
 الحديث  )1("  أحد 

وصفاته")يعني اليقول  ال يسأله إال بأسمائه  .    أما إذا سأل هللا  فال  هذا فيما بينهمقال ابن باز "  •
 .  بجاه فالن أو بحق كذا(

 (.وقف النفاذبيع الفضولي )  •
  قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أَنَّ النَّبِيَّ   شبيب بن غرقدةفي البخاري  عن   -4227

فَاْشتََرى لَه  ِبِه َشاتَْيِن فََباَع إِْحَداه َما ِبِديَناٍر َوَجاَءه  ِبِديَن ِبِه َشاةً  اٍر َوَشاةٍ أَْعَطاه  ِديَناًرا َيْشتَِري لَه  
      )2("َوَكاَن لَْو اْشتََرى الت َراَب لََربَِح فِيهِ فََدَعا لَه  ِباْلبََرَكِة فِي َبْيِعِه  

أبيه ، عن جده في هذه القصة قال : فقال   عيبعن عمرو بن شو.  )حسن( -4228 ، عن 
: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ، فمن مسك بشيء من هذا الفيء ، فإن له به علينا  رسول للا  

من بعير فأخذ وبرة    يعني النبي    -ست فرائض من أول شيء يفيئه للا تعالى علينا . ثم دنا  
من سنامه ، ثم قال : أيها الناس ، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء وال هذا ، ورفع إصبعيه إال  

الخمس مردود عليكم ، فأدوا الخياط والمخيط . فقام رجل في يده كبة من شعر ،  الخمس ، و 
فقال : أخذت هذه ْلصلح بها برذعة لي ، فقال رسول للا صلى للا عليه وسلم : أما ما كان لي 

   )3(، ولبني عبد المطلب فهو لك ، فقال : أما إذ بلغت ما أرى فال أرب لي فيها ، ونبذها 

  

 
( ) كتاب المغازي ، باب قول هللا تعالى إن الذين تولوا منكم يوم  4066( برقم: )98/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 . التقى الجمعان ( )بهذا اللفظ(
 . () كتاب المناقب ، باب حدثني محمد بن المثنى()بهذا اللفظ(3642( برقم: )207/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
. قال   ( ) كتاب الجهاد ، باب في فداء األسير بالمال ( )بهذا اللفظ(2694( برقم: )15/    3أبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )3(

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  إسناده حسن.  "(:330/  4وط« )»سنن أبي داود ت األرنؤاألرنؤوط في  
 . "إسناده حسن وصححه ابن الجارود" 2413برقم (:29/ 8)
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 الصلح باب  •
ك لُّ س اَلَمى    قَاَل َرس ول  َّللاَّ    :"َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  قَالَ     َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ في البخاري   -4229

 الحديث )1(  "يَْعِدُل بَْيَن النَّاِس َصَدقَةٌ ِمْن النَّاس َعلَْيِه َصَدقَةٌ ك لَّ َيْوٍم تَْطل ع  فِيِه الشَّْمس   

ليس  "يقول  للا  رسول أنها سمعت رضي للا عنها  عقبة بنت  أم كلثومعن وفيهما  -4230
 )2(" أويقول خيرا  الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا

تُْعَرُض أَْعَماُل النَّاِس فِي ُكّلِ ُجُمعٍَة   :"القأن النبي:"    في مسلم عن أبي هريرة -4231
تَْينِ  ، إاِلَّ َعْبًدا َبْيَنه  َوَبْيَن أَِخيِه َشْحَناء  فَي قَال     فَيُْغفَُر ِلُكّلِ َعْبٍد ُمْؤِمنٍ َيْوَم ااِلْثَنْيِن َوَيْوَم اْلَخِميِس ،    َمرَّ

ُكّلِ يَْوِم  ت ْعَرض  اْلَْعَمال     :"  عنه  وفي لفظ لمسلم" ،  اتُْرُكوا أَِو اْرُكوا َهذَْيِن َحتَّى يَِفيئَا :   فِى 
ِ َشْيئًا ُِلُكّلِ اْمِرٍئ الَ يُْشِركفََيْغِفر  َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ فِى ذَِلَك اْلَيْوِم    َخِميٍس َواثْنَْينِ  إاِلَّ اْمَرأً َكاَنْت    بِاّللَّ

وفي     َهذَْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا «.   اركواَطِلَحا  َبْيَنه  َوَبْيَن أَِخيِه َشْحَناء  فَي قَال  اْرك وا َهذَْيِن َحتَّى َيصْ 
وا َهذَْيِن َحتَّى    :"هَعنْ   لفظ لمسلم وا َهذَْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا أَْنِظر  وا َهذَْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا أَْنِظر  أَْنِظر 
وفي لفظ لمسلم  ،    المهتجرين"المتهاجرين " وفي لفظ "إال    "إال  وفي لفظ لمسلم" ،  َيْصَطِلَحا

تَْينِ تُْعَرُض أَْعَماُل النَّاِس فِي ُكّلِ ُجُمعٍَة :   :" عنه فَيُْغفَُر ِلُكّلِ َعْبٍد  َيْوَم ااِلْثَنْيِن َوَيْوَم اْلَخِميِس ،  َمرَّ
  )3(". اتُْرُكوا أَِو اْرُكوا َهذَْيِن َحتَّى يَِفيئَا، إاِلَّ َعْبًدا َبْيَنه  َوَبْيَن أَِخيِه َشْحَناء  فَي قَال  :   ُمْؤِمنٍ 

ٍل  رضي للا عنه، قَاَل: قَاَل النَِّبيُّ    أَبِي ُهَرْيَرةَ فيهما عن  و -4232 ٌل ِمْن َرج  : اْشتََرى َرج 
اْشتَ  الَِّذي  لَه   فَقَاَل  فِيَها ذََهٌب،  ةً  َعقَاِرِه َجرَّ اْلعَقَاَر فِي  اْشتََرى  الَِّذي  ل   ج  الرَّ فََوَجَد  لَه ،  َرى َعقَاًرا 

: اْلعَقَاَر: خْذ ذََهَبَك ِمن ِي، إِنََّما اْشتََرْيت  ِمنْ  َك اْلَْرَض َولَْم أَْبتَْع ِمْنَك الذََّهَب َوقَاَل الَِّذي لَه  اْلَْرض 
ٍل فَقَاَل الَِّذي تََحاَكَما إِلَْيِه: أَلَك َما َولٌَد قَالَ   أََحد ه َما: ِلي إِنََّما بِْعت َك اْلَْرَض َوَما فِيَها؛ فَتََحاَكَما إِلَى َرج 

: ِلي َجارِ  وا اْلغ الََم اْلَجاِرَيةَ، َوأَْنِفق وا َعلَى أَْنف ِسِهَما ِمْنه  َوتََصدَّقَاغ الٌَم، َوقَاَل اْلَخر   )4("َيةٌ؛ قَاَل: أَْنِكح 

يَةِ في البخاري  و -4233 ْلحِ فِي الّدِ َبي َِع َوِهَي اْبَنة  النَّْضِر َكَسَرْت    أَنَّ :  عن أنس   بَاب الص  الرُّ
فَقَاَل أَنَس  ْبن   ،  فَأََمَره ْم ِباْلِقَصاِص    فَأَتَْوا النَّبِيَّ  ،  ثَِنيَّةَ َجاِرَيٍة فََطلَب وا اْْلَْرَش َوَطلَب وا اْلعَْفَو فَأََبْوا  

َبي ِعِ : النَّْضِر   الرُّ
ِ اَل ت ْكَسر  ثَِنيَّت َها ؟ أَت ْكَسر  ثَِنيَّة  ِ اَل َوالَِّذي َبعَثََك ِباْلَحق  َيا أََنس    : فَقَالَ . َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ اْلِقَصاص    ِ َمْن لَوْ :"ِإ  فَقَاَل النَّبِيُّ  ،  فََرِضَي اْلقَْوم  َوَعفَْوا    .ِكتَاب  َّللاَّ  أَْقَسَم َعلَى  نَّ ِمْن ِعَباِد َّللاَّ

ه   ِ َْلَبَرَّ َمْيٍد َعْن أَنٍَس فََرِضَي اْلقَْوم  َوقَِبل وا اْْلَْرشَ  "َّللاَّ  )5(" َزاَد اْلفََزاِريُّ َعْن ح 

  

 
( ) كتاب الصلح ، باب فضل اإلصالح بين الناس والعدل بينهم 2707( برقم: )187/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلح ، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس ( 2692( برقم: )183/    3رجه البخاري في "صحيحه" )أخ  –  )2(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الكذب وبيان المباح 2605( برقم: )28/    8ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 . منه ( )بمثله مطوال.( 

النهي َعْن الشحناء  2565( برقم: ) 12-11/    8مسلم في "صحيحه" )  اأخرجه  –  )3( البر والصلة واآلداب ، باب  ( ) كتاب 
 .(ه األلفاظ والتهاجر ( )بهذ 

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(  3472( برقم: )174/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . ( ) كتاب اأْلقضية ، باب استحباب إصالح الحاكم بين الخصمين ( )بمثله.(1721( برقم: )133/  5ومسلم في "صحيحه" )

 .( ) كتاب الصلح ، باب الصلح في الدية ( )بهذا اللفظ( 2703( برقم: )186/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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النَّبِّيِ  في البخاري  و -4234 قَْوِل  َسي ٌِد    ِلْلَحَسنِ   بَاب  َهذَا  اْبِني  َما  َعْنه  َرِضَي َّللاَّ    ٍ ْبِن َعِلي 
  َ ه     أَْن يُْصِلَح بِِه بَْيَن فِئَتَْيِن َعِظيَمتَْينِ َولَعَلَّ َّللاَّ َماَوقَْوِلِه َجلَّ ِذْكر  وا َبْيَنه  وَسى  ،    فَأَْصِلح  َعْن أَِبي م 

ِ :  قَاَل   عَاِوَيةَ ِبَكتَاِئَب أَْمثَاِل اْلِجَباِل  َسِمْعت  اْلَحَسَن َيق ول  اْستَْقَبَل َوَّللاَّ ٍ م  و    ، اْلَحَسن  ْبن  َعِلي  فَقَاَل َعْمر 
لَْيِن  ،  إِن ِي َْلََرى َكتَاِئَب اَل ت َول ِي َحتَّى تَْقت َل أَْقَرانََها    :ْبن  اْلعَاِص  ج  ِ َخْيَر الرَّ عَاِوَية  َوَكاَن َوَّللاَّ فَقَاَل لَه  م 

وِر النَّاِس  :   اَلِء َمْن ِلي ِبأ م  اَلِء َهؤ  اَلِء َوَهؤ  اَلِء َهؤ  و إِْن قَتََل َهؤ  َمْن ِلي    ؟َمْن ِلي ِبِنَساِئِهْم  ؟  أَْي َعْمر 
لَْيِن ِمْن ق َرْيٍش ؟  ِبَضْيعَِتِهْم   ِ ْبَن    :ِمْن َبنِي َعْبِد َشْمٍس   فََبعََث إِلَْيِه َرج  َرةَ َوَعْبَد َّللاَّ ْحَمِن ْبَن َسم  َعْبَد الرَّ

ِل فَاْعِرَضا َعلَْيِه   ج  فَأَتََياه  فََدَخاَل ،  َواْطل َبا إِلَْيِه  ،    َوق واَل لَه   ،  َعاِمِر ْبِن ك َرْيٍز فَقَاَل اْذَهَبا إِلَى َهذَا الرَّ
ٍ  ،  لَه  فََطلََبا إِلَْيِه    َعلَْيِه فَتََكلََّما َوقَاالَ  َما اْلَحَسن  ْبن  َعِلي  طَِّلِب قَْد أََصْبَنا ِمْن :  فَقَاَل لَه  إِنَّا َبن و َعْبِد اْلم 

ةَ قَْد َعاثَْت فِي ِدَمائَِها  ،  َهذَا اْلَماِل   إِلَْيَك   َوَيْطل ب  ،  فَإِنَّه  يَْعِرض  َعلَْيَك َكذَا َوَكذَا    :قَاالَ .  َوإِنَّ َهِذِه اْْل مَّ
َما َشْيئًا إاِلَّ قَااَل َنْحن  لََك ِبِه  ،  َنْحن  لََك ِبِه   : قَاالَ ؟ فََمْن ِلي ِبَهذَا  :قَالَ . َوَيْسأَل َك  فََصالََحه   ، فََما َسأَلَه 

ِ  : َولَقَْد َسِمْعت  أََبا بَْكَرةَ َيق ول   :فَقَاَل اْلَحَسن  ،  ٍ  ، ِر َعلَى اْلِمْنبَ  َرأَْيت  َرس وَل َّللاَّ َواْلَحَسن  ْبن  َعِلي 
ةً َوَعلَْيِه أ ْخَرى ، إِلَى َجْنِبِه   َ أَْن ، إِنَّ اْبِني َهذَا َسي ٌِد : "َوَيق ول  ، َوه َو ي ْقبِل  َعلَى النَّاِس َمرَّ َولَعَلَّ َّللاَّ

ْسِلِمينَ  ِ  قَاَل أَب و َعبْ   ".ي ْصِلَح ِبِه َبْيَن فِئَتَْيِن َعِظيَمتَْيِن ِمْن اْلم  ِ قَاَل ِلي َعِليُّ ْبن  َعْبِد َّللاَّ إِنََّما ثَبََت  د َّللاَّ
 )1("لَنَا َسَماُع اْلَحَسِن ِمْن أَبِي بَْكَرةَ بَِهذَا اْلَحِديثِ 

البخاري عن  و -4235 بن سعدفي  قباء:أن  "  سهل  تراموا  اقتتلوا  أهل   بالحجارة  حتى 
 )2("اذهبوا بنا نصلح بينهم  :"بذلك فقال   رسول للا  فأخبر

    النبي  أَنَّ     اْلُمَزنِي    عن عمرو عوفو.  (بمجموع طرقه وشواهده)صحيح   -4236
وِطِهْم    :"قَالَ  َم َحاَلاًل أَْو أََحلَّ َحَراًما َوالمسلموَن َعلَى ش ر  ْلًحا َحرَّ ْلح  َجائٌِز َبْيَن المسلميَن إاِلَّ ص  الصُّ

َم َحاَلاًل أَْو أََحلَّ َحَراًما    )3("إاِلَّ َشْرًطا َحرَّ

قَاَل اَل يَْمَنْع َجاٌر َجاَره  أَْن يَْغِرَز َخَشَبه  فِي ِجَداِرِه   أَنَّ      عن أَبِي هريرة  وفيهما -4237
ِ َْلَْرِمَينَّ ِبَها َبْيَن أَْكتَافِك مْ  ْعِرِضيَن َوَّللاَّ  )4("ث مَّ َيق ول  أَب و هريرة َما ِلي أََراك ْم عنها م 

ِ  و فيهما   -4238 اًل ِمْن اْْلَْنَصارِ "  بن الزبيرعن َعْبِد َّللاَّ ِ أَنَّ َرج  َبْيَر عنَد النَّبِي     َخاَصَم الزُّ
فَأَبَى َعلَْيِه فَاْختَصَ  رُّ  اْلَماَء يَم  ْح  فَقَاَل اْلنصاري َسر ِ َيْسق وَن بَِها النَّْخَل  الَّتِي  ةِ  َما فِي ِشَراجِ اْلَحرَّ

 ِ ث مَّ أَْرِسْل    النبي  فَقَالَ   عنَد النَّبِي  َبْير   َيا ز  َبْيِر أَْسِق  اْلَماَء إِلَى َجاِرَك فَغَِضَب اْلنصاري ِللزُّ
َن َوْجه   ِتَك فَتَلَوَّ َبْير  ث مَّ اْحِبْس اْلَماَء َحتَّى يَْرِجَع      رسول للا   فَقَاَل أَْن َكاَن اْبَن َعمَّ ث مَّ قَاَل اْسِق َيا ز 

ِ إِن ِي َْلَْحِسب  َهِذِه اْْلَيةَ  َبْير  َوَّللاَّ فَاَل َوَرب َِك اَل ي ْؤِمن وَن َحتَّى  : نََزلَْت فِي ذَِلَك    إِلَى اْلَجْدِر فَقَاَل الزُّ
مْ  َبْينَه  َشَجَر  فِيَما  وَك  م  للبخاري"     ي َحك ِ لفظ  إِلَى  وفي  َيْرِجَع  َحتَّى  اْلَماَء  اْحبِْس  ث مَّ  َبْير   َيا ز  اْسِق 

ْكِم ِحيَن أَْحفََظه   لِ   اْلَجْدِر ث مَّ أَْرِسْل اْلَماَء إِلَى َجاِرَك َواْستَْوَعى النَِّبيُّ  َبْيِر َحقَّه  فِي َصِريحِ اْلح  لزُّ
  )5("اْلنصاري َكاَن أََشاَر َعلَْيِهَما ِبأَْمٍر لهما فِيِه َسعَةٌ 

ث  : أَنَّه  َخاَصَم  وفي لفظ للبخاري   -4239 َبْيَر َكاَن ي َحد ِ   َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَْد َشِهَد بَْدًرا أَنَّ الزُّ
ةِ   . الحديث)6(" ، إِلَى َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم فِي ِشَراجٍ ِمَن اْلَحرَّ

 
( ) كتاب الصلح ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم للحسن 2704( برقم: )186/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 . فظ(بن علي رضي هللا عنهما ابني هذا سيد ( )بهذا الل
( ) كتاب الصلح ، باب قول اإلمام ألصحابه اذهبوا بنا نصلح ( 2693( برقم: ) 183/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 . )بهذا اللفظ(
 . 6993حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
( ) كتاب المظالم ، باب ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في 2463( برقم: )132/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب البيوع ، باب غرز الخشب ِفي جدار الجار ( 1609( برقم: )57  /5مسلم في "صحيحه" )  ، و  جداره ( )بهذا اللفظ(
 . (بمثله)
سير القرآن ، باب فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك ( ) كتاب تف4585( برقم: )46  /6أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )5(

( ) كتاب الفضائل ، باب وجوب اتباعه صلى 2357( برقم: )90/    7ومسلم في "صحيحه" )،  فيما شجر بينهم ( )بهذا اللفظ(  
 .هللا عليه وسلم ( )بنحوه.(

 (. إذا أشار اإلمام بالصلح فأبى()بهذا اللفظ( ) كتاب الصلح ، باب 2708(برقم:)187/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )6(
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 : أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد"    عب بن مالكوفيهما عن ك -4240
وهو في بيته فخرج      رسول للا   في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها     رسول للا

حتى كشف سجف حجرته ونادى)يا كعب بن مالك يا كعب(.قال لبيك يا      رسول للا  إليهما
  رسول للا  رسول للا فأشار بيده أن)ضع الشطر من دينك(.قال كعب قد فعلت يا رسول للا قال

 1("() قم فاقضه(  

:ساق خليجا له من العريض فأراد    الضحاك بن خليفةوفي الموطأ أن ".    )صحيح( -4241
ان يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة  
تشرب به اوال وآخرا وال يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن  

تمنع أخاك ما ينفعه  الخطاب محمد بن مسلمة فأمره ان يخلي سبيله فقال محمد ال فقال عمر لم  
وهللا ليمرن    :"عمروهو لك نافع تسقي به أوال وآخرا وهو ال يضرك فقال محمد ال وللا فقال  

 )2("به ولو على بطنك فأمره عمر ان يمر به ففعل الضحاك

: أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل    عن سمرة بن جندبو .    )ضعيف( -4242
قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب  من اْلنصار قال ومع الرجل أهله 

رسول   فذكر ذلك له فطلب إليه    رسول للا   إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى
أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال " فهبه له ولك كذا وكذا " أمرا رغبه فيه      للا 

   )3("لْلنصاري " اذهب فاقلع نخله ل رسول للا  فأبى فقال " أنت مضار " فقا

أن يخرج  لما أراد رسول للا":قالرضي للا عنهما    بن عباسا  . وعن  )ضعيف( -4243
 ضعوابني النضير قالوا يا رسول للا إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل قال  

        )4("وتعجلوا
أسلفت رجال مائة دينار    "قال :  المقداد بن اْلسود  وأخرج البيهقي عن.    )ضعيف( -4244

فقلت له عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير  ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول للا  
   )5("فقال أكلت ربا يا مقداد وأطعمته  فقال نعم فذكر ذلك لرسول للا  

  

 
( ) كتاب الصالة ، باب التقاضي والمالزمة في المسجد ( )بهذا اللفظ(  457( برقم: )99أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )1(

 .( ) كتاب البيوع ، باب استحباب الوضع من الدين ( )بمثله.(1558( برقم: ) 30، ومسلم في "صحيحه" ) / 
( برقم:  157  /4والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،  ( )بهذا اللفظ(  2760( برقم: )1079أخرجه مالك في "الموطأ" ) /    –  )2(
   وقال :"... 1427برقم  (:253/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). صححه األلباني في  ( )بمثله.(12000)

 . "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
. قال األرنؤوط    ( ) كتاب القضاء ، باب من القضاء ( )بهذا اللفظ(3636( برقم: )352  /3أخرجه أبو داود في "سننه" )    –  )3(

»سلسلة األحاديث الضعيفة " . وضعفه األلباني في  إسناده ضعيف النقطاعه."(:478/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 . 1375برقم  (:555/ 3والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

الزنجي ضعيف وعبد    وصححه وقال الذهبي :"  ( )بهذا اللفظ(2338( برقم: )52  /2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )    –  )4(
/   3والدارقطني في "سننه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  11256( برقم: )28/    6والبيهقي في "سننه الكبير" )"،    العزيز ليس بثقة

ضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف , مسلم بن خالد ثقة إال ا  وقال :"  )بمثله.(    (  2983( برقم: )466
رواه الطبراني "(: 130/  4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )".قال الهيثمي في    أنه سيئ الحفظ , وقد اضطرب في هذا الحديث

 ".   ، وهو ضعيف، وقد وثق.في األوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي
" في سنده  يحيى في إسناده ضعف  ( )بهذا اللفظ( وقال"11141برقم) (:47/ 6»السنن الكبرى « )أخرجه البيهقي في  – )5(

في    األلباني  قال  القطواني.  األسلمي  يعلى  )بن  األمة«  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  األحاديث    / 12»سلسلة 
   ." من شيعة الكوفة. ؛ متفق على تضعيفه، وهو-القطواني األسلمي  وهو  -لى  يحيى بن يع" (:192
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 العارية باب  •
فرسا من أبي طلحة      رسول للا   كان فزع بالمدينة فاستعار  "    فيهما عن أنس -4245

 )1(ا"ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحر  :"يقال له المندوب فركب فلما رجع قال 

البخاري -4246 قالعن    وفي  أبي  حدثني  قال  أيمن  بن  الواحد  عائشة :عبد  دخلت على   :
وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن  

بالمدينة    ين  قَ فما كانت امرأة ت      رسول للا   البيت وقد كان لي منهن درع على عهدتلبسه في  
 قطر= غليظ ، وفي نسخة ) قطن( . )2("  إال أرسلت إلي تستعيره

ِبِل قَاَل َحلَب َها َعلَى اْلَماِء   ":    جابروفي مسلم عن   -4247 ِ َما َحقُّ اْْلِ ٌل َيا َرس وَل َّللاَّ قَاَل َرج 
 ِ  )3("َوإَِعاَرة  َدْلِوَها َوإَِعاَرة  فَْحِلَها َوَمِنيَحت َها َوَحْمٌل َعلَْيَها فِي َسِبيِل َّللاَّ

ِ     اْلحسن عن سمرةعن  .و   )حسن لغيره( -4248 قَاَل َعلَى اْلَيِد َما أََخذَْت َحتَّى    عن النَِّبي 
يَ        )4(" ت َؤد ِ

إِلَى َمْن    قَاَل النَّبِيُّ     عن أَبِي هريرةو.    )صحيح بطرقه وشواهده( -4249 أَد ِ اْْلََماَنةَ 
ْن َمْن َخاَنكَ      )5("اْئتََمَنَك َواَل تَخ 

للا الرجل أمر به  قال : قلت يا رسول    عن أبيه    عن أبي األحوصو.    )صحيح( -4250
يفني فيمر بي أفأقريه ؟ قال ال أقره قال ورآني رث الثياب فقال هل لك من ضفال يقربني وال ي 

   )6("مال ؟ قلت من كل المال قد أعطاني للا من اْلبل والغنم قال فلير عليك 

قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم    "  عن بشير بن الخصاصية  . و  )ضعيف( -4251
    )7("من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال " ال

  

 
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من استعار من الناس الفرس ( 2627( برقم: )165/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الفضائل ، باب ِفي شجاعة النبي عليه السالم وتقدمه 2307( برقم: )72/    7)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .للحرب ( )بمثله.(

( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب االستعارة للعروس عند البناء (  2628( برقم: ) 165/  3صحيحه" )أخرجه البخاري في " – )2(
 . )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ( )بهذا اللفظ(988( برقم: )73/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
اللفظ(( )  3561( برقم: )321/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4( العارية ( )بهذا  ،   كتاب اإلجارة ، باب في تضمين 

 9وأحمد في "مسنده" ) ،    وقال :"حديث حسن صحيح"    ( )بلفظه مختصرا.(1266( برقم: )544/    2والترمذي في "جامعه" )
من وسماع الحسن  "(:241/  5»فتح الباري البن حجر« ) . قال ابن حجر في    ( )بلفظه مختصرا.(20448( برقم: )4646  /

حسن لغيره، وهذا إسناد " (:414/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  سمرة مختلف فيه فإن ثبت ففيه حجة
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث " . وضعفه األلباني في  لم يصرح بسماعه من سمرة.  -وهو البصري -رجاله ثقات، لكن الحسن  

 .1516برقم  (:348/ 5منار السبيل« )
(  3535( برقم: )313/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2309( برقم: )46/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(

/    6وأحمد في "مسنده" )  ،  وقال :"حسن غريب"    ( )بلفظه.(1264( برقم: )542/    2والترمذي في "جامعه" )،  )بلفظه.(  
برقم: )3261 )بنحوه.(15663(  في    (  الملقن  ابن  قال   .( المنير«  البدر  القطان "أ(:150/  2»خالصة  وابن  ابن حزم  عله 

والبيهقي، وقال أبو حاتم: منكر. وقال الشافعي: إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل ال أعرفه عن النبي صلى 
»سنن ".  قال األرنؤوط في  قلت: له طرق ستة كلها ضعاف كما أوضحتها في األصل..    ليه وسلم من وجه صحيحهللا تعالى ع

مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن "(:394/  5أبي داود ت األرنؤوط« )
األلباني في   ماهك. الصغير وزيادت".  . وصححه  الجامع  في     240برقم    (:107/  1ه« )»صحيح  األحاديث وقال  »سلسلة 

فقهها وفوائدها« ) من  الشواهد  ...قلت:    "  423برقم  (:784/  1الصحيحة وشيء  الصحة    وهذه  إلى درجة  ترقيه  والطرق 
 ". وهللا أعلم. الختالف مخارجها، ولخلوها عن متهم.

اب البر والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ،  ( ) أبو2006( برقم: )537/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(
سناده :"إ  15887برقم  ط الرسالة(:  222/  25»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    باب ما جاء في اإلحسان والعفو ( )بهذا اللفظ(

الل والحرام« »غاية المرام في تخريج أحاديث الح." . وقال :"حسن صحيح" . وصححه األلباني في    صحيح على شرط مسلم
 .  75برقم  (:63)ص

. قال األرنؤوط   ( ) كتاب الزكاة ، باب رضا المصدق ( )بهذا اللفظ(1586( برقم: ) 17/  2أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )7(
 - »ضعيف أبي داود  " . وضعفه األلباني في  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.  "(:36/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

 . 277برقم  (:108/ 2األم« )
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س ِلي فَأَْعِطِهْم ثاََلِثيَن  :"    رسول للا   قَاَل ِليبن أمية "يَْعلَى    عن.و  )صحيح( -4252 إِذَا أَتَْتَك ر 
َؤدَّاةٌ قَالَ ِدْرًعا َوثاََلِثيَن بَِعيًرا قَاَل فَق ْلت  َيا َرس وَل   َؤدَّاةٌ قَاَل بَْل م  وَنةٌ أَْو َعَوٌر م  ِ أََعَوٌر َمْضم       )1("َّللاَّ

استعار منه أدرعا يوم حنين فقال رسول للا أن  صفوان ْبِن أَُميَّةَ  عن)حسن( . -4253
   )2( "أغصبا يا محمد فقال  بل عارية مضمونة

أمامةو.  )حسن( -4254 أبي  الخطبة عام حجة      رسول للا   سمعت"    عن  في  يقول 
إن للا عزوجل قد أعطى كل  ، وفي لفظ "    الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي

وال تنفق المرأة شيئا من بيتها إال بإذن زوجها " فقيل يارسول    فال وصية لوارثذي حق حقه  
مؤداة ) مؤداة قضية الزام في  لعارية  اللا وال الطعام ؟ قال " ذاك أفضل أموالنا " ثم قال "  

أدائها عينا حال القيام ( والمنحة مردودة ) المنحة ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها  
والدين    مدة ثم يردها أو شاة يشرب درها ثم يردها على صاحبها أو شجرة يأكل ثمرتها (

   )3( "  مقضي والزعيم ) الكفيل ( غارم

    النبي  عن  رضي للا عنهماعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  . وعن    )ضعيف( -4255
   )4("قال : ليس على المستعير غير المغل ضمان وال على المستودع غير المغل ضمان  

  

 
( برقم:  331/    5والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بهذا اللفظ(  4720( برقم: )22/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
( 18233( برقم: )4057/    7وأحمد في "مسنده" )  ،(  3566( برقم: ) 322/    3( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )5744)

صحح حديث يعلى هذا )أبو حاتم بن( حبان في »صحيحه« . وقال "(:752/  6»البدر المنير « )الملقن في    .قال ابن  )بمثله.(
".  ابن حزم: إنه حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح )غيره( وأما ما سواه فليس يساوي االشتغال به.

»صحيح موارد .".  وصححه األلباني في  شرط الشيخينإسناده صحيح على  "(:22/  11»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في  
 . 990برقم  (:476/ 1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

/   2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  13( برقم: )23/    8أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
( )بنحوه.( ،  وأبو داود في 5747( برقم: )332/    5والنسائي في "الكبرى" )،    وصححه ووافقه الذهبي  (2313( برقم: )47

األرنؤوط في    ( )بمثله مختصرا.(3562( برقم: )321/    3"سننه" ) قال  الرسالة(:  607/  45»مسند أحمد« ) .  حديث "ط 
وقال الحاكم: " " ...(:345/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" .  قال األلباني في  حسن، وهذا إسناد ضعيف

 ."وأقول: إنما هو حسن فقط للخالف فى ضبط وحفظ ابن إسحاق. صحيح اإلسناد " ووافقه الذهبى.
 . 1614حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
هذا هو المحفوظ ، عن شريح   وقال "  )بهذا اللفظ(    (  11604( برقم: )91/    6أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )4(
عمرو  وقال :" ( ) كتاب البيوع ، باب العارية (2/  2961( برقم: )456/  3) والدارقطني في "سننه"  ،  "اضي من قوله .الق

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  " . وضعفه األلباني فيوعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع .
 . (386/ 5السبيل« )
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 الغصب باب  •
ا.    )صحيح( -4256 قال : ال يأخذن أحدكم متاع      النبي  عن  "    لسائب بن يزيدعن 

    )1("وإذا وجد أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه   جادا وال العبا صاحبه 

:انهم      رسول للا   قال حدثنا أصحاب  عن عبد الرحمن بن أبي ليلىو.    )صحيح( -4257
في مسير فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها فلما      النبي  كانوا يسيرون مع 

  استيقظ الرجل فزع فضحك القوم فقال ما يضحككم فقالوا ال اال انا أخذنا نبل هذا ففزع فقال 
    )2(" ال يحل لمسلم ان يروع مسلما   رسول للا 

َمْن اْقتََطَع ِشْبًرا  "  قال:  عن النبي      بن زيد بن عمرو ْبِن نُفَْيلٍ  ِعن َسِعيد  فيهماو -4258
ُ إِيَّاهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن َسْبعِ أََرِضينَ ِمْن اْْلَْرِض ظ ْلًما  قَهُ َّللاَّ    )3(" َطوَّ

أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من    وفي لفظ لمسلم" -4259
أرضها ، فخاصمته إلى مروان بن الحكم ، فقال سعيد : أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي 

  ؟ قال : سمعت رسول للا    ؟ ! قال : وما سمعت من رسول للا    سمعت من رسول للا  
فقال له مروان : ال أسألك  .  إلى سبع أرضين    من أخذ شبرا من األرض ظلما ، طوقهيقول :  

. فقال : اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها ، واقتلها في أرضها . قال : فما ماتت    بينة بعد هذا 
 )4(". حتى ذهب بصرها ، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت .

َمْن أََخذَ َشْيئًا ِمْن اْْلَْرِض بِغَْيِر َحق ِِه  "رضي للا عنهما  وفي لفظ للبخاري عن بن عمر -4260
 )5(" ُخِسَف بِِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِلَى َسْبعِ أََرِضينَ 

عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه ، وكان بينه وبين قومه  "  عن عائشة   فيهماو -4261
يا أبا سلمة ، اجتنب األرض خصومة في أرض ، وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت :  

  )6("   قال : من ظلم قيد شبر من األرض ، طوقه من سبع أرضين .  ، فإن رسول هللا 

 )7(  رضي هللا عنهما عن أبي هريرةفي مسلم نحوه و -4262

َهاِت  أَنَّ النَِّبيَّ "   عن أنس وفي البخاري   -4263 َكاَن عنَد بَْعِض ِنَساِئِه فَأَْرَسلَْت إِْحَدى أ مَّ
َها ْؤِمِنيَن َمَع َخاِدٍم ِبقَْصعٍَة فِيَها َطعَاٌم فََضَرَبْت ِبَيِدَها فََكَسَرْت اْلقَْصعَةَ فََضمَّ الطَّعَاَم َوَجعََل فِيَها    اْلم 

س وَل َواْلقَْصعَةَ َحتَّى فََرغ وا فََدفََع اْلقَْصعَةَ الصحيحةَ َوَحبََس اْلَمْكس وَرةَ       )8("َوقَاَل ك ل وا َوَحبََس الرَّ

أهدت  "وأوجب الضمان ولفظه    وفي لفظ الترمذي سمى الضاربة عائشة.    )صحيح( -4264
طعاما في قصعة . فضربت عائشة القصعة بيدها ، فألقت    إلى النبي    بعض أزواج النبي  

   )9("ما فيها ، فقال النبي صلى للا عليه وسلم: طعام بطعام ، وإناء بإناء 

 
 . 9323حديث رقم  سبق تخريجه – )1(
اللفظ(  5004( برقم: )458/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2( ( برقم:  5470/    10وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بهذا 
" . وصححه األلباني إسناده صحيح."(:352/ 7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله مطوال.(23533)

 .  2805برقم  (:67/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )في 
( ) كتاب المظالم ، باب إثم من ظلم شيئا من األرض ( )بهذا اللفظ(  2452( برقم:)130/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(

 أْلرض وغيرها ( )بمثله مطوال.(( ) كتاب البيوع ، باب تحريم الظلم وغصب ا1610( برقم: ) 58/  5، ومسلم في"صحيحه")
 ()كتاب البيوع ، باب تحريم الظلم وغصب اأْلرض وغيرها()بمثله مطوال.( 1610(برقم:)58/  5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
 ( ) كتاب المظالم ، باب إثم من ظلم شيئا من األرض ( )بهذا اللفظ(  2454(برقم:)130/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في سبع أرضين ( )بمثله.( 3195( برقم: )106/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )6(
 ( ) كتاب البيوع ، باب تحريم الظلم وغصب اأْلرض وغيرها ( )بهذا اللفظ( 1612( برقم: )59/  5ومسلم في "صحيحه" )، 

 ()كتاب البيوع ، باب تحريم الظلم وغصب اأْلرض وغيرها()بهذا اللفظ( 1611(برقم:)58/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )7(
 () كتاب المظالم ، باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ( )بهذا اللفظ( 2481(برقم:)136/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(
»صحيح وقال :"حسن صحيح" . وصححه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(1359برقم: )(  33/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )9(

 .  3911برقم  (:727/ 2الجامع الصغير وزيادته« )
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قَاَل َمْن َزَرَع فِي أَْرِض قَْوٍم    أَنَّ النَِّبيَّ     عن َرافِعِ ْبِن خديجو.    (حسن لغيره) -4265
ْرعِ َشْيٌء َولَه  َنفَقَت ه     ) لم تذهب نفقته هدرا رغم االعتداء(   )1("بِغَْيِر إِْذِنِهْم فَلَْيَس لَه  ِمْن الزَّ

ِباْلك وفَِة باب َمْن أَْحَيا أَْرًضا َمَواتًا َوَرأَى ذَِلَك َعِليٌّ فِي أَْرِض اْلَخَراِب  "قال البخاري -4266
ِ عن ا بن عوفاو    َمَواٌت َوقَاَل ع َمر  َمْن أَْحَيا أَْرًضا َمي ِتَةً فَِهَي لَه  َوي ْرَوى عن عمر  َوقَاَل   لنَِّبي 

 ِ ِ مسلم َولَْيَس ِلِعْرٍق َظاِلٍم فِيِه َحقٌّ َوي ْرَوى فِيِه عن جابرعن النَِّبي   )  ")2فِي َغْيِر َحق 

لَْيِن اْختََصَما إِلَى  "  عن جابر  الزبير  عنو.   صحيح لغيره(حسن.  ) -4267     النبي  أَنَّ َرج 
َغَرَس أََحد ه َما َنْخاًل فِي أَْرِض اْْلَخِر فَقََضى ِلَصاِحِب اْْلَْرِض ِبأَْرِضِه َوأََمَر َصاِحَب النَّْخِل أَْن  

وِس َوإِنََّها لََنْخٌل ع مٌّ   َجْت  َحتَّى أ ْخرِ ي ْخِرَج َنْخلَه  ِمْنَها قَاَل فَلَقَْد َرأَْيت َها َوإِنََّها لَت ْضَرب  أ ص ول َها ِباْلف ؤ 
 )3(  "  َلَْيَس ِلِعْرٍق َظاِلٍم َحقٌّ " وقال  ِمْنَها 

"إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم  قال:      النبي   أن    فيهما عن أبي بكرةو -4268
 )4(حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"

 . كما سيأتي في األيمان الكاذبة  ظليغ وما جاء في الت •

  

 
(  1366( برقم: )41/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3403( برقم: )271/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

ريب . ال نعرفه من حديث أبي إسحاق إال من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد هللا هذا حديث حسن غ  وقال :"   )بلفظه.(
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وقال: ال أعرفه من حديث أبي إسحاق إال من رواية شريك ...
( )بمثله 17542( برقم: )3845/  7)  وأحمد في "مسنده" ،( )بمثله.( 2466( برقم: )524/  3وابن ماجه في "سننه" )". 

وهو ابن عبد هللا النخعي، وإن - حديث صحيح َشريك  " (:282/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    مطوال.(
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار " . وصححه األلباني بشواهده في  يعتبر به في المتابعات، وقد توبع  -كان سىء الحفظ

قلت: ولعل تحسين الترمذى إياه إنما هو لشواهده التى سأذكرها , وإال فإن هذا اإلسناد   وقال:"  1519برقم    (:350/  5يل« )السب
 ....". ضعيف , وله ثالث علل

.   ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب من أحيا أرضا مواتا ( )بهذا اللفظ(   ( برقم:  106/    3البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )2(
( بسند ضعيف، 142/  6وصله إسحاق بن راهويه والبيهقي )  "(: 115/  2»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )قال األلباني في  

وصله أحمد وغيره بسند جيد عنه    " . ثم قال عن حديث جابر:"لكن الحديث صحيح بشواهده التي منها حديث جابر اآلتي بعده. 
 " (.1548وهو بمجموع طرقه صحيح بال ريب، كما بينته في "اإلرواء" ) على اختالٍف في إسناده كما شرحه الحافظ،

/    3( ) كتاب الخراج والفيء واإلمارة . ، باب في إحياء الموات ( ، )3073( برقم: )142/    3وأبو داود في "سننه" )  –  )3(
»البدر المنير «  . قال ابن الملقن في ( ) كتاب الخراج والفيء واإلمارة . ، باب في إحياء الموات ( )بهذا اللفظ(3073( )143

»بلوغ المرام من   ". قال ابن حجر فيهذا الحديث رواه أبو داود في »سننه« بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح"(:766/  6)
صحيح  " (:683/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" .   قال األرنؤوط في  إسناده حسن"(:344أدلة األحكام ت الفحل« )ص

" . وقال ذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وعنعنته هنا محتملة ألنه متابع كما سلف في الطريق السابق.لغيره، وه
حديث صحيح؛ دون قصة االختصام، وحسن إسناَدهُ الحافُظ ابن " (:397/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

 . " 1520برقم  (:353/ 5بيل« )»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس." وصححه في حجر
ومسلم ،    ( ) كتاب المغازي ، باب حجة الوداع ( )بهذا اللفظ(4406( برقم: )177/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض 1679( برقم: )107/    5في "صحيحه" )
 .  (بمثله( )واألموال 
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 الشفعة باب  •
 الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه"  "استحقاقوهي  •

فَإِذَا َوقَعَْت   فِي ُكّلِ َماٍل لَْم يُْقَسمْ ِبالشُّْفعَِة    قََضى النَّبِي    "  عن جابرفي البخاري   -4269
ق  فَاَل ش ْفعَةَ  فَْت الطُّر  د ود  َوص ر ِ    )1("اْلح 

  )2(" جعل"للبخاري وفي لفظ -4270

فِي ك ل ِ ِشْرَكٍة لَْم ت ْقَسْم َرْبعٍَة أَْو َحائٍِط اَل َيِحلُّ لَه  أَْن َيِبيَع َحتَّى ي ْؤِذَن    "مسلملوفي لفظ   -4271
َو أََحقُّ ِبهِ    )3("َشِريَكه  فَإِْن َشاَء أََخذَ َوإِْن َشاَء تََرَك فَإِذَا َباَع َولَْم ي ْؤِذْنه  فَه 

ي أَْرٍض أَْو َرْبعٍ أَْو َحاِئٍط اَل َيْصل ح  أَْن َيِبيَع  الشُّْفعَة  فِي ك ل ِ ِشْرٍك فِ   "وفي لفظ لمسلم -4272
ذَ أَْو َيَدَع فَإِْن أَبَى فََشِريك ه  أََحقُّ ِبِه َحتَّى ي ْؤِذَنه     )4("َحتَّى َيْعِرَض َعلَى َشِريِكِه فََيأْخ 

   )5(في كل شيء "  ِبالشُّْفعَةِ   قََضى النَِّبيُّ وفي رواية للطحاوي" .   )ضعيف( -4273

 
( ) كتاب البيوع ، باب بيع األرض والدور والعروض مشاعا غير 2214( برقم: )79/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . مقسوم ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع الشريك من شريكه ( )بهذا اللفظ(2213( برقم: )79/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )2(
( 57/    5( ) كتاب البيوع ، باب الشفعة ( )بنحوه مختصرا.( ، )1608( برقم: ) 57/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . ذا اللفظ(( ) كتاب البيوع ، باب الشفعة ( )به1608برقم: )
 . ( ) كتاب البيوع ، باب الشفعة ( )بهذا اللفظ(1608( برقم: )57/  5خرجه مسلم في "صحيحه" )أ – )4(
( ) كتاب البيوع ، باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو  14425( برقم: )87/    8أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )  –  )5(

( ) كتاب البيوع واألقضية ، من كان  22504( برقم: )339/    11ة في "مصنفه" )وابن أبي شيب،    الدين شفعة ( )بهذا اللفظ(
.   ( )بنحوه مختصرا.(6014( برقم: )125/    4والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )،    )بمثله.(ال يرى في الحيوان شفعة (  

صلى هللا عليه   -وفي رواية الطحاوي: قضى النبي    "   (:346»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص قال ابن حجر في  
لسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في  »س" . قال األلباني في    شيء، ورجاله ثقاتكل  في  بالشفعة    -وسلم  

للحديث، أواإلسناد الصحيح شروطا أربعة: عدالة الرواة وضبطهم، واتصاله،  :"منكر" وقال ...  1009برقم    (:60/  3األمة« )
، ونحو ذلك، " رجاله ال بأس بهم " أوثقات " أو" رجال الصحيح "  وسالمته من شذوذ أوعلة، فإذا قال المحدث في سند ما:

فهو نص في تحقق الشرط األول فيه، وأما الشروط األخرى فمسكوت عنها، وإنما يفعل ذلك بعض المحدثين في الغالب لعدم علمه  
بتوفر هذه الشروط األخرى فيه، أو لعلمه بتخلف أحدها، مثل السالمة من االنقطاع أوالتدليس أونحوذلك من العلل المانعة من  

( ، وهذا هو حال إسناد هذا الشاهد، فإن فيه علة ال تسمح بتصحيحه مع كون رجاله ثقات، فإنه عند 1)إطالق القول بصحته  
" قضى رسول   ( من طريق يوسف بن عدي قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال:2/369الطحاوي )

للناظر ألول وهلة في هذا السند هو عنعنة ابن جريج، فإنه كان  فأول علة تبدو   شيء ".كل  في بالشفعة  هللا صلى هللا عليه وسلم  
يدلس بشهادة غير واحد من األئمة المتقدمين والمتأخرين، بل قال الدارقطني: " تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، ال  

بالتدليس الذهبي والعسقالني   إال فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما " ووصفه  يدلس
على أنه يمكن للباحث في طرق هذا الحديث أن يكشف عن علة أخرى في هذا السند، وذلك أن جماعة من الثقات   وغيرهما.

" قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   األثبات رووه عن عبد هللا بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، بلفظ:
كل شرك لم يقسم، ربعة أوحائط، ال يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فلم   بالشفعة في

وقد صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير، وهذا من جابر في   عن الجماعة به.... كلهم  أخرجه مسلم      يؤذنه فهو أحق به ".
  محفوظ عن ابن إدريس عن ابن جريج، إنما هو عن أبي الزبير ليس عن عطاء. رواية الطحاوي، وهو رواية لمسلم. فهذا هو ال

( وصرح عنده ابن جريج بالتحديث  2/229أخرجه النسائي )  عن ابن جريج به.  -وهو ابن علية    - وقد تابعه إسماعيل بن إبراهيم  
فه األول موافق تماما لرواية يوسف ومن المالحظ في هذا اللفظ أن طر   ( والبيهقي.2/256( وعنه أبو داود )3/316وأحمد )

بن عدي عن ابن جريج المتقدمة؛ إال في حرف واحد وهو قوله: " في كل شرك "، فإن لفظه في الرواية المشار إليها " في كل 
ويؤيده تمام الحديث في الرواية المحفوظة " لم يقسم ... " فإنه يدل على   شيء "، فأخشى أن يكون تصحف على بعض رواتها.

الحديث ليس فيه هذا العموم الذي أفادته تلك الرواية، بل يدل على أنه خاص بغير المنقول من دار أوبستان أوأرض، قال   أن
" وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقوالت،   ( :4/345الحافظ في " الفتح " )

فثبت مما تقدم أن هذا الشاهد عن جابر ال يصلح شاهدا لحديث ابن عباس   ه العقار ".وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وبما في
على أنه يمكن أن يقال: لوسلمنا جدال   لثبوت خطأ الراوي في قوله: " شيء " بدل: " شرك "، فهو شاذ، ومقابله هو المحفوظ.

ة كما تقدم، فالبد أن يضم إليه تمام الحديث الذي رواه بأن هذا اللفظ محفوظ، فإن مما ال شك فيه أنه مختصر من الرواية المحفوظ
 ..الثقات، وعند ذلك يتبين أن عموم هذا اللفظ ليس بمراد، وأن اختصار الحديث من الراوي اختصار مخل بالمعنى.

الصنعاني في " سبل السالم  يه: عرفت مما سبق ضعف حديث ابن عباس وشاهده من حديث جابر، فال تغتر بما يدل عليه كالم  تنب  
" من الميل إلى تصحيحه، بعد أن عرفت الحق فيه، ال سيما وهو قد اغتر بقول الحافظ في حديث جابر في " البلوغ ": " ورجاله 
  ثقات "، فإنه مثل قوله في " الفتح " كما تقدم: " ال بأس برواته "، وقد سبق تفصيل الكالم في المراد بمثل هذا القول، وأنه ال 

 .يستلزم الصحة، فال يفيد إعادة الكالم فيه
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    )1(" قَاَل اْلَجار  أََحقُّ ِبَصقَِبِه أَنَّ  عن أَبِي َرافِعٍ وفي البخاري  -4274

َوقَْفت  َعلَى َسْعِد ْبِن أَبِي وقاص فََجاَء اْلِمْسَور   "عن عمرو ْبِن الشَِّريدِ   في البخاريو -4275
ِ ْبن  َمْخَرَمةَ فََوَضَع َيَده  َعلَى إِْحَدى   اْبتَْع ِمن ِي    فَقَاَل َيا َسْعد    َمْنِكَبيَّ إِْذ َجاَء أَب وَرافِعٍ َمْولَى النَِّبي 

َما فَقَاَل َسعْ  ِ لَتَْبتَاعنه  َما فَقَاَل اْلِمْسَور  َوَّللاَّ ِ َما أَْبتَاع ه  ِ اَل أَزيدَك  َبْيتَيَّ فِي َداِرَك فَقَاَل َسْعٌد َوَّللاَّ ٌد َوَّللاَّ
قَاَل أَب و َرافِعٍ لَقَْد أ ْعِطيت  ِبَها َخْمَس ِمائَِة ِديَناٍر َولَْواَل أَ َعلَى   عَةً 

قَطَّ َمةً أَْو م  َنجَّ ن ِي  أَْربَعَِة آاَلٍف م 
النَّبِيَّ  َخْمَس  َسِمْعت   ِبَها  أ ْعَطى  َوأََنا  آاَلٍف  ِبأَْرَبعَِة  أَْعَطْيت َكَها  َما  ِبَسقَِبِه  أََحقُّ  اْلَجار   ِمائَِة  َيق ول  

 )2( "ِديَناٍر فَأَْعَطاَها إِيَّاه  

َجار  الدَّاِر  :"   رسول للا  قَالَ   عن اْلحسن عن سمرة  .و   صحيح لغيره(حسن.  ) -4276
   )3("أََحقُّ ِبالدَّارِ 

    اختلف األئمة في سماع الحسن عن سمرة واألكثر على أنه لم يسمع منه إال حديث العقيقة انتهى •
 ."إنه سمع منه عدة أحاديث -البخاري قال الترمذي عن "

اْلَجار  أََحقُّ ِبش ْفعَِة َجاِرِه ي ْنتََظر  بَِها َوإِْن      رسول للا   قَالَ     عن جابرو.    )صحيح( -4277
   )4("إِذَا َكاَن َطِريقُُهَما َواِحًداَكاَن َغاِئًبا 

  

 
 . ( ) كتاب الحيل ، باب في الهبة والشفعة ( )بهذا اللفظ(6977( برقم: )27/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
  ( ) كتاب الشفعة ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ( 2258( برقم: )87/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 . )بهذا اللفظ(
( برقم:  43/    3الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بهذا اللفظ(5182( برقم: )585/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
. قال ابن   ( )بمثله مطوال.(20405( برقم: )4636/    9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(1368)

»صحيح ابن  .". قال األرنؤوط في  صححه ابن حبان، وله علة"(: 347أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلوغ المرام من  حجر في  
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. سعيدك هوابن أبي عروبة، وعيسى بن يونس قد روى عنه "(:585/  11حبان« )

 . "صحيح لغيره"970برقم  (:469/ 1) »صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«"  . وقال األلباني في قبل االختالط.
(  1369( برقم: )45/    3والترمذي في "جامعه" )،    ( )بهذا اللفظ(3518( برقم: )307/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

( ) أبواب الشفعة ، باب الشفعة بالجوار ( 2494( برقم: )544/   3وابن ماجه في "سننه" ) وقال :"حسن غريب" ،  )بمثله.(
. قال ابن   ( ) مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ، ( )بلفظه.(14474( برقم: )3014/    6وأحمد في "مسنده" )،    مثله.()ب

»سنن  .". قال األرنؤوط في  رواه أحمد واألربعة، ورجاله ثقات" (:347»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في  
وعده   -وهو ابن أبي سليمان-ه صحيح، رجاله ثقات، إال أن بعضهم أعله بعبد الملك  سناد"إ(:377/  5أبي داود ت األرنؤوط« )

من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: 
 -وهو الصواب-ل العلم إلى أن الحديث صحيح  "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فال شفعة". ذهب جماعة من أه

: اعلم أن 58/  3وأنه ال منافاة بين الحديثين، منهم الترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح"  
ريقهما واحداً"، حديث عبد الملك حديث صحيح، وال منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: "إذا كان ط

ف الطرق »صحيح الجامع الصغير .". وصححه األلباني في  وحديث جابر المشهور لم ينِف فيه استحقاق الشفعة إال بشرط تصر 
 . 3103برقم  (:596/ 1وزيادته« )
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 إحياء الموات باب  •
ِ    رضي للا عنها   عن عائشة في البخاري   -4278 لَْيَسْت   قَاَل َمْن أَْعَمَر أَْرًضا  عن النَّبِي 
َو أََحقُّ  ٍِْلََحد  .قَاَل ُعْرَوةُ قََضى بِِه ُعَمُر  فِي ِخاَلفَتِهِ  )1("فَه 

   )2(قال :"من أحيا أرضا ميتة فهي له" عن النبي    وعن جابر.  )صحيح( -4279

من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العافية فهو  وفي لفظ عنه".  )صحيح( -4280
 ( العافيةُ": وهو كل طالب رزق من إنسان، أو بهيمة، أو طائرأكلت ") )3("له صدقة . 

ِ   عن َسِعيِد بن زيدو .    )صحيح( -4281 فَِهَي لَه  َولَْيَس    قَاَل َمْن أَْحَيا أَْرًضا َمْيتَةً   عن النَّبِي 
وتقدم في باب الغصب " وهومرسل ،واختلف في الصحابي واألقرب     )4("    َظاِلٍم َحقٌّ ِلِعْرٍق  

   . رضي هللا عنههو جابر 

    النبي  أن   أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدريوعن  .    )صحيح بمجموع طرقه(  -4282
   )5("قال ال ضررو ال ِضرار 

 
 
  

 
 ()بهذا اللفظ( ()كتاب الحرث والمزارعة ، باب من أحيا أرضا مواتا  2335(برقم:)106/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
»مسند  وقال :"حسن صحيح". وقال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(1379( برقم: )55/  3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  – )2(

»صحيح الجامع الصغير وزيادته«  " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:   8/  23أحمد« )
 .  5975برقم  (:1036/ 2)
( برقم: 323/  5والنسائي في "الكبرى" ) ،  ( )بهذا اللفظ(5202( برقم: )613/  11خرجه ابن حبان في "صحيحه" )أ – )3(
( 14724( برقم: ) 3068/  6( ) كتاب إحياء الموات ، الحث على إحياء الموات ( )بمثله.( وأحمد في "مسنده" )2/  5724)

حديث صحيح، رجاله  "(:613/  11»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    .() مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ، ( )بمثله
ثقات رجال الصحيح غير عبد هللا بن عبد هللا بن عبد الرحمن، قال الحافظ: مستور، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وقد 

" . وصححه األلباني في ط الشيخين.إسناده صحيح على شر "ط الرسالة(: 8/ 23»مسند أحمد« )" . وقال في تابعه غير واحد.
 .  5974برقم  (:1035/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )

( ) كتاب األقضية ، القضاء في عمارة الموات ( )بهذا 596/    2750( برقم: )1076/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )4(
( 3073( برقم: )142/    3أبو داود في "سننه" )و( )بلفظه.( ،  5730( برقم: ) 325/    5النسائي في "الكبرى" )، و  اللفظ(

»بلوغ المرام وقال :"حسن غريب". قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(1378)  ( برقم:55/    3الترمذي في "جامعه" )، و)بلفظه.(  
رواه الثالثة، وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسال. وهو كما قال، واختلف في صحابيه، " (:353من أدلة األحكام ت الفحل« )ص

/ 4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في  فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد هللا بن عمرو، والراجح األول
على وصله سفياُن الثوري، لكن الثوري  قال في   -وهو ابن عبد المجيد الثقفي-وقد تابع عبَد الوهاب    .  إسناده صحيح"(:680

يد أو قال. وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن ز  - صلَّى هللا عليه وسلم    -روايته: حدثني َمن ال أتهم: أن النبي  
»صحيح الجامع الصغير " . وصححه األلباني في     غيره فال يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حاٍل فروايتهما موصولة

 "إسناده صحيح"   2698برقم    (: 395/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال في    5976برقم    (:1036/  2وزيادته« )
( برقم: 57/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  600/    2758( برقم: )1078/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )5(
( ) كتاب الصلح ، 11502( برقم: )69/    6والبيهقي في "سننه الكبير" )وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بمثله مطوال.(  2358)

( ) كتاب البيوع ، باب الجعالة (  3079( برقم: )51/    4دارقطني في "سننه" )باب ال ضرر وال ضرار ( )بمثله مطوال.( ، وال
اشار إليه الرافعي. وقد رواه مالك عن عمرو بن  "  (:438/  2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في     )بمثله مطوال.(  

، والطبراني من رواية ثعلبة بن أبي مالك.  وابن ماجه مسنًدا من رواية ابن عباس، وعبادة بن الصامت  يحيى المازني مرساًل.
وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن الصالح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد األحاديث   والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري.

بل تابعه  قلت: ال    التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي.
عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي، فرواه عن الدراوردي، كما أفاده ابن عبد البر في مرشده "تمهيده" واستذكاره، وأما ابن حزم 

 (: 158»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )ص. وصححه األلباني في    فخالف في محاله فقال: هذا خبر لم يصح قط
»سلسلة األحاديث " . وقال في  ضرار صحيح بمجموع طرقه أخرجه ابن ماجة والدارقطنيوال   ضرر  الوقال :"    254برقم  

فقهها وفوائدها« ) أبي سعيد "  250برقم    (:498/  1الصحيحة وشيء من  حديث صحيح ورد مرسال، وروي موصوال عن 
"  وثعلبة بن مالك رضي هللا عنهم.  بن عبد هللاابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعائشة، وأبي هريرة، وجابر    الخدري، وعبد هللا
 .   896برقم  (:408/ 3»إرواء الغليل « ). وصححه في 
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ِ     عن اْلحسن عن سمرة.  )صحيح لغيره( -4283 قَاَل َمْن أََحاَط َحائًِطا َعلَى    عن النَّبِي 
    )1(" أَْرٍض فَِهَي لَه  

التوربشتي • بالتحجير":  قال  التمليك  إنما هو    ،  يستدل به من يرى  التمليك  وال يقوم به حجة ألن 
 ". باإلحياء وتحجير األرض وإحاطته بالحائط ليس من اإلحياء في شيء

 عن الحمى •
ْعَب ْبَن َجثَّاَمةَ قَاَل إِنَّ   رضي للا عنهما  عن ابن عباسفي البخاري   -4284 رسول    أَنَّ الصَّ
ِ َوِلَرس وِلِه َوقَاَل َبلَغََنا أَنَّ النَّبِيَّ  :"قَالَ   للا  َحَمى النَِّقيَع َوأَنَّ ع َمَر َحَمى السََّرَف اَل ِحَمى إاِلَّ ّلِِلَّ

َبذَةَ   )2("َوالرَّ

َمام َمْخُصوَصة بَِرعْ  • ْعي فِي أَْرض َمْخُصوَصة ِمْن اْلُمبَاَحات فَيَْجعَلَها اإْلِ يِ اْلُمَراد بِاْلِحَمى َمْنع الرَّ
َدقَة َمثاًَل .   بََهائِم الصَّ

، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي للا عنه    عن زيد بن أسلموفي البخاري   -4285
استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال : يا هني اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق  
دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة ، ورب الغنيمة ، وإياي  

ا يرجعا إلى نخل وزرع ، وإن رب  ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان ، فإنهما إن تهلك ماشيتهم
الصريمة ورب الغنيمة : إن تهلك ماشيتهما ، يأتني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين ؟ أفتاركهم  
أنا ال أبا لك ، فالماء والكْل أيسر علي من الذهب والورق ، وايم للا إنهم ليرون أني قد ظلمتهم  

سلموا عليها في اْلسالم ، والذي نفسي بيده لوال  ، إنها لبالدهم فقاتلوا عليها في الجاهلية ، وأ
 )3("ما حميت عليهم من بالدهم شبرا .   المال الذي أحمل عليه في سبيل للا 

ِ عن َرُجٍل ِمْن اْلُمَهاِجِريَن ِمْن أَْصَحاِب النَّبِّيِ و.    )صحيح(  -4286   قَاَل َغَزْوت  َمَع النَّبِي 
    )4("فِي ثاََلٍث فِي اْلَكَْلِ َواْلَماِء َوالنَّارِ  ثاََلثًا أَْسَمع ه  َيق ول  المسلموَن ش َرَكاء  

ثالث ال يمنعن: الماء والكْل  "قال:    أن رسول للا      عن أبي هريرة  و.    )صحيح( -4287
  )5("والنار .

 
أبو داود ، و ( ) باب ما جاء في األحكام ، ( )بهذا اللفظ(1091( برقم: ) 374/  1وابن الجارود في "المنتقى" )، أخرجه  – )1(

. قال   ( )بلفظه.(  20447( برقم: )4646/    9وأحمد في "مسنده" )  ،  ( )بلفظه.(  3077( برقم: )143/    3في "سننه" )
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في سماع الحسن  "(:685/ 4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 

  (: 10/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في  قةمن سمرة لغير حديث العقي   -وهو البصري-
 .  1554برقم 

( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب ال حمى إال هلل ولرسوله صلى 2370( برقم: )113/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم 3059( برقم: )71/    4حه" )أخرجه البخاري في "صحي   –  )3(
 . مال وأرضون فهي لهم ( )بهذا اللفظ(

اللفظ(  3477( برقم: )295/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4( ( برقم:  5475/    10وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بهذا 
في شركاء  ديث الناس  "ح(:246/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )حجر في     . قال ابن  ( )بمثله مختصرا.(23551)

وأخرجه أحمد وابن  ... ،  ابن ماجة من حديث ابن عباس بلفظ المسلمون وزاد في آخره وثمنه حرام، ثالث الماء والكأل والنار 
" . وصححه  إسناده صحيح."(:344/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". وقال األرنؤوط في  أبي شيبة وابن عدي ورجاله ثقات

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« . وقال في    966برقم    (:569/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في  
ثالث: فى الماء والكأل والنار " رواه الخالل وابن ماجه من حديث ابن فى  شركاء  حديث: " الناس  )  -    1552برقم    (:6/  6)

»وإنما يصح فى هذا الباب حديثان: األول: قوله صلى هللا   "...ضعيف بهذا اللفظ والزيادة.   عباس وزاد فيه: " وثمنه حرام "  
لحديث الثانى: قوله صلى هللا عليه وسلم: " ثالث ال ا ....الكأل , والنار ".ثالث: فى الماء وفى شركاء عليه وسلم: " المسلمون 

   يمنعن: الماء والكأل والنار ". 
»التلخيص الحبير ( ) بهذا اللفظ( . قال ابن حجر في   2473برقم )  (:529/  3)  "ت األرنؤوطأخرجه " ابن ماجة في سننه    –  )5(

" إسناده صحيح.. ثم ذكر الحديث .".قال األرنؤوط :"  ث أبي هريرة بسند صحيحوالبن ماجه من حدي"...(:143/  3ط قرطبة« )
( بإسناد  2473أخرجه ابن ماجه )"(:9/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وصححه األلباني حيث قال في  

 ". ( .153/1صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " والبوصيرى فى " الزوائد " )
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  ي َباع  فَْضل  اْلَماِء ِلي َباَع ِبِه اْلَكَْل  اَل  :"  قال رسول للا قَالَ  هريرة  عن أبيهماوفي -4288
 )1("اَل تَْمَنع وا فَْضَل اْلَماِء ِلتَْمنَع وا ِبِه فَْضَل اْلَكَْلِ .  " ولفظ البخاري" ، 

م  للا  َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل   َ "  وفيهما عنه -4289 ه  ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : ثاََلثَةٌ اَل ي َكل ِم  ِن النَِّبي 
ٌل َحلَ  ا أَْعَطى َوه َو َكاِذٌب ، َوَرج  ٌل َحلََف َعلَى ِسْلعٍَة لَقَْد أَْعَطى ِبَها أَْكثََر ِممَّ َف َيْنظ ر  إِلَْيِهْم : َرج 

ٌل َمَنَع فَْضَل َماٍء ، فََيق ول  للا  :  َعلَى َيِمي  ْسِلٍم ، َوَرج  ٍل م  ٍن َكاِذَبٍة َبْعَد اْلعَْصِر ِلَيْقتَِطَع بَِها  َماَل َرج 
 )2("اْلَيْوَم أَْمَنع َك فَْضِلي َكَما َمَنْعَت فَْضَل َما لَْم تَْعَمْل َيَداَك . 

: " حريم البئر : أربعون    قال : قال رسول للا      عن أبي هريرةو.    )صحيح( -4290
ذراعا من جوانبها كلها ، ْلعطان اْلبل والغنم ، وابن السبيل أول شارب ، وال يمنع فضل ماء 

  )3("؛ ليمنع به الكْل .

 النخلة  حريمرسول للا    قال:"  قالرضي للا عنهما     عمر  ابن  عن.  )صحيح لغيره( -4291
   )4( " جريدها مد

رجالن في    قال:اختصم إلى رسول للا      عن أبي سعيد الخدريو.    )صحيح( -4292
فذرعت ، فوجدت سبعة أذرع ، وفي حديث اْلخر      حريم نخلة في حديث أحدهما ، فأمر بها  

  )5("  فوجدت خمسة أذرع ، فقضى بذلك .قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت.

  

 
( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب من قال إن صاحب الماء أحق 2354( برقم: )110/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع فضل الماء 1566( برقم: )34/    5مسلم في "صحيحه" )، و(  بنحوهبالماء حتى يروى ( )
 . (بهذا اللفظالذي يكون بالفالة ويحتاج إليه لرعي الكأل ( )

( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب من رأى أن صاحب الحوض 2369( برقم: )112/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال 108( برقم: ) 72/    1والقربة أحق بمائه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ( )بنحوه.( اإلزار والمن 
( برقم:  2153/    2وأحمد في "مسنده" )،    )بهذا اللفظ(  (  11985( برقم: )155/    6أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
إسناده هو سناده صحيح، والرجل المبهم في  "إط الرسالة(:  259/ 16»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(10555)

 ".بإسناٍد صحيح  6/155محمد بن سيرين كما جاء مصرحاً به عند البيهقي 
اللفظ(2489( برقم: )539/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )4( أبواب الرهون ، باب حريم الشجر ( )بهذا  . قال    ( ) 

»صحيح " . وصححه األلباني في  فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعي"(:539/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 .  3142برقم  (:601/ 1الجامع الصغير وزيادته« )

. قال األرنؤوط    ( ) كتاب القضاء ، باب من القضاء ( )بهذا اللفظ(3640( برقم: )353/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
فهو صدوق ال بأس    -وهو الدراوردي -بن محمد  إسناده قوي من أجل عبد العزيز  "(: 483/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 . "إسناده صحيح"(:483/ 7»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )وقال األلباني في   ". به.
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 عن اإلقطاع  •
أَْقَطعَه  أَْرًضا ِبَحْضَرَمْوَت    أَنَّ النَّبِيَّ     عن أَِبيهِ   َعْلقََمةَ ْبَن وائل عن  .(    صحيح) -4293
")1(     

َبْيَر أَْرًضا ِمْن أَْمَواِل َبنِي  أَنَّ النَّبِيَّ "  بن عروههَشاٍم    عنوفي البخاري   -4294 أَْقَطَع الزُّ
   )2(" النَِّضيرِ 

هَشاِم ْبِن ع ْرَوةَ عن أَِبيِه    عن"وفي لفظ ألبي داود موصوال.    (لغيره  صحيححسن.  ) -4295
َبْيَر َنْخاًل    رسول للا  أَنَّ رضي للا عنهما عن أسماء ِبْنِت أَِبي َبْكٍر      )3("أَْقَطَع الزُّ

البخاري عن أسماء -4296 النوى من أرض    رضي للا عنها    وفي  وفيه " وكنت ْلنقل 
 )")4الزبير التي أقطعه الرسول 

أقطع الزبير حضر فرسه   أن النبي    رضي للا عنهما  عن ابن عمر  و .    )ضعيف( -4297
    )5(" ، فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى بسوطه فقال : أعطوه من حيث بلغ السوط .

وعمر      رسول للا   قال:أقطعني  ن عبد الرحمن بن عوف  أعن عروة  .    )صحيح(  -4298
بن الخطاب أرض كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن  

أقطعه وعمر بن الخطاب أرض     للا   رسول  نأعفان فقال ان عبد الرحمن بن عوف زعم  
    )6("كذا وكذا وإني اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه

  

 
 ( ) كتاب الخراج والفيء واإلمارة . ، باب في إقطاع األرضين (3058( برقم: )138/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

وقال :"هذا حديث صحيح" . وقال ابن الملقن في   ( )بهذا اللفظ(1381( برقم: )58/    3والترمذي في "جامعه" )،    )بهذا اللفظ(
حديث صحيح. " (:663/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" قال األرنؤوط في  هذا الحديث صحيح "(:69/  7»البدر المنير « )

»صحيح سنن أبي داود ط " . وقال األلباني في  ؛ فهو صدوق حسن الحديث.-وهو ابن حرب    -إسناده حسن من أجل سماك  
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي بكر   ...  "إسناده صحيح"2691برقم    (:385/  8)  غراس«

 " بن عياش، فهو من أفراد البخاري، وفيه كالم ال ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن، وقد توبع؛ فهو صحيح كما يأتي.
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم 3151( برقم: )95/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  وغيرهم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الخراج والفيء واإلمارة . ، باب في إقطاع األرضين ( 3069( برقم: )141/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

»صحيح سنن " . وقال األلباني في إسناده صحيح."(: 675/ 4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) قال األرنؤوط في  .   )بهذا اللفظ( 
 " إسناده حسن صحيح. وأخرجه الشيخان بنحوه:"  2696برقم  (:391/ 8أبي داود ط غراس« )

النبي يعطي المؤلفة قلوبهم ( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما كان  3151( برقم: )95/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب السالم ، باب جواز إرداف المرأة اأْلجنبية إذا 2182( برقم: )11/    7وغيرهم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . أعيت ِفي الطريق ( )بمثله مرفوعا مطوال.(
ء واإلمارة . ، باب في إقطاع األرضين ( ( ) كتاب الخراج والفي3072( برقم: )142/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت . قال ابن حجر في   ( )بمثله.(6569( برقم: )1358/  3وأحمد في "مسنده" )، )بهذا اللفظ( 
إسناده ضعيف "ط الرسالة(:   486/  10»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في  رواه أبو داود، وفيه ضعف"(: 355الفحل« )ص

/ 2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  عف عبد هللا العمري، وهو ابن عمر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.لض
 . " إسناده ضعيف"550برقم  (:460

وأحمد  وقال :"إسناده صحيح"،  ( )بهذا اللفظ(  919( برقم: )120/    3أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )6(
إسناده   "ت أحمد شاكر(:  312/  2»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في    ( )بلفظه.(1692( برقم: )415/    1في "مسنده" )

سنين. ولم  9كانت سنه حين وفاة عبد الرحمن نحو  صحيح، إال أني أشك في سماع عروة بن الزبير من عبد الرحمن بن عوف.
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن "ط الرسالة(:   205/  3»مسند أحمد« )في  ".  قال األرنؤوط  أجد هذا الحديث أيضاً.

 . "سلمة، فمن رجال مسلم، إال أن في سماع عروة من عبد الرحمن بن عوف وقفة.

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(98628)


865    | 

 865  الصفحة
 

 اللقطةباب  •
رسول    س ئِلَ :"     يَِزيَد َمْولَى اْلُمْنبَِعِث ، أَنَّهُ َسِمَع َزْيَد ْبَن َخاِلٍد اْلُجَهنِيَّ    فيهما عن  -4299
ْفَها َسَنةً فَإِْن لَْم تَْعِرْف    عن الل قََطِة الذََّهِب أَْو اْلَوِرقِ    للا  فَقَاَل اْعِرْف ِوَكاَءَها َوِعفَاَصَها ث مَّ َعر ِ

بِِل   فَاْستَْنِفْقَها َها إِلَْيِه َوَسأَلَه  عن َضالَِّة اْْلِ َوْلتَك ْن َوِديعَةً عنَدَك فَإِْن َجاَء طالبَها َيْوًما ِمْن الدَّْهِر فَأَد ِ
َها فَإِنَّ َمعََها ِحذَاَءَها َوِسقَاَءَها تَِرد  اْلَماَء َوتَأْك ل  الشََّجَر َحتَّى َيِجَدَها َربَُّها َوَسأَلَه  فَقَاَل َما لََك َولََها َدعْ 

ْئبِ  ْذَها فَإِنََّما ِهَي لََك أَْو ِْلَِخيَك أَْو ِللذ ِ   )1("عن الشَّاةِ فَقَاَل خ 

ْذَها فَإِنََّما ِهَي لََك   َضالَِّة اْلغََنِم قَاَل النَّبِيُّ َكْيَف تََرى فِي  "عنه    وفي لفظ للبخاري -4300 خ 
ْئِب  ُف أَْيًضاأَْو ِْلَِخيَك أَْو ِللذ ِ    )2(" قَاَل يَزيد َوِهَي تُعَرَّ

يزيد  على  موقوفة  لم يشك يحيى في كون هذه الجملة  " (:84  / 5»فتح الباري البن حجر« )قال بن حجرفي   •
 "" العفاص هو الوعاء ، والوكاء و الخيط الذي يربط به الوعاء. شيء من الطرقولم أرها مرفوعة في 

ْت َوْجَنتَاه  "عندما سئل عن ضالة اإلبل فيهماوفي لفظ  -4301   )3(" فَغَِضَب َحتَّى اْحَمرَّ

   )4(" فتمعر وجهه"ولفظ البخاري -4302

َسأَلَهُ َرُجٌل َعِن الل قََطِة فَقَاَل:اْعِرْف ِوَكاَءَها ،   أَنَّ النَّبِيَّ  وفي لفظ للبخاري عنه:" -4303
َها إِ  ْفَها َسنَةً ، ثُمَّ اْستَْمتِْع بَِها ، فَِإْن َجاَء َرب َها فَأَّدِ   )5("لَْيِه.أَْو قَاَل ِوَعاَءَها ، َوِعفَاَصَها ، ثُمَّ َعّرِ

فَإِْن َجاَء َصاِحب َها فَعََرَف ِعفَاَصَها َوَعَدَدَها َوِوَكاَءَها فَأَْعِطَها   "عنه  وفي لفظ لمسلم -4304
   )6("َوإِالَّ فَِهَي لَكَ إِيَّاه  

ْفَها َسَنةً ، فَإِْن لَْم   َعِن الل قََطةِ   س ئَِل َرس ول  للِا    :"   عنه  وفي لفظ لمسلم -4305 فَقَاَل : َعر ِ
َها إِلَْيِه . ،   ثُمَّ ُكْلَهات ْعتََرْف فَاْعِرْف ِعفَاَصَها َوِوَكاَءَها   )7("فَِإْن َجاَء َصاِحبَُها فَأَّدِ

َمْن آَوى َضالَّةً فَُهَو أَنَّه  قَاَل      النبي  عن    عن زيد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهنِّيِ وفي مسلم   -4306
ْفَها  )8(” َضال  َما لَْم يُعَّرِ

س َوْيَد ْبَن َغفَلَةَ قَاَل : َخَرْجت  أََنا َوَزْيد  ْبن  ص وَحاَن ، َوَسْلَمان  ْبن  َرِبيعَةَ  وفيهما  عن   -4307
ف ه  ، فَإِْن َجاَء َصاِحب ه    َغاِزيَن ، فََوَجْدت    َسْوًطا فَأََخْذت ه  ، فَقَااَل ِلي : َدْعه  ، فَق ْلت  : اَل ، َولَِكن ِي أ َعر ِ
ا َرَجْعَنا ِمْن َغَزاِتَنا ، ق ِضَي ِلي أَن ِي َحَجْجت  فَأَتَْيت   َوإاِلَّ اْستَْمتَْعت    ِبِه ، قَاَل : فَأََبْيت  َعلَْيِهَما ، فَلَمَّ

ةً فِيَها  اْلَمِديَنةَ ، فَلَِقيت  أ َبيَّ ْبَن َكْعٍب ، فَأَْخبَْرت ه  ِبَشأِْن السَّْوِط َوِبقَْوِلِهَما ، فَقَاَل : إِن ِي َوَجْدت    ص رَّ
ْفت َها    ، فَأَتَْيت  ِبَها َرس وَل للِا    ائَة  ِديَناٍر َعلَى َعْهِد َرس وِل للِا  مِ  ْفَها َحْواًل . قَاَل : فَعَرَّ فَقَاَل : َعر ِ

ْفت َها ، فَلَْم أَِجْد َمْن َيْعرِ  ْفَها َحْواًل . فَعَرَّ ف َها ، ث مَّ أَتَْيت ه  فَقَاَل فَلَْم أَِجْد َمْن يَْعِرف َها ، ث مَّ أَتَْيت ه  فَقَاَل : َعر ِ
ْفت َها فَلَْم أَِجْد َمْن يَْعِرف َها . فَقَاَل : اْحفَْظ َعَدَدَها َوِوَعاَءَها َوِوَكاَءَها   ْفَها َحْواًل . فَعَرَّ ، فَإِْن َجاَء : َعر ِ

ْعَد ذَِلَك بَِمكَّةَ . فَقَاَل : اَل أَْدِري ِبثاََلثَِة  ، فَلَِقيت ه  بَ   ، َوإِالَّ فَاْستَْمتِْع بَِها . فَاْستَْمتَْعُت بَِهاَصاِحب َها  
  )9("أَْحَواٍل أَْو َحْوٍل َواِحٍد .

 
( ) كتاب العلم ، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره  91( برقم: )30/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
 ( ) كتاب اللقطة ، باب تعريف اللقطة وأنواعها ( )بهذا اللفظ( 1722( برقم: )134/  5)بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" )( 

 . ( ) كتاب في اللقطة ، باب ضالة الغنم ( )بهذا اللفظ(2428( برقم: )124/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب العلم ، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره  91( برقم: )30/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

 . (بمثله( ) كتاب اللقطة ، باب تعريف اللقطة وأنواعها ( )1722( برقم: )134/  5مسلم في "صحيحه" )، و ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب في اللقطة ، باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى  2438( برقم: )127/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . السلطان ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العلم ، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره  91( برقم: )30/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

 .  اللفظ(( )بهذا 
 . ( ) كتاب اللقطة ، باب تعريف اللقطة وأنواعها ( )بهذا اللفظ(1722( برقم: ) 135/  5)أخرجه مسلم في صحيحه  – )6(
 . ( ) كتاب اللقطة ، باب تعريف اللقطة وأنواعها ( )بهذا اللفظ(1722( برقم: )135/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
 . ( ) كتاب اللقطة ، باب ِفي لقطة الحاج ( )بهذا اللفظ(1725( برقم: )137/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(
   ( )كتاب في اللقطة ، باب هل يأخذ اللقطة وال يدعها تضيع( 2437( برقم: )126/    3أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )9(

 . ( ) كتاب اللقطة ، باب تعريف اللقطة وأنواعها ( )بهذا اللفظ(1723)( برقم: 135/  5ومسلم في "صحيحه" )، )بنحوه.( 
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اِد ْبِن َسلََمةَ   :"  وفي لفظ لمسلم -4308 : فَِإْن    َوفِي َحِديِث س ْفَياَن ، َوَزْيِد ْبِن أَبِي أ َنْيَسةَ ، َوَحمَّ
   : َوإِالَّ َجاَء أََحٌد يُْخبُِرَك بِعََدِدَها َوِوَعائَِها َوِوَكائَِها فَأَْعِطَها إِيَّاهُ . َوَزاَد ُسْفيَاُن فِي ِرَوايَِة َوِكيعٍ  

 . )1("فَِهَي َكَسبِيِل َماِلَك . َوفِي ِرَوايَِة اْبِن نَُمْيٍر : َوإِالَّ فَاْستَْمتِْع بَِها 

بن شهاب يقول :كانت ضوال اْلبل في زمان عمر بن الخطاب ابال  عن  .    )ضعيف(  -4309
مؤبلة تناتج ال يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فإذا جاء  

  )2(" صاحبها أعطي ثمنها

أنه قال: " من ترك دابة      النبي  عن الشعبي يرفع الحديث إلىو .  )حسن لغيره( -4310
   )3( " بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياه

من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها ، فأخذها   وفي لفظ ".  (  )حسن -4311
فأحياها ، فهي له . قال : في حديث أبان قال عبيد للا : فقلت : عمن ؟ قال : عن غير واحد من  

   )4(". قال أبو داود : هذا حديث حماد ، وهو أبين وأتم .  أصحاب النبي 

َمْن َوَجَد ل قََطةً فَْلي ْشِهْد ذَا      رسول للا   قَالَ :"    عن عياض ْبِن ِحَمارٍ و.    )صحيح( -4312
َو َمال   دََّها َعلَْيِه َوإاِلَّ فَه  فَْليَر  فَإِْن َوَجَد َصاِحبََها  ي غَي ِْب  يَْكت ْم َواَل  ِ َعزَّ  َعْدٍل أَْو ذَِوي َعْدٍل َواَل   َّللاَّ

    )5("َوَجلَّ ي ْؤِتيِه َمْن َيَشاء  

َواَل ت ْلتَقَط  ل قََطت َها إاِلَّ  في لقطة الحرم"    رضي للا عنهما  اسعن ابن عب  وفي البخاري -4313
فٍ  عَر ِ    )6("ِلم 

ْنِشدٍ "  للبخاري وفي لفظ  -4314    )7("َواَل تَِحلُّ ل قََطت َها إاِلَّ ِلم 

ْنِشدٍ " فيهما عن أبي هريرةلفظ في و -4315    )8("َواَل تَِحلُّ َساقَِطت َها إاِلَّ ِلم 

ْنِشدٌ "فيهما عنه وفي لفظ  -4316  )9("َواَل َيْلتَِقط  َساقَِطتََها إاِلَّ م 

مسلم   -4317 التَّْيِمّيِ وفي  ُعثَْماَن  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ل قََطِة     النبي  أَنَّ     عن  عن  َنَهى 
 ِ ا اِْلِتقَاطَها ِلْلِحْفِظ فَقَْط فَاَل َمْنع ِمْنه   )10("اْلَحاج   لما تقدم   يَعني:عن اِْلِتقَاطَها ِللتََّملُِّك,َوأَمَّ

فإنه آلخذه من أخذه ،  لذي يلتقط ما بقي من الحجاج إذا كان الحجاج قد تركوه رغبة عنه  ا •
المخلف تركه الحاج ناسياً فإنه ال  وأما إذا كان هذا  ،  ملكه ألن صاحبه تركه فليس ملكاً ألحد  

 . وليست لقطة الحرم كغيرها تملك بعد سنة ،  يجوز إال لمنشد

 
 ( ) كتاب اللقطة ، باب تعريف اللقطة وأنواعها ( )بهذا اللفظ( 1723( برقم: )136/  5)  أخرجه مسلم في صحيحه  – )1(
الكبير" ) ،  ( )بمثله.(  2810( برقم: )1099/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2( ( برقم: 191/    6والبيهقي في "سننه 
 . "وإسناده منقطع." (:711/ 10»جامع األصول« ). قال عبدالقادر األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(12205)
قال    ( ) كتاب اإلجارة ، باب فيمن أحيا حسيرا ( )بهذا اللفظ(3525( برقم: )310/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

حديث حسن كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أنه مرسل، لكنه اتصل  " (:385/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 ." )يقصد الحديث في الحاشية التالية(في الحديث السابق.من طرق أخرى عن ُعبيد هللا بن حميد كما 

. قال    .(بهذا اللفظ( ) كتاب اإلجارة ، باب فيمن أحيا حسيرا ( )3524( برقم: )309/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )    –  )4(
من أجل ُعبيد هللا    -طاروهو ابن يزيد الع-إسناده حسن من طريق أبان  "(:384/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

الذين حدثوا  الِحْميري، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في"الثقات"، وإبهام جماعة الصحابة  بن ُحميد بن عبد الرحمن 
، ألنهم جميعاً عدول. حماد: هو ابن سلمة.  -وهو عامر بن شراحيل-الشعبي   »صحيح الجامع " . وحسنه األلباني في  ال تضر 

 1562برقم  (:16/ 6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )، وفي  6584برقم  (: 1120/ 2ه« )الصغير وزيادت
 1وابن الجارود في "المنتقى" )،   ( ) كتاب اللقطة ، ( )بهذا اللفظ(1709( برقم: )66/  2أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )5(
 ( )بنحوه.( 4894( برقم: )256/    11وابن حبان في "صحيحه" )،  ه.(  ( ) باب اللقطة والضوال ، ( )بنحو728( برقم: )248  /

»صحيح سنن أبي داود ط  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح." (:134/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  
 . "حبانإسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن الجارود وابن :" 1503برقم  (:393/ 5غراس« )

 ( ) كتاب الجنائز ، باب اإلذخر والحشيش في القبر ()بهذا اللفظ( 1349( برقم: )92/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 ( ) كتاب المغازي ، باب وقال الليث حدثني يونس ( )بهذا اللفظ( 4313( برقم: )153/    5أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )7(
() كتاب في اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ( )بهذا اللفظ(  2434(برقم:)125/    3يحه")أخرجه البخاري في "صح   –  )8(

 .() كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها( )بمثله.(1355(برقم:)110/  4، ومسلم في "صحيحه")
اب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين()بهذا اللفظ(  ()كتاب الديات ، ب6880( برقم: )5/    9أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )9(
 .( ) كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها()بمثله( 1355( برقم: )111/    4ومسلم في "صحيحه")،  

 . ( ) كتاب اللقطة ، باب ِفي لقطة الحاج ( )بهذا اللفظ(1724( برقم: )137/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )10(
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قَاَل أاََل اَل َيِحلُّ ذ و      رسول للا   عن     عن اْلِمْقَداِم ْبِن َمعدي َكِربَ و.    )صحيح( -4318
عَاَهٍد إاِلَّ أَْن َيْستَْغِنَي عنها  َباعِ َواَل اْلِحَمار  اْْلَْهِليُّ َواَل اللُّقََطة  ِمْن َماِل م     )1(" َناٍب ِمْن الس ِ

  رسول للا  سئل "  رضي للا عنهماعن أبيه عن جده    عمرو بن شعيب عن  و .  )حسن( -4319
   عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها

    )2("وإال فلك وما لم يكن في طريق مأتي وال في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس

وجد    علي بن أبي طالب  أن  سعيد]الخدري[:  عن أبيو. )حسن بمجموع طرقه( -4320
  رسول للا  رزق للا عزوجل"فأكل منه  فقال"هو رسول للا  دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه

تنشد امرأة  أتته  ذلك  بعد  كان  فلما  وفاطمة  علي  للا  الدينارفقال  وأكل  أدرسول  علي    "يا 
   )3("الدينار

عن علي أنه التقط دينارا ، فاشترى به دقيقا ، فعرفه صاحب   وفي لفظ ".   )حسن( -4321
    )4("الدقيق ، فرد عليه الدينار ، فأخذه علي ، فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما . 

عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة  وفي لفظ :".   )حسن( -4322
الجوع ، فخرج علي فوجد دينارا بالسوق ،  وحسن وحسين يبكيان ، فقال : ما يبكيهما ؟ قالت :  

فجاء إلى فاطمة وأخبرها ، فقالت : اذهب إلى فالن اليهودي ، فخذ لنا دقيقا ، فجاء اليهودي ،  
فاشترى به دقيقا ، فقال اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول للا ، قال : نعم . قال :  

ء به فاطمة فأخبرها ، فقالت : اذهب إلى فالن فخذ دينارك ، ولك الدقيق ، فخرج علي حتى جا 
الجزار ، فخذ لنا بدرهم لحما ، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم ، فجاء به فعجنت ، ونصبت ،  
وخبزت ، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم ، فقالت : يا رسول للا ، أذكر لك ، فإن رأيته لنا حالال  

: كلوا باسم للا فأكلوا ، فبينا هم مكانهم إذ غالم   أكلناه وأكلت معنا ، من شأنه كذا وكذا ، قال
، فدعي له فسأله ، فقال : سقط مني في السوق    ينشد للا واْلسالم الدينار ، فأمر رسول للا  

وسلم يقول لك : أرسل    : يا علي اذهب إلى الجزار ، فقل له : إن رسول للا  ، فقال النبي 
  )5("إليه . سل به ، فدفعه رسول للا إلي بالدينار ، ودرهمك علي ، فأر

  

 
.   ( ) كتاب األطعمة ، باب ما جاء في أكل السباع ( )بهذا اللفظ(3804( برقم: )418/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

"  حديث صحيح، مروان بن ُرؤبة التغلبي، وان كان مجهوالً متابع."(:622/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  
 . 2870برقم  (:871/ 6حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )»سلسلة األ. وصححه األلباني في 

( 80/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(1/    2493( برقم: )500/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(
. قال    ( ) كتاب اللقطة ، ( )بنحوه مطوال.(1710( برقم: )66/    2وأبو داود في "سننه" )  ،( )بنحوه مطوال.(  2327برقم: )

في   )األرنؤوط  األرنؤوط«  ت  داود  أبي  حسن.  " (:135/  3»سنن  في  إسناده  األلباني  قال   ." ( خزيمة«  ابن  / 4»صحيح 
 .  "إسناده حسن للخالف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه"(:47

 6والبيهقي في "سننه الكبير" )، ( ) كتاب اللقطة ، ( )بهذا اللفظ( 1714( برقم: )68/  2داود في "سننه" ) أخرجه أبو  – )3(
" . وقال حسن بطرقه  " (:137/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(12218( برقم: )194  /

") انظر للحاشيتين بعد  حديث حسن بالحديثين بعده:"  1508برقم    :(398/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل، ...(:398/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )  هذا( وقال عن إسناده :"

، اآلتي ِذْكرهما في -تروكوهو م-، أو أبو هارون العبدي  -وهو ثقة-فهو مجهول لم يَُسمَّ! ويحتمل عندي أنه عطاء بن يسار  
 . "رواية عبد الرزاق.

 6( ) كتاب اللقطة ، ( )بهذا اللفظ( ، والبيهقي في "سننه الكبير" )1715( برقم: )68/  2أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )4(
داود ت األرنؤوط«    »سنن أبيقال األرنؤوط في   ( ) كتاب اللقطة ، باب بيان مدة التعريف ( )بلفظه.( .12220( برقم: )194  /
قال األلباني في »صحيح سنن أبي داود   ". .75/  3إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" "(:138/ 3)

 .  "إسناده صحيح"1509(: برقم 398/ 5ط غراس« )
(  136/    6والطبراني في "الكبير" )،  ( ) كتاب اللقطة ، ( )بهذا اللفظ(  1716(برقم: )68/    2أخرجه أبو داود في "سننه")–  )5(

 . "حديث حسن"1510برقم  (:399/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). قال األلباني في ( )بمثله مطوال.(5759برقم: )
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 الوديعةباب  •
 قَالَ   :"قَالَ   رضي للا عنهما  بن شعيب عن أبيه عن جده  عمرو   عن  .    )ضعيف( -4323

   )1("  َمْن أ وِدَع َوِديعَةً فَاَل َضَماَن َعلَْيهِ   رسول للا 

قال :      النبي  عن  رضي للا عنهماعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  .    )ضعيف( -4324
   )2("ليس على المستعير غير المغل ضمان وال على المستودع غير المغل ضمان 

  ( فما بعده . 4229ابتداء من الحديث رقم )  وتقدم حديث الضوال في باب اللقطة -4325
  أعلم.  وظاهره وجوب الضمان على الموَدع وهللا

 الوصايا باب  •
دينارا وال درهما وال شاة وال      رسول للا  قالت: ما ترك  عن عائشةفي مسلم   -4326

 )3(" بعيرا وال أوصى بشيء

  رسول للا  : سألت عبد للا بن أبي أوفى هل كان طلحة ابن مصرف قالوفيهما عن   -4327
    أوصى ؟ فقال ال فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال أوصى بكتاب
 )4("للا 

قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى    عن األسودوفيهما   -4328
إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما  

 )5("شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه

قَاَل َما َحقُّ اْمِرٍئ مسلم لَه  َشْيٌء     النبي   أَنَّ رضي للا عنهما    عن ابن عمر وفيهما   -4329
   ) فيه دليل على توثيق الحقوق( )6("ي ِريد  أَْن ي وِصَي فِيِه َيِبيت  لَْيلَتَْيِن إاِلَّ َوَوِصيَّت ه  َمْكت وَبةٌ عنَده  

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين  "عنه"  وفي لفظ لمسلم -4330
ْنذ  َسِمْعت    عن  قَالَ :وفي لفظ لمسلم  ده (إال ووصيته مكتوبة عن  م  لَْيلَةٌ  ْت َعلَيَّ    بن عمر َما َمرَّ

 )7(" قَاَل ذَِلَك إاِلَّ َوعنِدي َوِصيَّتِي   رسول للا 
ِة اْلَوَداعِ ِمْن    بينال قَاَل َكانَ   َسْعِد ْبِن أَبِي وقاص وفيهما عن  -4331 َيع ود ِني َعاَم َحجَّ

أَفَأَتَصَ  ِبث ل ثَْي  َوَجعٍ اْشتَدَّ بِي فَق ْلت  إِن ِي قَْد َبلََغ بِي ِمْن اْلَوَجعِ َوأََنا ذ و َماٍل َواَل َيِرث نِي إاِلَّ اْبَنةٌ  دَّق  
َوالثُّل ث  َكِبيٌر أَْو َكِثيٌر إِنََّك أَْن تَذََر َوَرثَتََك أَْغِنَياَء    َماِلي قَاَل اَل فَق ْلت  ِبالشَّْطِر فَقَاَل اَل ث مَّ قَاَل الثُّل ث  

 )8("َخْيٌر ِمْن أَْن تَذََره ْم َعالَةً َيتََكفَّف وَن النَّاَس 

 
. قال ابن الملقن   ( ) أبواب الصدقات ، باب الوديعة ( )بهذا اللفظ(2401برقم: )(  479/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )1(

." رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده بإسناد ضعيف  (:150/  2»خالصة البدر المنير« )في  
تابعه ابن لهيعة فيما ، وباح وهو متروك  المثنى بن الص  "فيه(:214/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« ). وقال ابن حجر في  

 :"...  2315برقم    (:403/  5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وقال األلباني في    ذكره البيهقي.
،وفي   6029برقم    (: 1042/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )." . وحسنه في  على األقل  فالحديث بمجموعها حسن عندي 

 . 1547برقم  (:385/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
 . 2554حديث رقم   سبق تخريجه  – )2(
( ) كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 1635( برقم: )75/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  ( )بهذا اللفظ(
البخاري في "صحيحه" )  –  )4( اللفظ( ، ومسلم في 2740( برقم: ) 3/    4أخرجه  ( ) كتاب الوصايا ، باب الوصايا ( )بهذا 

 . ) كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ( )بمثله.( ،( 1634( برقم: )74/  5"صحيحه" ) 
البخاري في "صحيحه" )  –  )5( اللفظ( ، ومسلم في 2741( برقم: ) 3/    4أخرجه  ( ) كتاب الوصايا ، باب الوصايا ( )بهذا 

 .فيه ( )بمثله.( ( ) كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي1636( برقم: )75/  5"صحيحه" ) 
)6(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  )2/    4أخرجه  برقم:  في 2738(  ومسلم  اللفظ(  )بهذا   ) الوصايا  باب   ، الوصايا  كتاب   (  )

 . ( ) كتاب الوصية ، ( )بمثله.( 1627( برقم: )70/  5"صحيحه" ) 
 . لفظ(( ) كتاب الوصية ، ( )بهذا ال1627( برقم: )70/  5خرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب الجنائز ، باب رثاء النبي صلى هللا عليه وسلم سعد بن  1295( برقم: )81/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )8(

 .( ) كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ( )بنحوه.(1628( برقم: )71/  5خولة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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ْبعِ ِْلَنَّ رضي للا عنهما     عن ابن عباس  وفيهما -4332   النبي   قَاَل لَْو َغضَّ النَّاس  إِلَى الرُّ
   ٌب عِ  "  ولفظ مسلم،  " قَاَل الثُّل ث  َوالثُّل ث  َكِثيٌر أَْو َكِبير ِث إِلَى الرُّ

وا ِمْن الثُّل   )1(  "لَْو أَنَّ النَّاَس َغضُّ

َ تََصدََّق  رسول للا  قال:"    عن معاذ بن جبل.و   )حسن بمجموع طرقه(  -4333 إِنَّ َّللاَّ
      )2(" ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم  زيادة في حسناتكم َوفَاتِك مْ َعلَْيك ْم ِبث ل ِث أَْمَواِلك ْم عنَد  

ِ     عن عائشة  وفيهما -4334 اًل قَاَل ِللنَّبِي  ي اْفت ِلتَْت َنْفس َها َوأَظ نَُّها لَْو تََكلََّمْت    أَنَّ َرج  إِنَّ أ م ِ
َي اْفت ِلتَْت َنْفَسَها َولَْم ت وِص "فظ مسلمول " تََصدَّقَْت فََهْل لََها أَْجٌرإِْن تََصدَّْقت  عنها قَاَل نَعَمْ   )3("إِنَّ أ م ِ

اًل ِمْن اْْلَْنَصاِر      عن جابروفيهما   -4335 أَْعتََق غ اَلًما لَه  عن د ب ٍر لَْم َيك ْن لَه  َماٌل  أَنَّ َرج 
ه  فََبلََغ ذَِلَك النبي ِ ِبثََماِن ِمائَِة ِدْرَهٍم فََدفَعََها   َغْير  فَقَاَل َمْن َيْشتَِريِه ِمن ِي فَاْشتََراه  ن عَْيم  ْبن  َعْبِد َّللاَّ

لَ  ِ َيق ول  َعْبًدا قِْبِطيًّا َماَت َعاَم أَوَّ    )4("إِلَْيِه قَاَل عمرو َسِمْعت  جابر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

  )5("اِن ِمائَِة ِدْرَهٍم ث مَّ أَْرَسَل ِبثََمِنِه إِلَْيهِ فََباَعه  ِبثَمَ "  وفي لفظ للبخاري -4336

اًل أَْعتََق غ اَلًما لَه  عن د ب ٍر فَاْحتَاَج فَأََخذَه  النبي   وفي لفظ للبخاري" -4337 فَقَاَل َمْن    أَنَّ َرج 
ِ بَِكذَا َوَكذَا فََدفَعَه    )6("إِلَْيهِ َيْشتَِريِه ِمن ِي فَاْشتََراه  ن عَْيم  ْبن  َعْبِد َّللاَّ

َي َهذَا تَْدبِيًرا ; أِلَ  • نَّهُ يَْحُصل َمعنى ) أَْعتَقَهُ عن ُدبُر ( أَْي : َدبََّرهُ , فَقَاَل لَهُ : أَْنَت ُحر  بَْعد َمْوتِي , َوُسّمِ
ُجوز بَْيع اْلُمَدبَّر اْلِعتْق فِي ُدبُر اْلَحيَاة .  َوفِي َهذَا اْلَحِديث : َداَللَة ِلَمْذَهِب الشَّافِِعّي َوُمَوافِِقيِه : أَنَّهُ يَ 

ْجَماعِ ,   ْبل َمْوت َسيِّده ِلَهذَا اْلَحِديث قِيَاًسا َعلَى اْلُموَصى بِِعتِْقِه , فَِإنَّهُ يَُجوز بَْيعه بِاإْلِ
 القول الثاني   قَ

َوقَْد َجاَء فِي ِرَوايَة فِي َدْين َكاَن َعلَى َسيِّده ,    : اَل يَُجوز بَْيع اْلُمَدبَّر , قَالُوا : َوإِنََّما بَاَعهُ النبي 
قَاَل لَهُ : ) اِْقِض بِِه َدْينك ( , قَالُوا : َوإِنََّما َدفََع إِلَْيِه ثََمنه ِليَْقِضَي    -- ِللنسائي َوالدَّاَرقُْطنِّي : أَنَّ النبي

لَهُ بَْعض اْلَماِلِكيَّة َعلَى أَنَّهُ لَْم يَُكْن َمال َغْيره , فَرَ  فه , قَاَل َهذَا اْلقَائِل َوَكذَِلَك يَُرّد بِِه َدْينه , َوتَأَوَّ دَّ تََصر 
ف َمْن تََصدََّق بُِكّلِ َماله  َواب نَفَاذ تََصر  ف َمْن تََصدََّق بُِكّلِ َماله , َوَهذَا ضعيف بَْل بَاِطل , َوالصَّ      تََصر 

اًل أَْعتََق ِستَّةَ َمْمل وِكينَ     عن عمران ْبِن حصينوفي مسلم   -4338 لَه  عنَد َمْوِتِه لَْم    أَنَّ َرج 
ْم فَأَْعتََق اْثَنْيِن َوأََرقَّ أَْرَبعَةً      رسول للا   يَك ْن لَه  َماٌل َغْيَره ْم فََدَعا بِِهمْ  أَه ْم أَْثاَلثًا ث مَّ أَْقَرَع َبْيَنه  فََجزَّ

 (  ألن الوصية عند الموت التخرج عن الثلث)   )7( "َوقَاَل لَه  قَْواًل َشِديًدا 

   )8(" لوشهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين وْلبي داود".   )ضعيف( -4339

إال االعتاق فاختلف    الموفق اإلجماع على جواز الرجوع في كل ما أوصى به وفي بعضهوحكى   •
 .نعلم خالفا في أن اعتبار الوصية بالموت"  فيه وأجازه األكثر ، وقال "ال

 

 الوقف  باب  •
 

( ) كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث ( )بهذا اللفظ( ومسلم في 2743( برقم: )3/    4)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )1(
 .)بمثله( ( ) كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث (1629( برقم: )72/  5"صحيحه" ) 

. قال ابن حجر في    ( ) كتاب المكاتب ، الوصايا ( )بهذا اللفظ(4289( برقم: )263/    5أخرجه الدارقطني في "سننه" )  –  )2(
رواه ابن ماجه و  .  وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان  "(:195/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )

أموالكم زيادة لكم في أعمالكم« . وإسناده بثلث »إن هللا تصدق عليكم عند وفاتكم والبزار والبيهقي، من حديث أبي هريرة بلفظ: 
أخرجه و  .  رواه الدارقطني  ...وعن معاذ بن جبل  "(:371»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص". وقال في    ضعيف.

 ضعيفة، لكن قد يقوى بعضها ببعض. وهللا أعلم..   وابن ماجه: من حديث أبي هريرة وكلها.    أحمد، والبزار من حديث أبي الدرداء  
 . 1641برقم  (:76/ 6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وحسنه األلباني بمجموع طرقه في 

( ) كتاب الجنائز ، باب موت الفجأة البغتة ( )بهذا اللفظ( ، 1388( برقم: )102/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .   ( ) كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة َعْن الميت إليه ( )بمثله.( 1004( برقم: ) 81/  3لم في "صحيحه" )ومس

( ) كتاب كفارات األيمان ، باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب 6716( برقم: )146/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب اأْليمان ، باب جواز بيع 997( برقم: )97/    5، ومسلم في "صحيحه" )في الكفارة وعتق ولد الزنا ( )بهذا اللفظ(  

 .المدبر ( )بمثله.(
( ) كتاب األحكام ، باب بيع اإلمام على الناس أموالهم وضياعهم  7186( برقم: )73/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب بيع المزايدة ( )بهذا اللفظ(2141( برقم: )69/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
 ( ) كتاب اأْليمان ، باب من أعتق شركا له ِفي عبد ( )بهذا اللفظ( 1668( برقم: )97/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(3960( )19/    6وأبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )8(

 . "بر المسلمين" وهذا إسناد ضعيف النقطاعهيُدفن لم يدفن في مقاأن قبل شهدته دون قوله: "لو  ...صحيح "(:91
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  أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي قَاَل رضي للا عنهما  عن ابن عمر فيهما -4340
يستأمره فيها ، فقال : يا رسول للا ، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط هو أنفس عندي  
منه ، فما تأمرني به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر ،  
أنه ال يباع أصلها وال يبتاع ، وال يورث وال يوهب ، قال : فتصدق عمر في الفقراء ، وفي 

، وفي الرقاب ، وفي سبيل للا ، وابن السبيل ، والضيف ال جناح على من وليها أن   القربى
يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال : فحدثت بهذا الحديث محمدا ، فلما 
بلغت هذا المكان : غير متمول فيه , قال محمد : غير متأثل ماال . قال : ابن عون : وأنبأني من  

     وهذا لفظ مسلم )1("هذا الكتاب أن فيه : غير متأثل ماال . قرأ 

تَأَث ٍِل َمااًل  " غيرَ وفي لفظ لهما -4341  أو غير متخذ أصل المال أي غير جامع ماال  )2(" م 

َغْيَر  أَنَّ ع َمَر اْشتََرَط فِي َوْقِفِه أَْن َيأْك َل َمْن َوِلَيه  َوي ْؤِكَل َصِديقَه   "وفي لفظ للبخاري -4342
ٍل َماالً  ِ تََمو    )3(" م 

تََصدَّْق ِبأَْصِلِه اَل ي َباع  َواَل ي وَهب  َواَل ي وَرث  َولَِكْن    فَقَاَل النَّبِيُّ "  وفي لفظ للبخاري -4343
ه     )4("ي ْنفَق  ثََمر 

قَاَل إِذَا َماَت اْْلنسان  اْنقََطَع عنه  َعَمل ه  إاِلَّ      النبي   أَنَّ     عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -4344
 )5("ِمْن ثاََلثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة أَْو ِعْلٍم ي ْنتَفَع  ِبِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ َيْدع و لَه  

:من احتبس فرسا في    قال النبي  "في الجهاد     وتقدم في البخاري عن أبي هريرة -4345
   )6("  "سبيل للا إيمانا باهلل وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.

َدقَِة  رسول للا  قَاَل بَعَثَ     عن أَبِي هريرةفيهما  و -4346   الحديث وفيه" ع َمَرَعلَى الصَّ
ا َخاِلٌد  ِ فَوأَمَّ  )7("قَْد اْحتََبَس أَْدَراَعه  َوأَْعتَاَده  فِي َسِبيِل َّللاَّ

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون    : لما نزلت  "  قال   أنسوفي البخاري عن   -4347
  رسول للا   . جاء أبو طلحة إلى      فقال يا رسول للا يقول للا تبارك وتعالى في كتابه    لن

رسول    قال وكانت حديقة كان  - .وإن أحب أموالي إلي بيرحاء  تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 
أرجو    فهي إلى للا عز وجل وإلى رسوله    -يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها      للا 

) بخ يا أبا طلحة ذلك مال    رسول للا أراك للا فقالبره وذخره فضعها أي رسول للا حيث 
  )8("رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في اْلقربين ( .فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه

 )9("وإنها صدقة هلل أرجو برها وذخرها  "فيهماوفي لفظ  -4348

 
( ) كتاب الوصايا ، باب الوقف كيف يكتب ( )بمثله مختصرا.( ،  2772( برقم: )12/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 .( ) كتاب الوصية ، باب الوقف ( )بهذا اللفظ(1633( برقم: ) 73/  5ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الوكالة ، باب الوكالة في الوقف ونفقته ( )بهذا اللفظ( 2313( برقم: )102/    3يحه" )أخرجه البخاري في "صح  –  )2(
 .(بمثله( ) كتاب الوصية ، باب الوقف ( )1633( برقم: )73/  5ومسلم في "صحيحه" )، 

 . ( ) كتاب الوصايا ، باب نفقة القيم للوقف ( )بهذا اللفظ(2777( برقم: )12/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الوصايا ، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما 2764( برقم: )10/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

 . يأكل منه بقدر عمالته ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته (  1631( برقم: )73/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من احتبس فرسا في سبيل هللا (  2853( برقم: ) 28/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . )بهذا اللفظ(
مسلم ، و  ( ) كتاب الزكاة ، باب العرض في الزكاة ( )بهذا اللفظ(1448( برقم: )116/    2اري في "صحيحه" )أخرجه البخ  –  )7(

 .( بمثله( ) كتاب الزكاة ، باب ِفي تقديم الزكاة ومنعها ( )983( برقم: )68/  3في "صحيحه" ) 
ب الزكاة على األقارب ( )بهذا اللفظ( ،  ( ) كتاب الزكاة ، با1461( برقم: )119/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

في "صحيحه" ) برقم: )79/    3ومسلم  والزوج واألوالد 998(  اأْلقربين  على  والصدقة  النفقة  باب فضل   ، الزكاة  كتاب   (  )
 . والوالدين ( )بمثله.(

( ) كتاب الزكاة ، باب الزكاة على األقارب ( )بهذا اللفظ( ،  1461( برقم: )119/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(
( في "صحيحه"  برقم: )79/    3ومسلم  والزوج واألوالد 998(  اأْلقربين  على  والصدقة  النفقة  باب فضل   ، الزكاة  كتاب   (  )

 . والوالدين ( )بمثله.(
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ل ِف واَوَعلَى  فِي َحِديِثِه      َكْعِب ْبِن َماِلكٍ   وفيهما عن   -4349 فَقَاَل فِي آِخِر    الثالثة الَِّذيَن خ 
ِ َوَرس وِلِه فَقَاَل النبي  أَْمِسْك َعلَْيَك بَْعَض    َحِديِثِه إِنَّ ِمْن تَْوَبِتي أَن ِي أَْنَخِلع  ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِلَى َّللاَّ

َو َخْيٌر لَكَ   )1("َخْيبََر فَق ْلت  فَإِن ِي أ ْمِسك  َسْهِمَي الَِّذي ِب  َماِلَك فَه 

) يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ( . قالو   قال    النبي   "أن     وفيهما عن أنس  -4350
 )2("ال وللا ال نطلب ثمنه إال إلى للا 

ال يقتسم ورثتي دينارا ما تركت    "قال      رسول للا   : أن    عن أبي هريرةوفيهما   -4351
 )3("بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة

،      باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دالء المسلمينقال البخاري "   -4352
وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن  ،   أوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلهاو 

َوَجعََل اْبن  ع َمَر َنِصيَبه  ِمْن َداِر  ،    ن استغنت بزوج فليس لها حقفإغير مضرة وال مضر بها 
 )4("ع َمَر س ْكنَى ِلذَِوي اْلَحاَجِة ِمْن آِل َعْبِد للِا  

َوقَاَل َعْبَدان  أَْخبََرنِي أَِبي َعْن ش ْعَبةَ َعْن أَِبي إِْسَحاَق َعْن أَبِي َعْبِد  :"    البخاريقال  و -4353
وِصَر أَْشَرَف َعلَْيِهْم َوقَاَل : أَْنش د ك م  للَا َواَل أَْنش د   ْحَمِن أَنَّ ع ثَْماَن َرِضَي للا  َعْنه  َحْيث  ح   إاِلَّ  الرَّ

  ِ وَن أَنَّ َرس وَل للِا    أَلَْست مْ   أَْصَحاَب النَّبِي  وَمةَ فَلَه  اْلَجنَّة  فََحفَْرت َها أَلَْست ْم   تَْعلَم  قَاَل : َمْن َحفََر ر 
ْم قَاَل : فََصدَّق وه  بَِما قَالَ  ْزت ه  َز َجْيَش اْلع ْسَرةِ فَلَه  اْلَجنَّة  فََجهَّ وَن أَنَّه  قَاَل " َمْن َجهَّ َوقَاَل ع َمر     ،    تَْعلَم 

َناَح َعلَى َمْن َوِلَيه  أَْن َيأْك َل  فِي وَ  َو َواِسٌع ِلك ل ٍ ، ْقِفِه اَل ج  ه  فَه    )5("َوقَْد َيِليِه اْلَواقِف  َوَغْير 

َوقَِد اْشتََرَط ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ اَل ُجنَاَح َعلَى َمْن  ؟بَاُب َهْل يَْنتَِفُع اْلَواقُِف بَِوْقِفِه قال البخاري  •
َوَكذَِلَك َمْن َجعََل بََدنَةً أَْو َشْيئًا ّلِلِ فَلَهُ أَْن يَْنتَِفَع بَِها َكَما  ، َوِليَهُ أَْن يَأُْكَل َوقَْد يَِلي اْلَواقُِف َوَغْيُرهُ 

 ثم ذكر الحديث التالي: . يَْنتَِفُع َغْيُرهُ َوإِْن لَْم يَْشتَِرْط 
اًل َيس وق  َبَدَنةً فَقَاَل لَه  : اْرَكْبَها . فَقَاَل : َيا    : أَنَّ النَّبِيَّ   َعْن أَنٍَس فيهما -4354 َرأَى َرج 

ابِعَِة : اْرَكْبَها َوْيلََك أَْو : َوْيَحَك   رَّ  " ، ولفظ مسلم " َرس وَل للِا إِنََّها َبَدَنةٌ قَاَل فِي الثَّاِلثَِة أَْو فِي الرَّ م 
 ِ  .)6("فَقَاَل : اْرَكْبَها ، قَاَل : إِنََّها َبَدَنةٌ أَْو َهِديَّةٌ فَقَاَل : َوإِْن . ِبَبَدَنٍة ، أَْو َهِديَّةٍ   َعلَى النَّبِي 

 ثم ذكر الحديث التالي:   .    بَاُب إِذَا قَاَل اْلَواقُِف اَل نَْطلُُب ثََمنَهُ إِالَّ إِلَى هللِا فَُهَو َجائِزٌ قال البخاري :   •

اِر ثَاِمن ونِي ِبَحاِئِطك ْم .    َرِضَي للا  َعْنه  : قَاَل النَّبِيُّ    َعْن أَنٍَس فيهما   -4355 : َيا َبِني النَّجَّ
  )7("قَال وا : اَل نَْطل ب  ثََمَنه  إِالَّ إِلَى للِا .

 
( ) كتاب الوصايا ، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ( )بمثله 2757( برقم: )7/    4في"صحيحه" )أخرجه البخاري    –  )1(

 () كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه( )بهذا اللفظ( 2769(برقم:)105/    8مسلم في"صحيحه")  ،  مختصرا.(
لصالة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ  ( ) كتاب ا428( برقم: )93/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب ابتناء  524( برقم: )65/    2مكانها مساجد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .مسجد النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ( )بمثله.(

( ) كتاب الوصايا ، باب نفقة القيم للوقف ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 2776)  ( برقم:12/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال نورث ما تركنا فهو 1760( برقم: )156/  5في "صحيحه" )
 .صدقة ( )بمثله.(

الوصايا ، باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دالء المسلمين  ( ) كتاب 13/    4البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )4(
وصله الدارمي في "سننه"   :"  في أثر الزبير    (:260/  2»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(

 ." سعدوصله ابن  عن أثر ابن عمر رضي هللا عنهما :"، وقال   "( بسند صحيح عنه.427/ 2)
( ) كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دالء المسلمين  13/    4البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )5(

اللفظ( )بهذا  في      (  األلباني  قال   .( البخاري«  اإلمام  عثمان    (:260/  2»مختصر صحيح  أثر  الدارقطني :"  عن  »وصله 
 . كالترمذي والنسائي، وسنده صحيح«واإلسماعيلي وغيرهما 

،  ( ) كتاب الوصايا ، باب هل ينتفع الواقف بوقفه ( )بهذا اللفظ(  2754( برقم: ) 7/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )6(
 ( بنحوه( ) كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ( )1323( برقم: ) 91/  4ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه 2779( برقم: )13/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )7(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب 524( برقم: )65/    2مثل دالء المسلمين ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ( )بمثله مطوال.(ابتناء مسجد النبي َصلَّى 
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اَل تَع ْد فِي َصَدقَِتَك َوإِْن أَْعَطاَكه  ِبِدْرَهٍم فَإِنَّ اْلعَاِئَد  َ "  رضي للا عنهما  وفيهما عن عمر -4356
 )1("فِي َصَدقَتِه َكاْلعَاِئِد فِي قَْيِئهِ 

الوقف على الذرية يجوز من الثلث على المحاويج منهم ذكورا أو إناثا ومن اغتنى فليس له)وبشرط  •
 يكون للمحتاجين مطلقا والذرية )والورثة(من ضمنهم أن يكون هؤالء هم جميع الورثة( واألولى أن  

يدخلون إال بنص أوقرينة كما لو قال"وقفت هذا   . ومذهب أحمد في المشهور عنه أن أوالد البنات ال
 . على أوالدي وعلى أوالد أوالدي"وعلى القول بدخول البنات فالقسمة بينهم تكون بالسوية مع الذكور

(إذا كان هللا تعالى قد فرض لكل  40/    2)  -المع من الخطب الجوامع  الضياء ال  فيابن عثيمين    قال   •
وارث حقه ونصيبه فكيف يجوز أن توصي ألوالدك بوقف شيء من مالك عليهم ؟ ألم يكن هذا تعديا  
لحدود هللا واقتطاعا من حق بعض الورثة لورثة آخرين ؟ وهذا معناه الجور في الوصية والمضارة 

يكون وقفا على أوالدي ، وله ورثة اإلنسان أوصيت بثلثي أو ببيتي أو بعقاري  للورثة إذا . فإذا قال  
فيعلم من هذا أن األوقاف التي ....غير األوالد ، فهذه وصية لوارث وتعد لحدود هللا فيكون حراما  

يقصد بها حرمان بعض الورثة منافية لمقصود الوقف كل المنافاة ، وأن وقف ثلث مال اإلنسان على 
أما الوقف ...  ورثته مخالف لهذا الشرط ومناف لما انعقد عليه اإلجماع من أن ال وصية لوارثبعض  

العادل الذي يبتغي به وجه هللا فال أنهى عنه وال غيري ينهى عنه اللهم إال أن يكون مفضيا حتما أو 
تب علم أو  غالبا لمفاسد أكبر من مصالحه ، ولكن إذا جعل اإلنسان وقفه على المساجد أو على مكا

 " ...الفقراء أو المصالح العمومية أو األقربين عموما أو

 قف المعلق بالموت مخرجه مخرج الوصية فليس له إال الثلث ، بخالف الوقف المنجز في الحياة.الو •

في حياته ، وقد حصل الخالف في اشتراط التسوية ورثته  من الناس من يقف بعض ملكه على جميع   •
اإلرث . واألرجح عدم ذلك ؛ ألنه تمليك للمنافع ، ولكن يراعى في ذلك المصلحة بين الورثة بحسب  

 التي يتوخاها الواقف . وهللا تعالى أعلم. 

  

 
 ،( ) كتاب الزكاة ، باب هل يشتري الرجل صدقته ( )بهذا اللفظ( 1490(برقم:)127/  2أخرجه البخاري في "صحيحه") – )1(

 .()كتاب الهبات ، باب كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه()بنحوه.( 1620(برقم:) 63/    5ومسلم في"صحيحه")
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 الهبة والعطية  باب  •
فِي  رسول للا  فَلَِقَيِنيوفيه أن أبا بكرنفله قال:"    في مسلم عن سلمة بن األكوع -4357

ِ لَقَْد أَْعَجَبْتِني َوَما َكَشْفت  لََها ثَْوًبا ث مَّ  السُّوِق فَقَاَل َيا سلمة َهْب ِلي   ِ َوَّللاَّ اْلَمْرأَةَ فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ أَب وَك فَق ْلت  ِهَي لََك َيا   رسول للا  لَِقَينِي  ِمْن اْلغَِد فِي السُّوِق فَقَاَل ِلي َيا سلمة َهْب ِلي اْلَمْرأَةَ ّلِِلَّ

 ِ فََوَّللاَّ  ِ ِبَهاَرس وَل َّللاَّ فَبَعََث  ثَْوًبا  لََها  َناًسا ِمْن      رسول للا    َما َكَشْفت   بَِها  فَفََدى  أَْهِل َمكَّةَ  إِلَى 
وا بَِمكَّةَ   )1("المسلميَن َكان وا أ ِسر 

البخاري   -4358 في سفر فكان على بكر  رسول للا   :أنه كان مع"عن ابن عمروفي 
يتقدم  فكان  يتقدمفيقول  رسول للا   لعمر صعب  يا عبد للا ال  لهرسول للا   أبوه   أحد.فقال 

 )2("هو لك يا عبد للا فاصنع به ما شئت :"ه(فقال عمرهو لك فاشتراه ثم قالي )بعن    رسول للا 

فكذلك    ،ثبت النص في الهبة    دليل لمسألة اإليجاب واالستيجاب فإنه  الحديثين السابقىن  في •
    . باقي العقود بالقياس

َيْقبَل  اْلَهِديَّةَ      رسول للا   َكانَ   :"قَالَتْ رضي للا عنها     عن عائشة  البخاريوفي   -4359
 )3("َوي ِثيب  َعلَْيَها 

ِ   رضي هللا عنهما عن ابن عباس  ( .  لغيره  صحيح حسن.  ) -4360   أَنَّ أَْعَراِبيًّا َوَهَب ِللنَّبِي 
اَل َنعَْم  ِهَبةً فَأَثَاَبه  َعلَْيَها قَاَل َرِضيَت قَاَل اَل قَاَل فََزاَده  قَاَل َرِضيَت قَاَل اَل قَاَل فََزاَده  قَاَل َرِضيَت قَ 

ٍ أَْو ثَقَفِ   رسول للا  قَاَل فَقَالَ  ٍ أَْو أَْنَصاِري  ٍ لَقَْد َهَمْمت  أَْن اَل أَتَِّهَب ِهَبةً إاِلَّ ِمْن ق َرِشي  "ي 
)4(   

لو دعيت إلى ذراع أو كراع ْلجبت    :"قال    : عن    ن أبي هريرةفي البخاري ع -4361
 )5(" ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت

إِذَا أ تَِي بَِطعَاٍم َسأََل عنه  أََهِديَّةٌ أَْم     رسول للا   قَاَل َكانَ     عن أَبِي هريرة  هماوفي -4362
فَأََكَل    رسول للا   َصَدقَةٌ فَإِْن قِيَل َصَدقَةٌ قَاَل ِْلَْصَحاِبِه ك ل وا َولَْم َيأْك ْل َوإِْن قِيَل َهِديَّةٌ َضَرَب ِبَيِدهِ 

مْ  لو من غير الزكاة)  الصدقة تحرم على آل البيت مطلقا و  لمن قال بأندليل  فيه  )    )6(  "َمعَه 
 (  كما تقدم ويمكن أن يكون ذلك خاص بالنبي 

تبوك وأهدى ملك      رسول للا   قال: غزونا مع    ن أبي حميد الساعديوفيهما ع -4363
جعله حاكما على بلدهم  أي  "  ،  " بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم    رسول للا   أيلة

     )7("وأرضهم

 )8("بغلة بيضاء وكساة بردا وكتب له ببحرهم  وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي   -4364

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب التنفيل وفداء المسلمين باألسارى 1755( برقم: )150/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه 2610( برقم: )162/    3"صحيحه" )  أخرجه البخاري في  –  )2(

 . فهو أحق ( )بهذا اللفظ( 
 ( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب المكافأة في الهبة ( )بهذا اللفظ( 2585( برقم: )157/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب التاريخ ، ذكر إرادة المصطفى صلى هللا عليه وسلم  6383( برقم: )295/    14" )أخرجه ابن حبان في "صحيحه  –  )4(

إسناده حسن،    "(:295/  14»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ترك قبول الهدية إال عن قبائل معروفة ( )بهذا اللفظ(
" . وقال بن سعيد األموي، فمن رجال مسلم.محمد بن عمرو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين غير يحيى  

»إرواء الغليل في "حسن صحيح" . وانظر     960برقم  (:466/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في  
 . (48/ 6تخريج أحاديث منار السبيل« )

 .باب القليل من الهبة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الهبة وفضلها ، 2568( برقم: ) 153/  3أخرجه البخاري في"صحيحه" ) – )5(
،  ( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب قبول الهدية ( )بهذا اللفظ(  2576( برقم: )155/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .مختصرا.(( ) كتاب الزكاة ، باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة ( )بنحوه 1077( برقم: )120/  3ومسلم في "صحيحه" )
)م(( ) كتاب الزكاة ، باب خرص الثمر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم   1482( برقم: )125/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب الفضائل ، باب ِفي معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بنحوه.(1392( برقم: )61/  7)\في "صحيحه" 
 . ) كتاب الهبة وفضلها ، باب قبول الهدية من المشركين ( )بهذا اللفظ(  ( 163/  3البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )8(
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ثوب حرير فأعطاه   رسول للا  :أن أكيدر دومة أهدى إلى  عن علي  وفي مسلم   -4365
 )1(" عليا 

بشاة مسمومة فأكل منها      النبي  : أن يهودية أتت  عن أنس بن مالكوفيهما   -4366
 )2("   رسول للا  فجيء بها فقيل أال نقتلها ؟ قال ) ال ( . فما زلت أعرفها في لهوات

   )3("تهادوا تحابوا   رسول للا  قال  عن أبى هريرة. )حسن( -4367

ْدرِ تََهاَدْوا فَإِنَّ اْلَهِديَّةَ ت ْذِهب  َوَغَر "عنه  وفي لفظ ْلحمد.   )ضعيف( -4368     )4(" الصَّ

عمرعن  و.    )صحيح(  -4369 عنهما  بن  للا  للا  :قالرضي  باهلل  " رسول  استعاذ  من 
فأعيذوه ومن سأل باهلل فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم  

   )5("تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

  الداعي وال تردوا الهدية أجيبوا":رسول للا :قال مسعودعن ابن  و.   )صحيح( -4370
      )6("وال تضربوا المسلمين

أَبِي هريرة  وفيهما   -4371 ِ     عن  النَّبِي  َجاَرةٌ   عن  تَْحِقَرنَّ  اَل  المسلماِت  ِنَساَء  َيا  قَاَل 
التحقر الهدية ولو كانت قدم شاة "وقد يكون مقصود الحديث أن     )7(" ِلَجاَرتَِها َولَْو فِْرِسَن َشاةٍ 

 هذا زجر للمعطاة أن التحقر ما يهدى إليها 

فَإِلَى     رضي للا عنها  عن عائشةوفي البخاري   -4372 َجاَرْيِن  إِنَّ ِلي   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ ق ْلت  
 )8("أَي ِِهَما أ ْهِدي قَاَل إِلَى أَْقَربِِهَما ِمْنِك بابا

من وهب هبة فهو    :" قال  عن النبي  رضي للا عنهما    عن بن عمر.    )ضعيف( -4373
    )9("  أحق بها ما لم يثب منها

  

 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 2071( برقم: )142/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب قبول الهدية من المشركين ( 2617( برقم: )163/    3)  أخرجه البخاري في "صحيحه"  –  )2(

 . ( ) كتاب السالم ، باب السم ( )بمثله مطوال.(2190( برقم: )14/  7)بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )
»خالصة البدر المنير« الملقن في  . قال ابن    ( )بهذا اللفظ(  12065( برقم: )169/    6أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف. وروي من طريق ابن عمر، وقال ابن طاهر: وهو أصح ما ورد "(:118/  2)

واه البخاري في األدب المفرد "ر(:163/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« ).". وقال ابن حجر في  في الباب مع االختالف عليه
والبيهقي وأورده ابن طاهر في مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي  

 ."حسن" 240برقم  (:221»صحيح األدب المفرد« )ص" . وقال األلباني في هريرة وإسناده حسن
/    2وأحمد في "مسنده" )  ،    ث غريب" وقال "حدي)بنحوه(    (  2130( برقم: )9/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(

حديث حسن، وهذا إسناد   "ط الرسالة(:  141/  15»مسند أحمد« ). فال األرنؤوط في    (بهذا اللفظ ( )9373( برقم: )1939
 . "ضعيف لضعف أبي معشر.

 ل ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الزكاة ، باب عطية من سأل باهلل عز وج1672( برقم: )52/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
»سنن أبي داود وصححه ووافقه الذهبي . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(1507( برقم: )412/    1والحاكم في "مستدركه" )  ،  

/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وقال األلباني في إسناده صحيح.  "(:104/ 3ت األرنؤوط« )
 . "حاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قاال.وقال ال " 254برقم  (:510

( برقم: 895/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  5603( برقم: )418/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
". وصححه األلباني في شرطهما.إسناده صحيح على  "(:418/  12»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(3915)

 . 890برقم   (:441/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها  2566( برقم: ) 153/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

اب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل وال تمتنع ( ) كت1030( برقم: )93/    3( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . من القليل الحتقاره ( )بلفظه.(

 . ( ) كتاب الشفعة ، باب أي الجوار أقرب ( )بهذا اللفظ(2259( برقم: )88/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )8(
( برقم: 180/    6والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(2336( برقم: )52/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )9(
 . 5883برقم   (:848»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص. ضعفه األلباني في  ( )بلفظه.(12147)
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 وجوب العدل في العطية •
فَقَاَل إِن ِي َنَحْلت     رسول للا  أَنَّه  قَاَل إِنَّ أََباه  أَتَى ِبه    عن النعمان ْبِن بشير  فيهما -4374

    رسول للا  فَقَاَل اَل فَقَالَ  أَُكلَّ َولَِدَك نََحْلتَهُ ِمثَْل َهذَا رسول للا  اْبنِي َهذَا غ اَلًما َكاَن ِلي فَقَالَ 
   )1("فَاْرِجْعه  

لفظ لمسلم -4375 ُكلِِّهمْ "وفي  بَِولَِدَك  َهذَا  أَْواَلِدك ْم    أَفَعَْلَت  فِي  َواْعِدل وا   َ اتَّق وا َّللاَّ قَاَل  اَل  قَاَل 
َدقَةَ    )2(" فََرَجَع أَبِي فََردَّ ِتْلَك الصَّ

 )3("فرجع فرد عطيته"لبخاريللفظ في و -4376

ِ اْشَهْد أَن ِي قَْد َنَحْلت  النعمان َكذَا َوَكذَا ِمْن َماِلي فَقَاَل  " وفي لفظ لمسلم -4377 أَُكلَّ َيا َرس وَل َّللاَّ
َك أَْن يَك ون وا   بَنِيَك قَْد نََحْلَت ِمثَْل َما نََحْلَت النعمان قَاَل اَل قَاَل فَأَْشِهْد َعلَى َهذَا َغْيِري ث مَّ قَاَل أََيس رُّ

   )4("َسَواًء قَاَل َبلَى قَاَل فَاَل إِذًا إِلَْيَك فِي اْلبِر ِ 

ْم َوَهْبَت لَه  ِمْثَل َهذَا قَاَل اَل قَاَل فَاَل ت ْشِهْدنِي إِذًا فَإِن ِي اَل أَْشَهد  َعلَى  "وفي لفظ لهما -4378 أَك لَّه 
 )5("َجْورٍ 

 العمرى والرقبى    •
ِهَبْت لَه    قََضى النَّبِيُّ  " جابرفيهما عن  -4379  )6( "ِباْلع ْمَرى أَنََّها ِلَمْن و 

أَْمِسك وا َعلَْيك ْم أَْمَوالَك ْم َواَل ت ْفِسد وَها فَإِنَّه  َمْن أَْعَمَر    رسول للا  قَالَ "وفي لفظ لمسلم -4380
  )7("ع ْمَرى فَِهَي ِللَِّذي أ ْعِمَرَها َحيًّا َوَمي ِتًا َوِلعَِقِبهِ 

عْ "وفي لفظ لمسلم -4381 وز  ِلْلم  ِطي  قََضى فِيَمْن أ ْعِمَر ع ْمَرى لَه  َوِلعَِقِبِه فَِهَي لَه  َبْتلَةً اَل َيج 
ث ْنَيا َواَل  َشْرٌط  اْلَمَواِريث   "فِيَها  فَقََطعَْت  اْلَمَواِريث   فِيِه  َوقَعَْت  َعَطاًء  أَْعَطى  ِْلَنَّه   سلمة  أَب و  قَاَل 

  )8("َشْرَطه  

ا      رسول للا   إِنََّما اْلع ْمَرى الَّتِي أََجازَ "   وفي لفظ لمسلم  -4382 أَْن َيق وَل ِهَي لََك َوِلعَِقِبَك فَأَمَّ
ْهِريُّ ي ْفِتي ِبهِ    )9("إِذَا قَاَل ِهَي لََك َما ِعْشَت فَإِنََّها تَْرِجع  إِلَى َصاِحبَِها قَاَل َمْعَمٌر َوَكاَن الزُّ

اَل ت ْرقِب وا َواَل ت عمروا فََمْن أ ْرقَِب أَْو أ ْعِمَر َشْيئًا    وْلبي داود والنسائي ".    )صحيح(  -4383
َو لََوَرثَِتهِ    )10(" فَه 

  

 
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب الهبة للولد ( )بمثله.( ، ومسلم 2586( برقم: )157/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض اأْلوالد ِفي الهبة ( )بهذا اللفظ(1623( برقم: )65 / 5في "صحيحه" ) 
 ()كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض اأْلوالد ِفي الهبة()بهذا اللفظ(1623(برقم:)65/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )2(
 ( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب اإلشهاد في الهبة ( )بهذا اللفظ( 2587( برقم: )158/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ()كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض اأْلوالد ِفي الهبة()بهذا اللفظ(1623رقم:)(ب66/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب الشهادات ، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد 2650( برقم: )171/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

باب كراهة تفضيل بعض اأْلوالد ِفي الهبة ( ( ) كتاب الهبات ،  1623( برقم: )66/    5ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  
 . )بمثله مطوال.(

( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب ما قيل في العمرى والرقبى (  2625( برقم: )165/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 . صرا.(( ) كتاب الهبات ، باب العمرى ( )بمثله مخت1625( برقم: )68/  5ومسلم في "صحيحه")، )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب ما قيل في العمرى والرقبى (  2626( برقم: )165/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 . ( ) كتاب الهبات ، باب العمرى ( )بهذا اللفظ(1625( برقم: )68/  5)بنحوه مختصرا.( ومسلم في "صحيحه" )

 .( ) كتاب الهبات ، باب العمرى ( )بهذا اللفظ(1625)( برقم: 68/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(
 .( ) كتاب الهبات ، باب العمرى ( )بهذا اللفظ(1625( برقم: )68/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
( برقم: 739/    1في "المجتبى" )والنسائي  ( )بمثله.(  5127( برقم: )529/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )10(
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات "(:530/  11»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في     ( )بهذا اللفظ( 5/    3734)

»صحيح " . وصححه األلباني في    في عطاء.  ىلم، وعنعنة ابن جريج تتقرجال الشخين غير عبد الجبار بن العالء، فمن رجال مس
 .  1967برقم  (:469/ 1موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
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 هبة المرأة    •
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا قال البخاري"   -4384

] ش    )  )1وال تؤتوا السفهاء أموالكم    ال للا تعالى  ق/لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز

) السفهاء ( جمع سفيه وهو المبذر والذي ال يحسن التصرف في المال من الرجال أو النساء أو  
 .  الصبيان . ) أموالكم ( أموالهم التي في أيديكم

أي ولو كان لها   قوله باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجقال في فتح الباري" •
زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز وبهذا الحكم قال الجمهور وخالف طاوس  
فمنع مطلقا وعن مالك ال يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة اال من الثلث وعن  

لسنة كثيرة واحتج لطاوس  الليث ال يجوز مطلقا اال في الشيء التافه وأدلة الجمهور من الكتاب وا
وقال بن بطال وأحاديث الباب أصح وحملها مالك   المتقدم بن شعيب عن أبيه عن جده  عمرو   بحديث  

 على الشيء اليسير وجعل حده الثلث فما دونه وذكر المصنف منها ثالثة أحاديث األول حديث أسماء

قلت يا رسول للا ما لي مال إال ما أدخل    :  قالت   ضي هللا عنها  أسماء  فيهما عن  و -4385
  )2(" تصدقي وال توعي فيوعى عليك   "علي الزبير فأتصدق ؟ قال 

 )3("أنفقي وال تحصي فيحصي للا عليك وال توعي فيوعي للا عليك":فيهما وفي لفظ   -4386

فقالت: يا     رسول للا   أنها جاءت  "   رضي للا عنها   وفي لفظ فيهما عن أسماء -4387
نبي للا ليس لي شيء إال ما أدخل على الزبير فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل على ؟ فقال 

بالكثير )  )  )4("ارضخي ما استطعت وال توعي فيوعي للا عليك الرضخ إعطاء شيء ليس 
ارضخي ما استطعت ( معناه مما يرضي به الزبير وتقديره إن لك في الرضخ مراتب مباحة  

 ( بعضها فوق بعض وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعالها

عن   -4388 عباس  وفيهما  ابن  مولى  عنهما  كريب  للا  الحارث  رضي  بنت  ميمونة    أن 
فلما كان يومها الذي يدور      رسول للا  : أعتقت وليدة ولم تستأذن" أخبرته   رضي للا عنها

) أو فعلت ( . قالت نعم قال )  عليها فيه قالت أشعرت يا رسول للا أني أعتقت وليدتي ؟ قال  
 )5("أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ْلجرك 

إذا أراد سفرا أقرع بين      رسول للا   :كانرضي للا عنها  عن عائشةوفي البخاري   -4389
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة 

 )    ")6رسول للا  تبتغي بذلك رضا   رسول للا   بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج

  

 
 . ) كتاب الهبة وفضلها ، باب هبة المرأة لغير زوجها ( )بهذا اللفظ( ( 158/  3البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )1(
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب هبة المرأة لغير زوجها ( )بهذا 2590( برقم: )158/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . () كتاب الزكاة ، باب الحث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء()بنحوه مطوال.(1029(برقم:)92/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه") 
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب هبة المرأة لغير زوجها ( )بهذا 2591( برقم: )158/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .() كتاب الزكاة ، باب الحث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء()بمثله مطوال(1029(برقم:)92/    3ومسلم في "صحيحه") ،  اللفظ(  
(  بمثله مختصرا( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة فيما استطاع ( )1434( برقم: )311/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . (بهذا اللفظ( ) كتاب الزكاة ، باب الحث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء ( )1029( برقم: )92/  3، ومسلم في "صحيحه" )
باب هبة المرأة لغير زوجها ( )بهذا   ( ) كتاب الهبة وفضلها ،2592( برقم: )158/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على اأْلقربين والزوج واألوالد 999( برقم: )79/    3ومسلم في "صحيحه" ) ،  اللفظ(  
 . والوالدين ( )بنحوه مختصرا.(

 . ة المرأة لغير زوجها()بهذا اللفظ(()كتاب الهبة وفضلها ، باب هب2593(برقم:) 159/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )6(
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في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر      رسول للا   خرج:    عن أبي سعيدفيهما   -4390
فلما "وفي لفظ للبخاري على النساء فقال )يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار(

سعود تستأذن عليه فقيل يا رسول للا هذه زينب فقال  م صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن 
ذن لها قالت يا نبي للا إنك أمرت اليوم  )أي الزيانب(فقيل امرأة ابن مسعود قال)نعم ائذنوا لها(فإ

بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت  
 )1("مصدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه:" رسول للا  به عليهم فقال

فجعلن يتصدقن من حليهن  "بن عبدللا رضي للا عنهما    عن جابروفي لفظ لمسلم   -4391
 )2("يلقين في ثوب بالل من أقرطتهن وخواتمهن

 )3("تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن "  رضي للا عنها   عن زينب  لفظ لهما  وفي -4392

ال ) فتصدقن ( . وبسط بالل ثوبه فجعلن  "قرضي للا عنهما  وفيهما عن بن عباس -4393
  )4("والخواتيم في ثوب بالليلقين الفتخ  

ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن    "وفي لفظ للبخاري عنه -4394
 )5("يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بالل

رسول    شهدت صالة الفطر مع  :"رضي للا عنهما  في لفظ لمسلم عن ابن عباسو -4395
كأني  يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي للاوعثمان فكلهم    وعمر   وأبي بكر  للا 

يا أيها النبي    أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بالل فقال  
[ فتال    12/ الممتحنة / اْلية    60]    إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهلل شيئا

ل حين فرغ منها أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه  هذه اْلية حتى فرغ منها ثم قا
غيرها منهن نعم يا نبي للا ال يدري حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بالل ثوبه ثم قال هلم فدى  

 )6(" لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بالل 

إِذَا أَْنفَقَْت اْلَمْرأَة  ِمْن   رسول للا قَالَ :"قَالَْت  رضي للا عنها   عائشة وفيهما  عن -4396
ه  بَِما َكَسَب َوِلْلَخاِزِن  َها بَِما أَْنفَقَْت َوِلَزْوِجَها أَْجر  ْفِسَدةٍ َكاَن لََها أَْجر  ِمثْل  ذَِلَك اَل  َطعَاِم َبْيِتَها َغْيَر م 

ْم أَْجَر َبْعٍض َشْيئًا  )7(" َيْنق ص  َبْعض ه 

أنفقت المرأة من كسب زوجها    إذا  :"قالرسول للا   أن    هريرة  فيهما عن أبيو -4397
  )8("عن غير أمره فله نصف أجره

أأتصدق من      رسول للا  مولى آبي اللحم كنت مملوكا فسألت  عن عميرفي مسلم  و -4398
 )9("نعم واْلجر بينكما نصفان   مال موالي بشيء قال:

 :  زوجها من قال ليس لها أمر في مالها إال بإذن دليل  •

 
،    ( ) كتاب الزكاة ، باب الزكاة على األقارب ( )بهذا اللفظ(1462( برقم: )120/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على اأْلقربين والزوج واألوالد 1000( برقم: )80/    3ومسلم في "صحيحه" )
 . ) بنحوه مطوال( والوالدين (

 .( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بهذا اللفظ(885( برقم: )19/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر ( 1466( برقم: )121/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على اأْلقربين والزوج  1000( برقم: )80/    3ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 .(بمثلهواألوالد والوالدين ( )

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك (  4895( برقم: )150/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .( بمثله( ) كتاب صالة العيدين ، ( )884( برقم: )18/  3مسلم في "صحيحه" )، و )بهذا اللفظ(

 ، باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم ( )بهذا اللفظ(   ( ) كتاب النكاح5249( برقم: )40/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .( ) كتاب صالة العيدين ، ( )بهذا اللفظ(884( برقم: )18/  3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب الزكاة ، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 1425( برقم: )111/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب الزكاة ، باب أجر الخازن اأْلمين والمرأة إذا تصدقت 1024( برقم: ) 90/    3( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . من بيت زوجها غير مفسدة ( )بلفظه.( 

( ) كتاب البيوع ، باب قول هللا تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم  2066( برقم: )56/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )8(
 () كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مواله ()بنحوه مطوال.(1026(برقم: )91/    3ومسلم في "صحيحه")،    ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مواله ( )بهذا اللفظ(1025( برقم: )90/  3ه" )أخرجه مسلم في "صحيح – )9(
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    رسول للا  أَنَّ رضي للا عنهما "عن أبيه عن جده    عن عمرو بن شعيب.   )حسن( -4399
وز  اِلْمَرأَةٍ  َها ِعْصَمتََهاأمر قَاَل اَل َيج     )1(" " ولفظ النسائي "هبة في مالها"فِي َماِلَها إِذَا َملََك َزْوج 

وز     :" قَالَ   رسول للا    أَنَّ .وفي لفظ ْلبي داود عنه"  ( . صحيح لغيره)حسن -4400 اَل َيج 
     )2( "اِلْمَرأَةٍ َعِطيَّةٌ إاِلَّ ِبإِْذِن َزْوِجَها

 .حكم الرجوع في الهبة •
اْلعَاِئد  فِي ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب َيِقيء  :"  قَاَل النَِّبيُّ   رضي للا عنهما  عن ابن عباسفيهما   -4401
  )3("َيع ود  فِي قَْيِئهِ ث مَّ 

الَِّذي َيع ود  فِي ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب يَْرِجع  فِي   مثل السوء لَْيَس لََنا  "  عنه  وفي لفظ للبخاري -4402
 )4("قَْيِئهِ 

ِ فَأََضاَعه  الَِّذي َكاَن عنَده  فَأََرْدت  :"     وفيهما عن عمر -4403 َحَمْلت  َعلَى فََرٍس فِي َسِبيِل َّللاَّ
ْخٍص فََسأَْلت  النَّبِيَّ أَْن   فَقَاَل اَل تَْشتَِري َواَل تَع ْد فِي َصَدقَِتَك َوإِْن    أَْشتَِرَيه  َوَظَنْنت  أَنَّه  َيِبيع ه  بِر 

  )5(" أَْعَطاَكه  ِبِدْرَهٍم فَإِنَّ اْلعَاِئَد فِي َصَدقَتِه َكاْلعَاِئِد فِي قَْيِئهِ 

 )6(أعطاكه بدرهم"" التبتعه وإن وفي لفظ لهما -4404

  

 
  3أبو داود في "سننه" ) ، و  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بلفظه.(2312( برقم: )47/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
وأحمد في "مسنده" ،  ( )بنحوه.(  6555( برقم: ) 200  /  6والنسائي في "الكبرى" )،    ( )بهذا اللفظ(3546( برقم: ) 317  /
هذا الحديث له إسنادان: أحدهما "ط الرسالة(:   633/  11»مسند أحمد« ). قال األرنؤط في    ( )بنحوه.(7178(برقم:)1488/    3)

، من طريق 6/278( ، والنسائي  3546وأبو داود )  ...أما اإلسناد المتصل، فقد أخرجه  متصل، وهو إسناد حسن، واآلخر مرسل.
وأما اإلسناد المرسل، فرواه حماد بن سلمة، عن قيس   "، ووافقه الذهبي.2/47حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد، وصححه الحاكم  

»سنن أبي داود  " وقال في  ، عن مجاهد مرفوعاً مع الشك في رفعه عن مجاهد.-هو ابن سعد المكي، وهو ثقة من رجال مسلم-
 7238برقم  (:1212/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )."وصححه األلباني في ده حسنإسنا "(:404/ 5ت األرنؤوط«)

(  317/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله مطوال.(  2/    3766( برقم: )743/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(
»عمدة القاري    قال العيني في  ( )بمثله مطوال.(6842( برقم: )1415/    3وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  3547برقم: ) 

ال البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه "ق (:124/  2شرح صحيح البخاري« )
»صحيح الترغيب " . وقال األلباني في  إسناده حسن  "(:405/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  ".  إثباته.

 "حسن صحيح". 940برقم  (:558/ 1والترهيب« )
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب هبة الرجل المرأته ( )بهذا اللفظ(  2589( برقم: )158/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .( ) كتاب الهبات ، باب تحريم الرجوع ِفي الصدقة والهبة ( )بلفظه.(1622( برقم: )64/  5مسلم في "صحيحه" )، و
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب ال يحل ألحد أن يرجع في هبته  2622( برقم: )164/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .وصدقته ( )بهذا اللفظ(
() كتاب الزكاة ، باب هل يشتري الرجل صدقته ()بهذا اللفظ(،  1490( برقم: )127/    2صحيحه")أخرجه البخاري في "  –  )5(

 () كتاب الهبات ، باب كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه( )بنحوه.(1620(برقم:) 63/    5ومسلم في"صحيحه") 
اد والسير ، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع (  ( ) كتاب الجه3002( برقم: )58/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الهبات ، باب كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق 1620( برقم: )63/    5، ومسلم في "صحيحه" ))بنحوه(  
 . عليه ( )بهذا اللفظ(
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 من يجوز له الرجوع في هبته  •

أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة   كتب عمر بن الخطاب  .    )ضعيف( -4405
   )1(" أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت

قال : ال    ، عن النبي  رضي للا عنهم      ابن عمر وابن عباسعن  و.    )صحيح(  -4406
     )2(" إال الوالد فيما يعطي ولدهيحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرجع فيها 

يخاصم أباه في   رسول للا   :أن رجال أتىرضي للا عنها   عن عائشة و.    )صحيح( -4407
زجر      رسول للا   معناه أن"قال أبو حاتم:     )3("أنت ومالك ْلبيك "رسول للا  دين عليه فقال

معاملته أباه بما يعامل به اْلجنبيين وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معا إلى أن يصل عن  
إليه ماله فقال له:)أنت ومالك ْلبيك(ال أن مال االبن يملكه اْلب في حياته من غير طيب نفس  

   "  من االبن به

إن لي  أن رجال قال : يا رسول للا !    :"    وفي لفظ ابن ماجة عن جابر.    )صحيح(  -4408
  )4(ماال وولدا ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ، فقال : أنت ومالك ْلبيك .

" إن من أطيب ما أكل      رسول للا   قال"  رضي للا عنها   عن عائشة.    )صحيح( -4409
   )5(" الرجل من كسبه وولده من كسبه

طيب كسبه فكلوا من  أولد الرجل من كسبه من "  وفي لفظ عند أحمد.  )حسن لغيره( -4410
    )6(ا"أموالهم هنيئ 

  : أن رجال أتى "  رضي للا عنهما  عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبعن  .  (حسن) -4411
فقال يارسول للا إن لي ماال وولدا وإن والدي يجتاح مالي ) معناه يستأصله (     رسول للا 

   )7(" قال " أنت ومالك لوالدك إن أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم

  

 
 ( ) كتاب المواهب ، باب هبة المرأة لزوجها ( )بهذا اللفظ( 16562( برقم: )115/    9أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )  –  )1(

 ".". ثم ذكره...وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر"(:217/ 5»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في 
( برقم:  524/    11وابن حبان في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(5393( برقم: )315/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 4، والترمذي في "جامعه")وصححه ووافقه الذهبي( )بمثله.(  2311(برقم: )46/    2()بمثله.(، والحاكم في"مستدركه")5123)
)بمثله.( 2132(برقم: )10  / في  (  األرنؤوط  قال  األرنؤوط«)وقال :"حسن صحيح".  داود ت  أبي  إسناده "(: 397/  5»سنن 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد "(:524/  11»صحيح ابن حبان«)"، وقال فيصحيح.
 . 1624برقم (:65/ 6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«)".وصححه األلباني في روى عنه أصحاب السنن.

/  2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في    ( )بهذا اللفظ(410رقم: )( ب142/   2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
»مسند أحمد«    قال أحمد شاكر فيرواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من رواية عائشة، وصححه عبد الحق أيًضا،  " (:203

" . وصححه حديث صحيح" (:142/  2»صحيح ابن حبان« )"  قال األرنؤوط في  إسناده صحيح "ت أحمد شاكر(:  385/  6)
 .   838برقم  (:323/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في 

/ 2»خالصة البدر المنير« ) . قال ابن الملقن في  ( )بهذا اللفظ(2291( برقم: )391/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )4(
".  وقال ابن حجر في ار: صحيح. وقال أبو محمد المنذري: إسناده ثقات.ورواه ابن ماجه من رواية جابر، قال البز "...(:203

( الهداية«  أحاديث  تخريج  في  ثِقَات" (:102/  2»الدراية  في  ِرَجاله  األلباني  وقال  منار ".  أحاديث  تخريج  في  الغليل  »إرواء 
كما قال البوصيرى فى " الزوائد   وهذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخارى...  وقال :"  838برقم  (:323/ 3السبيل« )

 . "ولم يتفرد بوصله يوسف هذا , بل تابعه عمرو بن أبى قيس عن محمد بن المنكدر به. ( .141/2" )ق 
( برقم:  46/    2والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(4261( برقم: )74/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
)بمثله  2308) الذهبي  مطوال.((  )،    وصححه ووافقه  في "سننه"  داود  برقم: )312/    3وأبو  )بمثله مطوال.(  3528(   )، 

( ) 26250( برقم: )6162/    11وأحمد في "مسنده" )  ،( )بلفظه.(  3/    4463( برقم: )872/    1والنسائي في "المجتبى" ) 
". إسناده صحيح على شرطهما.   " (: 74/  10ح ابن حبان« )»صحي. قال األرنؤوط في    مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بلفظه.(  

 .  2208برقم  (:440/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في 
. قال األرنؤوط    ( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بهذا اللفظ(25591( برقم: )6020/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )6(

 . "حديث حسن لغيره "الرسالة(:  ط 426/ 41»مسند أحمد« )في 
.  ( ) كتاب اإلجارة ، باب الرجل يأكل من مال ولده ( )بهذا اللفظ(3530( برقم: ) 312/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )7(

»صحيح  " . وصححه األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن."(: 390/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  
 .  1487برقم  (:311/ 1الجامع الصغير وزيادته« )
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 شرط القبض •
قال :ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحال ثم      عمر بن الخطابعن  . و   )صحيح( -4412

يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات هو قال هو البني قد كنت  
   )1("أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان مات لورثته فهي باطل

بكرالصديق كان نحلها جاد عشرين ن أبا  أ  " :رضي هللا عنها   عن عائشةو.    )صحيح( -4413
أحب إلي غنى بعدي    وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال وللا يا بنية ما من الناس أحد

عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه    بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد  أعزعلي فقرا  منك وال
فاقتسموه على كتاب للا قالت عائشة    كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك
فمن اْلخرى فقال أبو بكر ذو بطن بنت    فقلت يا أبت وللا لوكان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء

   )2(" خارجة أراها جارية

 الشفاعة والرشوة •
بََّما قَاَل َجاَءه  السَّائِل  أَْو    َكاَن النَِّبيُّ   "    عن أبي موسىفيهما   -4414 إِذَا أَتَاه  السَّائِل  َور 

وا َوَيْقِضي َّللاَّ  َعلَى ِلَساِن َرس وِلِه َما َشاءَ     )3(" َصاِحب  اْلَحاَجِة قَاَل اْشفَع وا فَْلت ْؤَجر 

ِتِه  لَْو َراَجعْ فَقَاَل النَّبِيُّ   في قصة بريرة مع زوجها    عن ابن عباس  في البخاريو -4415
ِني قَاَل إِنََّما أََنا أَْشفَع  قَالَْت اَل َحاَجةَ ِلي فِيهِ  ر  ِ تَأْم   )4( "قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

أن أباه توفي وترك    وفيه "  في شفاعته له من أجل إنظاره  حديث جابروفي البخاري   -4416
  عليه ثالثين وسقا لرجل من اليهود ، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره ، فكلم جابر رسول للا 

 )5("وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى   ليشفع له إليه ، فجاء رسول للا 

ِ      عن أبي أمامة. و   (حسن) -4417 َمْن َشفََع ِْلَِخيِه ِبَشفَاَعٍة فَأَْهَدى لَه     :"قَالَ   عن النَّبِي 
َبا    )6("َهِديَّةً َعلَْيَها فَقَِبلََها فَقَْد أَتَى بابا َعِظيًما ِمْن أَْبَواِب الر ِ

 
( برقم:  170/    6والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  2784( برقم: )1090/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )1(
"  وكذا قال زكريا غالم في ناده صحيح.وإس"(: 621/ 11»جامع األصول« ). قال عبدالقادر األرنؤوط في  ( )بمثله.(12069)

 .  (961/ 2»ما صح من آثار الصحابة في الفقه« )
والبيهقي  ،  ( ) كتاب األقضية ، ما ال يجوز في النحل ( )بهذا اللفظ(  2783( برقم: )1089/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(

. وصححه األلباني في  شرط القبض في الهبة ( )بمثله.( ( ) كتاب الهبات ، باب12067( برقم: )169/  6في "سننه الكبير" )
 " لت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.  وقال :"...  1619برقم    (:61/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

  . () كتاب األدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا()بهذا اللفظ(  6027( برقم:)12/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام()بنحوه( 2627( برقم: )37/    8ومسلم في"صحيحه") 

( ) كتاب الطالق ، باب شفاعة النبي صلى هللا عليه وسلم في زوج 5283رقم: )( ب48/    7أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )4(
 . بريرة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب في االستقراض ، باب إذا قاص أو جازفه في الدين 2396( برقم: )117/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .تمرا بتمر أو غيره ( )بهذا اللفظ(

،  ( ) كتاب اإلجارة ، باب في الهدية لقضاء الحاجة ( )بهذا اللفظ(  3541( برقم: )316/    3"سننه" )أخرجه أبو داود في    –  )6(
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل«   .قال ابن حجر في  ( )بمثله.(22682( برقم: ) 5229/    10وأحمد في "مسنده" ) 

منكر. "(:399/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  ط في.". قال األرنؤورواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال"(:322)ص
ان كان ثقة يُغرب كثيراً كما قال الحافظ، وهذا الحديث من أفراده، ؤقد جاء في حديث   -وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي-القاسم  

 (: 710/  2يب« )»صحيح الترغيب والتره. وصححه األلباني في  ابن عمر ما يخالفه، ففيه: "من آتى إليكم معروفا فكافئوه"
لت: وهذا إسناد حسن، رجاله "ق (: 1371/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )، وقال في    2624برقم  

كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير القاسم ـ وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة ـ، وهو حسن الحديث كما استقر  
وقد  ...الخالف المعروف فيه قديماً. ولذلك ساقه شيخ اإلسالم ابن تيمية مساق المسلمات في بعض كتاباتهعليه رأي الحفاظ مع 

: »من صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن -صلى هللا عليه وسلم  -يتبادر لبعض األذهان أن الحديث مخالف لقوله 
فأقول: ال مخالفة، وذلك   ( .254ه« . رواه أبو داود وغيره، وتقدم تخريجه برقم )تكافئوه؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتمو

 ."بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة، أو على ما ليس بواجب من الحاجة. وهللا أعلم.
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ِ بن عمرو. و  )صحيح( -4418 اِشَي     رسول للا   قَاَل لَعنرضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ الرَّ
ْرتَِشَي      )1("َواْلم 

    )2(" الراشي والمرتشي في الحكم"  في لفظ عن أبي هريرة.صحيح لغيره(حسن.  ) -4419

لغيره( -4420 لَعنوْلحمد  .   )صحيح  قَاَل  ثوبان  للا  عن  ْرتَِشَي      رسول  َواْلم  اِشَي  الرَّ
َما ائَِش َيعني الَِّذي يَْمِشي َبْيَنه      )3("َوالرَّ

َوقَاَل ع َمر  ْبن  َعْبِد اْلعَِزيِز َكاَنْت اْلَهِديَّة  فِي   باب َمْن لَْم يَْقبَْل اْلَهِديَّةَ ِلِعلَّةٍ قال البخاري   -4421
 )4(" َهِديَّةً َواْلَيْوَم ِرْشَوةٌ   النبي َزَمنِ 

َبنِي    رسول للا  اْستَْعَملَ "  الساعدي  عن أَبِي ُحَمْيدٍ فيهما  و -4422 اًلَعلَى َصَدقَاِت  َرج 
ا َجاءَ  فََهالَّ َجلَْسَت      رسول للا  َحاَسَبه  قَاَل َهذَا َمال ك ْم َوَهذَا َهِديَّةٌ فَقَالَ   س لَْيٍم ي ْدَعى اْبَن اْللَّتَِبيَِّة فَلَمَّ

َ َوأَْثَنى عَ  َك َحتَّى تَأِْتَيَك َهِديَّت َك إِْن ك ْنَت َصاِدقًا ث مَّ َخَطَبَنا فََحِمَد َّللاَّ ا فِي َبْيِت أَِبيَك َوأ م ِ لَْيِه ث مَّ قَاَل أَمَّ
ِني َّللاَّ   ا َوالَّ َل ِمْنك ْم َعلَى اْلعََمِل ِممَّ ج  َمال ك ْم َوَهذَا َهِديَّةٌ أ ْهِدَيْت     فََيأِْتي فََيق ول  َهذَابَْعد  فَإِن ِي أَْستَْعِمل  الرَّ

ذ  أََحٌد ِمْنك ْم َشْيئًا   ِ اَل َيأْخ  ِه َحتَّى تَأِْتَيه  َهِديَّت ه  َوَّللاَّ لَِقَي  ِلي أَفَاَل َجلََس فِي َبْيِت أَِبيِه َوأ م ِ ِبغَْيِر َحق ِِه إاِلَّ
َ َيْحِمل ه  َيْوَم اْلِقَيا َواٌر أَْو َشاةً  َّللاَّ َغاٌء أَْو َبقََرةً لََها خ  َ َيْحِمل  َبِعيًرا لَه  ر  َمِة فََْلَْعِرفَنَّ أََحًدا ِمْنك ْم لَِقَي َّللاَّ

مَّ َهْل َبلَّْغت  َبْصَر َعْيِني َوَسْمَع أ ذ ِني ِئَي َبَياض  إِْبِطِه َيق ول  اللَّه     )5("تَْيعَر  ث مَّ َرفََع َيَده  َحتَّى ر 

قال البخاري بَاُب قَِصاِص اْلَمْظلُوِم إِذَا َوَجَد َماَل َظاِلِمِه َوقَاَل اْبُن  .      من أخذ حقه من ظالمه   •
 : ثم ذكر الحديثين التاليين  َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُْم بِِه  ِسيِريَن يُقَاص هُ َوقََرأَ 

َعْنَها قَالَْت : َجاَءْت ِهْند  ِبْنت  ع ْتَبةَ ْبِن َرِبيعَةَ فَقَالَْت : َيا    َرِضَي هللاُ َعائَِشةَ  عن  فيهما -4423
يٌك ، فََهْل َعلَيَّ َحَرٌج أَْن أ ْطِعَم ِمَن الَِّذي لَه  ِعَيالََنا ؟ فَ  ٌل ِمس ِ قَاَل : اَل  َرس وَل للِا ، إِنَّ أََبا س ْفَياَن َرج 

وِف .َحَرَج َعلَْيِك أَْن ت ْطعِ    )6("ِميِهْم ِباْلَمْعر 

 
( برقم:  468/    11وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بلفظه.(  639( برقم: )222/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
وأبو ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله مطوال.(7158( برقم: )102/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  5077)

 ( )بمثله مطوال.(1337( برقم: ) 16/    3ه مطوال.( والترمذي في "جامعه" )( )بمثل3580( برقم: )326/    3داود في "سننه" )
يقول: حديث أبي سلمة ، عن عبد هللا بن عمرو ،   ) الدارمي(وسمعت عبد هللا بن عبد الرحمن  وقال :"حسن صحيح" وقال :" 

الباب وأصح   النبي صلى هللا عليه وسلم أحسن شيء في هذا  / 5بي داود ت األرنؤوط« )»سنن أ" . قال األرنؤوط في  عن 
" وصححه األلباني في فهو صدوق ال بأس به.  -وهو القرشي العامري-سناده قوي من أجل الحارث بن عبد الرحمن  "إ(:433

 (: 243/  8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وقال في    2211برقم    (:529/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )
 ."ات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن أبى ذئب , وهو صدوق.ورجاله ثق "2620برقم 

( ) باب في التجارات ، ( )بلفظه مختصرا.( وابن حبان في 638( برقم: )222/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
  ( )بمثله مطوال.( 7159( برقم: )103/    4"مستدركه" ) والحاكم في  ،  ( )بهذا اللفظ(  5076( برقم: )466/    11"صحيحه" )

وأحمد وقال :"حديث حسن" ،  ( )بمثله مطوال.(  1336( برقم: )15/    3والترمذي في "جامعه" )،    وصححه وسكت عنه الذهبي
اله إسناده حسن، رج"(:467/  11»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في     ( )بلفظه.(9145( برقم: )1894/    2في "مسنده" ) 

ثقات رجال الشيخين غير عمربن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقد روى له أصحاب السنن، وهو مختلف فيه، وهو حسن الحديث، 
"صحيح لغيره " ،   2212برقم    (:529/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وقال األلباني في  ال يأس به كما قال ابن عدي.

 .  1009برقم  (:485/  1ئد ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زواوكذا قال في 
)3(  –  ( "مستدركه"  في  الحاكم  )103/    4أخرجه  برقم:  )بمثله.(  7160(   )  ، ( "مسنده"  في  برقم:  5270/    10وأحمد   )
صحيح لغيره دون قوله: "والرائش"، وهذا  " ط الرسالة(: 85/ 37»مسند أحمد« )( . قال األرنؤوط في ( )بهذا اللفظ 22834)

 "وفيه أبو الخطاب ال يعرف.وقال :"  1344برقم    (:79/  2»ضعيف الترغيب والترهيب« ). وضعفه األلباني في   "  إسناد ضعيف
. قال األلباني   ( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من لم يقبل الهدية لعلة ( )بهذا اللفظ(159/    3البخاري في "صحيحه" )ذكره  –  )4(

( 294/  5(، وأبو نعيم )294وصله عبد هللا بن أحمد في "الزهد" )ص  "(:190/  2»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )في  
 . "أحدها جيد  بأسانيد

 . ( ) كتاب الحيل ، باب احتيال العامل ليهدى له ( )بهذا اللفظ(6979( برقم: )28/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
كتاب المظالم ، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ( ( ) 2460( برقم: )131/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )6(

 . ( ) كتاب اأْلقضية ، باب قضية هند ( )بمثله مطوال.(1714( برقم: )130/  5)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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ِ      َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ وفيهما   -4424 وَنا   قَاَل : ق ْلَنا ِللنَّبِي  : إِنََّك تَْبعَث َنا ، فََنْنِزل  ِبقَْوٍم اَل َيْقر 
ْيِف فَاْقَبل وا ، فَإِْن لَْم َيْفعَل وا ،   ، فََما تََرى فِيِه ؟ فَقَاَل لََنا : إِْن نََزْلت ْم ِبقَْوٍم ، فَأ ِمَر لَك ْم ِبَما َيْنبَِغي ِللضَّ

ْيفِ  ْم َحقَّ الضَّ ذ وا ِمْنه   .  )1("فَخ 

ِ     اْلحسن عن سمرةعن  .و   لغيره()حسن   -4425 قَاَل َعلَى اْلَيِد َما أََخذَْت َحتَّى    عن النَِّبي 
يَ        )2(" ت َؤد ِ

إِلَى َمْن    قَاَل النَّبِيُّ     عن أَبِي هريرةو.    )صحيح بطرقه وشواهده( -4426 أَد ِ اْْلََماَنةَ 
ْن َمْن َخاَنكَ      )3("اْئتََمَنَك َواَل تَخ 

قال : قلت يا رسول للا الرجل أمر به    عن أبيه    عن أبي األحوصو.    )صحيح( -4427
   )4("يفني فيمر بي أفأقريه ؟ قال ال أقره ضفال يقربني وال ي 

قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم    "  عن بشير بن الخصاصية  . و  )ضعيف( -4428
    )5("من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال " ال

ِ     اْلحسن عن سمرةعن  .و   )حسن لغيره( -4429 قَاَل َعلَى اْلَيِد َما أََخذَْت َحتَّى    عن النَِّبي 
يَ        )6(" ت َؤد ِ

  

 
ل ظالمه ( ) كتاب المظالم ، باب قصاص المظلوم إذا وجد ما2461( برقم: )131/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )     –  )1(

( ) كتاب األدب ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ( )بمثله.( ومسلم في "صحيحه"  6137( برقم: )32/    8( )بهذا اللفظ( ، )
  ( ) كتاب اللقطة ، باب الضيافة ونحوها ( )بمثله.( 1727( برقم: )138/  5)
اللفظ(3561( برقم: )321/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2( العارية ( )بهذا  ،   ( ) كتاب اإلجارة ، باب في تضمين 

 9وأحمد في "مسنده" ) ،    وقال :"حديث حسن صحيح"    ( )بلفظه مختصرا.(1266( برقم: )544/    2والترمذي في "جامعه" )
وسماع الحسن من "(:241/  5»فتح الباري البن حجر« ) ن حجر في  . قال اب  ( )بلفظه مختصرا.(20448( برقم: )4646  /

حسن لغيره، وهذا إسناد " (:414/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  سمرة مختلف فيه فإن ثبت ففيه حجة
يل في تخريج أحاديث »إرواء الغل" . وضعفه األلباني في  لم يصرح بسماعه من سمرة.  -وهو البصري -رجاله ثقات، لكن الحسن  

 .1516برقم  (:348/ 5منار السبيل« )
(  3535( برقم: )313/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2309( برقم: )46/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

/    6"مسنده" )  وأحمد في  ،  وقال :"حسن غريب"    ( )بلفظه.(1264( برقم: )542/    2والترمذي في "جامعه" )،  )بلفظه.(  
برقم: )3261 )بنحوه.(15663(  في    (  الملقن  ابن  قال   .( المنير«  البدر  القطان "أ(:150/  2»خالصة  وابن  ابن حزم  عله 

والبيهقي، وقال أبو حاتم: منكر. وقال الشافعي: إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل ال أعرفه عن النبي صلى 
»سنن ".  قال األرنؤوط في  قلت: له طرق ستة كلها ضعاف كما أوضحتها في األصل..    وسلم من وجه صحيحهللا تعالى عليه  

مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن "(:394/  5أبي داود ت األرنؤوط« )
األلباني في   ماهك. الصغير وزيادته« )".  . وصححه  الجامع  في     240برقم    (:107/  1»صحيح  األحاديث وقال  »سلسلة 

فقهها وفوائدها« ) من  الشواهد  ...قلت:    "  423برقم  (:784/  1الصحيحة وشيء  الصحة    وهذه  إلى درجة  ترقيه  والطرق 
 ". وهللا أعلم. الختالف مخارجها، ولخلوها عن متهم.

لبر والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ،  ( ) أبواب ا2006( برقم: )537/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
سناده :"إ  15887برقم  ط الرسالة(:  222/  25»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    باب ما جاء في اإلحسان والعفو ( )بهذا اللفظ(

والحرام« »غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل  ." . وقال :"حسن صحيح" . وصححه األلباني في    صحيح على شرط مسلم
 .  75برقم  (:63)ص

. قال األرنؤوط   ( ) كتاب الزكاة ، باب رضا المصدق ( )بهذا اللفظ(1586( برقم: ) 17/  2أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )5(
 - »ضعيف أبي داود  " . وضعفه األلباني في  حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.  "(:36/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

 .  277برقم  (:108/ 2األم« )
اللفظ(3561( برقم: )321/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6( العارية ( )بهذا  ،   ( ) كتاب اإلجارة ، باب في تضمين 

 9وأحمد في "مسنده" ) ،    وقال :"حديث حسن صحيح"    ( )بلفظه مختصرا.(1266( برقم: )544/    2والترمذي في "جامعه" )
وسماع الحسن من "(:241/  5»فتح الباري البن حجر« ) . قال ابن حجر في    ( )بلفظه مختصرا.(20448)( برقم:  4646  /

حسن لغيره، وهذا إسناد " (:414/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  سمرة مختلف فيه فإن ثبت ففيه حجة
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث . وضعفه األلباني في    "لم يصرح بسماعه من سمرة.  -وهو البصري -رجاله ثقات، لكن الحسن  

 . 1516برقم  (:348/ 5منار السبيل« )
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 باب الفرائض •
 ال وصية لوارث   •

قال:كان المال للولد وكانت الوصية    رضي للا عنهما    لبخاري عن ابن عباسفي ا -4430
فجعل للذكر مثل حظ اْلنثيين وجعل لْلبوين لكل واحد    فنسخ هللا من ذلك ما أحب للوالدين  

 )1("منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

َ قَْد أَْعَطى ك لَّ ِذي    رسول للا   َسِمْعت      حديث  أبي أمامة.  )حسن( -4431 َيق ول  إِنَّ َّللاَّ
ٍ َحقَّه  فَاَل َوِصيَّةَ ِلَواِرثٍ     )2( "َحق 

رضي للا عنهما :"  بن عباس  عطاء الخرساني عن عكرمة عن  ن  عو .    )ضعيف( -4432
    )3(": ال تجوز الوصية لوارث إال أن يشاء الورثة   رسول للا  قال

أن النبي صلى للا عليه و سلم قضى بالدين :" عن علي .  )ضعيف والعمل عليه( -4433
       )4("قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين

 .  ) باإلجماع(  والدين تقدمان على التركة ، والدين يقدم على الوصية )الثلث(الوصية •
أَْلِحق وا اْلفََرائَِض ِبأَْهِلَها فََما      رسول للا  قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عباسفيهما   -4434

ٍل ذََكرٍ  َو ِْلَْولَى َرج   )5("َبِقَي فَه 

ٍل ذََكٍر "وفي لفظ لهما -4435  )6("فََما تََرَكْت اْلفََرائِض  فَِْلَْولَى َرج 

ِ فََما تََرَكْت اْلفََرائِض    "وفي لفظ بمسلم -4436 وا اْلَماَل َبْيَن أَْهِل اْلفََرائِِض َعلَى كتاب َّللاَّ اْقِسم 
ٍل ذََكٍر   )7("فَِْلَْولَى َرج 

ْؤِمِنيَن   َأَنَّ  :"    أَبِي هريرةوفيهما عن   -4437 ا فَتََح َّللاَّ  َعلَْيِه اْلف ت وَح قَاَل أََنا أَْولَى ِباْلم  لَمَّ
ه  َوَمْن تََرَك َمااًل فَِلَوَرثَِت  ْؤِمِنيَن فَتََرَك َدْيًنا فَعَلَيَّ قََضاؤ  ف َِي ِمْن اْلم     )8("  هِ ِمْن أَْنف ِسِهْم فََمْن ت و 

   )9(وفاء"" فمن مات ولم يترك  وفي لفظ للبخاري -4438

 
 ( ) كتاب الوصايا ، باب ال وصية لوارث ( )بهذا اللفظ( 2747( برقم: ) 4/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
اللفظ(2405( برقم: )482/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )2( ( برقم:  321/    3وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا 
وقال :"حسن" . قال األرنؤوط   ( )بمثله مطوال.(1265( برقم: )544/  2والترمذي في "جامعه" )، ( )بمثله مطوال.( 3565)

برقم   (:245/  5»إرواء الغليل « )" . وصححه األلباني في  إسناده حسن.  " (:482/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في  
 . 610برقم  (:166/ 2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وانظر  1412

،   "عطاء الخراساني غير قوي .  وقال "  ( )بهذا اللفظ(12661( برقم: )263/    6يهقي في"سننه الكبير") أخرجه الب  –  )3(
ورجاله ثقات  "(: 372/  5»فتح الباري البن حجر«). قال ابن حجر في  ()بمثله.(4150(برقم:)171/    5والدارقطني في "سننه")

 6198برقم    (:895»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صاني في  " . وضعفه األلبإال أنه معلول فقد قيل إن عطاء هو الخرساني
) كتاب الوصايا ، باب تأويل قول هللا تعالى من بعد وصية    معلقا بصيغة التضعيف  ( 5/    4البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )4(

ضعيف لكن قال الترمذي  وهو إسناد (:377/ 5»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في  يوصي بها أو دين ( )بهذا اللفظ(
إن العمل عليه عند أهل العلم وكأن البخاري اعتمد عليه العتضاده باالتفاق على مقتضاه وإال فلم تجر عادته أن يورد الضعيف 

يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إال في صورة ، ولم  في مقام االحتجاج به وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا  
ما لو أوصى لشخص بألف مثال وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده  :واحدة وهي

 3الترمذي في "جامعه" ).". وأخرجه  تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة  :ففي وجه للشافعية،  وصدقه الوارث  ،  
وأخرجه أحمد  ،    والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية"    "( وقال  ( )بهذا اللفظ2122( برقم: )623  /

إسناده  "ط الرسالة(:  392/  2»مسند أحمد« )، قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مطوال.(1106( برقم: )290/    1في "مسنده" )
 1688برقم    (:131/  6ديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في تخريج أحا". وحسنه األلباني في  ضعيف لضعف الحارث األعور.

( ) كتاب الفرائض ، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ( )بهذا 6732( برقم: )150/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .( ) كتاب الفرائض ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( )بلفظه.(1615( برقم: )59/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الفرائض ، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ( )بمثله.(  6732( برقم: )150/    8رجه البخاري في "صحيحه" )أخ  –  )6(
 .( ) كتاب الفرائض ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( )بمثله.(1615( برقم: )59/  5، ومسلم في "صحيحه" )

 . الفرائض ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب 1615( برقم: )59/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
)8(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  ) 97/    3أخرجه  برقم:  اللفظ(  2298(  )بهذا   ) الدين  باب   ، الكفالة  كتاب   ( في  ،  (  ومسلم 

 .( ) كتاب الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ( )بمثله.(1619( برقم: )62/  5"صحيحه" ) 
)بهذا    من ترك ماال فألهله(()كتاب الفرائض ، باب قول النبي  6731(برقم:)150/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )9(

 .اللفظ(
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لمسلم -4439 لفظ  مواله    وفي  فأنا  أو ضياعا  دينا  ترك  ما  فأيكم  فإلى "  ماال  ترك  وأيكم 
 )1("العصبة من كان 

أبيه عن جده    عن عمرو بن شعيبو.      )حسن( -4440 قال  قَالَ   ع َمر   أن    عن   ":
َو ِلعََصَبِتِه َمْن َكانَ    رسول للا     )2("   َما أَْحَرَز اْلَولَد  أَْو اْلَواِلد  فَه 

الوالء لحمة كلحمة      رسول للا   قال :"  رضي هللا عنهماعن بن عمر  .    )صحيح( -4441
     )3("النسب ال يباع وال يوهب 

َبْيعِ اْلَواَلِء      رسول للا   َيق ول  َنَهى  رضي للا عنهما   ابن عمر  وفيهما  عن -4442 عن 
 الوالء " حق ميراث المعتِق من المعتَق"   )4(" هَبِتهِ  َوعن

   )5("اْلَواَلء  ِلَمْن أَْعتََق   " إنماقال: عن النبي   رضي للا عنها  عن عائشة فيهما -4443

قال : تحوز المرأة ثالثة مواريث      النبي  : عن   عن واثلة بن اْلسقع  .    )ضعيف( -4444
      )6("عتيقها و لقيطها و الولد الذي العنت عليه 

  

 
 . ( ) كتاب الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ( )بهذا اللفظ(1619( برقم: )62/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت  . قال ابن حجر في     ( )بهذا اللفظ(2917( برقم: )86/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

إسناده "(:542/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في    صححه ابن المديني وابن عبد البر"(: 368الفحل« )ص
إسناده حسن، وقال ابن عبد البر:  "  2590برقم  (:272/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )  " . وقال األلباني فيحسن.

 ". "حديث حسن صحيح"، ووافقه ابن القيم وابن التركماني
( برقم:  341/    4والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(4950( برقم: )325/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
»خالصة  . قال ابن الملقن في  ( )بلفظه.(21477( برقم: )293/    10، والبيهقي في "سننه الكبير" )  وصححه  ( )بمثله.(8082)

رواه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر، قال الحاكم: صحيح اإلسناد  "(:456/  2البدر المنير« )
ث عبد هللا بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه  قلت: إال حدي .  وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة

.". و البيهقي وال أحد من مصنفي األحكام أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب وغيره فراجعه في األصل تجده فوائد ومباحث
»التلخيص " ، وقال في   بيهقيصححه ابن حبان، وأعله ال"(:369»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صقال ابن حجر في  

وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"،   ورواه أبو محمد جعفر بن محمد الطبري في "تهذيبه"،"...(:512/  4الحبير ط العلمية« )
والطبراني في "الكبير" من حديث عبد هللا بن أبي أوفى، وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقي؛ حيث قال عقب حديث 

 (: 109/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ).". وصححه األلباني في  يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة.  أبي يوسف:
 ... قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات  ...  ويشهد له حديث على رضى هللا عنه , أخرجه البيهقى    وقال :"...  1668برقم  

وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق   ... عنه البيهقى ثم ابن التركمانىهذا إسناد قوى كالشمس وضوحا , ومع ذلك سكت 
 ".أخرجه الدارمى  بسند صحيح عنه. وله شاهد موقوف على عبد هللا بن مسعود بلفظه. على , والحسن البصرى وهللا أعلم.

الء وهبته ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  ( ) كتاب العتق ، باب بيع الو2535( برقم: ) 147/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .  ( ) كتاب العتق ، باب النهي َعْن بيع الوالء وهبته ( )بمثله مختصرا.( 1506( برقم: )216/  4في "صحيحه" ) 

 ( ) كتاب البيوع ، باب البيع والشراء مع النساء ( )بهذا اللفظ( 2156( برقم: )71/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .(بمثله( ) كتاب العتق ، باب إنما الوالء لمن أعتق ( )1504( برقم: )213/  4مسلم في "صحيحه" )، و

(  615/    3والترمذي في "جامعه" )وصححه ،    ( )بهذا اللفظ(8078( برقم: )340/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(
. قال ابن حجر   ( )بمثله.(  17255( برقم: )3756/    7وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن غريب" ،    ( )بمثله.(2115برقم: ) 

وليس فيه سوى   ز  وصححه الحاكم،  وحسنه الترمذي  :  قلت    .  قال البيهقي ليس بثابت"(:31/  12»فتح الباري البن حجر« )في  
شاهد من وله    ،    ووثقه جماعة،  قال البخاري فيه نظر    ،    عمر بن رؤية بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة مختلف فيه

إسناده ضعيف، لضعف عمر بن "ط الرسالة(:  385/  25»مسند أحمد« ).". وقال األرنؤوط في  حديث بن عمر عند بن المنذر
قلت: إسناده فيه ضعف؛ عمر هذا. قال البيهقي:  :"  504برقم     (:401/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  رؤبة

وقال الذهبي: " ليس بذاك ".   "عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النّْصري؛ فيه نظر ".قال البخاري:    " هذا غير ثابت ". 
 . أهل النقل " وقال الخطابي: " وهذا الحديث غير ثابت عند
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 يرث المسلم الكافر  ال •
باب اَل يَِرُث المسلم اْلَكافَِر َواَل اْلَكافُِر المسلم َوإِذَا أَْسلََم قَْبَل أَْن يُْقَسَم  قال البخاري   -4445

 )1(" اْلِميَراُث فَاَل ِميَراَث لَهُ 

قَاَل اَل َيِرث  المسلم اْلَكافَِر    أَنَّ النبي   رضي للا عنهما  عن أسامة بن زيدوفيهما   -4446
  )2("َواَل اْلَكافِر  المسلم

    )3("ال يتوارث أهل ملتين وال يرث مسلم كافرا وال كافر مسلما  وأخرجه الحاكم بلفظ" -4447

ِ أَتَْنِزل     :" أَنَّه  قَالَ   رضي للا عنهما  عن أسامة بن زيد ْبِن َحاِرثَةَ   وفيهما -4448 َيا َرس وَل َّللاَّ
لب  فِي َداِرَك ِبَمكَّةَ فَقَاَل َوَهْل تََرَك لََنا َعِقيٌل ِمْن ِرَباعٍ أَْو د وٍر َوَكاَن َعِقيٌل َوِرَث أََبا طالب ه َو َوطا

َواَل َعلِ  َجْعفٌَر  َما َكاَنا مسلمْيِن َوَكاَن َعِقيٌل َوطالبَولَْم يَِرْثه     ]حين موت أبي طالب[ يٌّ َشْيئًا ِْلَنَّه 
 ]فورثاه[ ) تأخر إسالمه إلى يوم الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وشهد مؤتة(   )4("َكافَِرْينِ 

 رضي للا عنهما عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  و.  (. صحيح لغيره)حسن -4449
      )5(" اَل َيتََواَرث  أَْهل  ِملَّتَْيِن َشتَّى   رسول للا  قَالَ 

ٌل إِلَى   رضي للا عنهما  ْبِن حصين  الحسن عن عمران عن  . و  )ضعيف( -4450  قَاَل َجاَء َرج 
ا َولَّى َدَعاه  فَقَاَل لََك س د ٌس      رسول للا فَقَاَل إِنَّ اْبِني َماَت فََما ِلي فِي ِميَراِثِه قَاَل لََك السُّد س  فَلَمَّ

ا َولَّى َدَعاه  قَاَل إِنَّ السُّد َس اْْلَخَر ط ْعَمةٌ      )6("آَخر  فَلَمَّ

َجعََل ِلْلَجدَّةِ السُّد َس إِذَا لَْم يَك ْن    أَنَّ النبي    عن اْبِن بريدة عن أَِبيهِ . و   )ضعيف( -4451
     )7("د وَنَها أ مٌّ 

  

 
 ( ) كتاب الفرائض ، باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم ( )بهذا اللفظ( 156/  8البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )1(
( ) كتاب الفرائض ، باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم  6764( برقم: )156/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الحج ، باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها ( 1351( برقم: )108/    4ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  
 . )بمثله مطوال.(

 .وصححه ووافقه الذهبي ( )بهذا اللفظ(2962( برقم: ) 240/  2"مستدركه" ) أخرجه الحاكم في – )3(
البخاري في "صحيحه" )  –  )4( ( ) كتاب الحج ، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (  1588( برقم: )147/    2أخرجه 

 وتوريث دورها()بهذا اللفظ( () كتاب الحج ، باب النزول بمكة للحاج  1351( برقم: )108/    4)بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه")
،    ( ) كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر ( )بهذا اللفظ(2911( برقم: )85/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

وسند "...(:51/  12»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(  6963( برقم: )1438/    3وأحمد في "مسنده" )
" . وحسنه  إسناده حسن."(:537/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". وقال األرنؤوط في  عمرو صحيحإلى  فيه  داود  أبي  

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ،وفي    7614برقم    (:1261/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في  
إسناده حسن صحيح، :"  2586برقم    (:267/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في    1719برقم    (:158/  6)

والحديث مخرج في  ت: وهذا إسناد حسن؛ للخالف المعروف في عمرو بن شعيب.قل...إسناده: " وقال :" وصححه ابن الجارود 
  (، وذكرت له هناك بعض الشواهد. 121 - 120/ 6"اإلرواء" )

أبو داود في "سننه"  ، و  وقال :"حسن صحيح"    ( )بهذا اللفظ(2099( برقم: )604/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(
»سنن أبي . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(20234( برقم: )4592/    8( وأحمد في "مسنده" )هبمثل ( )2896( برقم: )81/    3)

لم يسمع   -وهو ابُن أبي الحسن البصري-صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن  "(: 524/  4داود ت األرنؤوط« )
»ضعيف أبي  " . وقال األلباني في  ابن الجارود   عمران بن حصين فيما نص عليه أهل العلم، ومع ذلك صححه الترمذي، وانتقاه

ولم يسمع من    مدلس،  -وهو البصري  -اسناده ضعيف؛ النقطاعه، فإن الحسن  :  لت:"ق   500برقم    (:395/  2األم« )  -داود  
 . "عمران، وبذلك أعله المنذري

»التلخيص الحبير ط العلمية« . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(2895( برقم: )81/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل«  .". وقال في  ي إسناده عبيد هللا العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن"ف (:187/ 3)

الجارود، "ص (:367)ص وابن  ابن خزيمة  عدي  ححه  ابن  في  وقواه  األرنؤوط  وقال   .".( األرنؤوط«  داود ت  أبي  / 4»سنن 
 ". إسناده ضعيف؛ لضعف في العتكي هذا."(:395/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  حسن في الشَّواهد" (:523
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أَبِي هريرة.    (لغيره  صحيححسن.  ) -4452 النبي    عن  اْلَمْول ود     عن  اْستََهلَّ  إِذَا  قَاَل 
ثَ  ر ِ      )1(" و 

 رضي للا عنهما عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  و.  صحيح لغيره(حسن.  ) -4453
   )2("ليس للقاتل من الميراث شيء رسول للا  قال

بعض العلماء أن قتل الخطأ ال يمنع القاتل من اإلرث فيسلم الدية إن لم يعف عنه ويرث  يرى     •
: هذه المسألة  ابن عثيمين   لشيخقال ا   وهو مذهب مالك واختاره ابن القيم.،  نصيبه من غيرها  

والصواب أن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية  ،  فيها خالف بين أهل العلم في القاتل خطأ  
أظن    وهذا هو الذي رجحه ابن القيم في أعالم الموقعين وذكر فيها فتوى عن رسول هللا  

قتل الخطأ ال يمنع من اإلرث والصواب عندنا أن  .  أنه رواه ابن ماجة الحديث وقال به نأخذ  
ثه ليرث   ألن التهمة فيه بعيدة إذ أن القاتل إنما منع من اإلرث خوفاً من أن يقتل اإلنسان مورَّ

ولكن الدية ما  ، والتهمة في مثل هذه األحوال بعيدة جداً فال يُمنع من اإلرث ألن األصل ثبوته 
 . تسقط عنها منها شيء ألن الدية وجبت بفعلها

أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين للا  قال:"  عن النبي  عن أنسو .)صحيح( -4454
،    عز وجل عمر ، وأصدقها حياء عثمان ، وأفرضهم زيد ، وأقرؤهم أبي بن كعب اْلنصاري

وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل ، وإن لكل أمة أمينا ، وإن أمين هذه اْلمة أبو عبيدة بن  
 )3("الجراح 

  

 
( برقم:  257/    6"سننه الكبير" ) والبيهقي في  ،  ( )بهذا اللفظ(  2920( برقم: )87/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لوال عنعنة  "(: 545/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(12612)

»صحيح سنن ، وقال في   328برقم  (:121/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ) " . وصححه األلباني فيمحمد بن إسحاق.
لكن الحديث   ...حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر:"   2593برقم    (:275/  8س« )أبي داود ط غرا

صحيح؛ فإن له طريقًا أخرى، وشاهًدا من حديث جابر، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقد خرجت ذلك كله في "إرواء 
/ 1األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )»سلسلة  " وقال في    (.153و    152(، و"الصحيحة" )1707الغليل" )

رواه   ولكن له شاهد من حديث جابر مرفوعا.  قلت: ورجاله ثقات، إال أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.:"   153برقم    (:285
مسلم وسفيان قلت: والربيع بن بدر متروك، لكن تابعه المغيرة بن  ( عن الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عنه.2750ابن ماجه )

قلت: بل على شرط   " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.  ( وقال:349،  348/    4أخرجه الحاكم )  أبي الزبير به.  عن
 ". وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا. مسلم فقط، على أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن.

وأبو داود  ،  كتاب الفرائض ، توريث القاتل ( )بهذا اللفظ(    ( )6333( برقم: )120/    6أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )2(
  6( ) كتاب الديات ، باب ديات األعضاء ( )بنحوه مطوال.( والبيهقي في "سننه الكبير" )4564( برقم: ) 313/    4في "سننه" )

القاتل ( )بلفظه.( ، )والدارقطني في "سنن12369( برقم: )220  / الفرائض ، باب ال يرث  ( برقم: 170/    5ه" )( ) كتاب 
)بلفظه.(4148)  ) يرث  ال  القاتل  باب   ، الفرائض  كتاب   ( في    (  حجر  ابن  قال  الفحل« .  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  »بلوغ 

" . وصححه األلباني رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي، والصواب: وقفه على عمر  "(:368)ص
/ 6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )،وقال في  5422برقم  (:954/ 2ير وزيادته« )»صحيح الجامع الصغفي 
  ... وأما بقية اإلسناد فهو حسن فقط للخالف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده....  :"  1671برقم    (:117

 . ."وأما الحديث نفسه , فهو صحيح لغيره , فإن له شواهد يتقوى بها
الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ، و)بمثله.(      (  7252( برقم: )238/    16أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
برقم: )226/    6) اللفظ(2241(  )بهذا   )    ، )وقال :"إسناده صحيح"  في "مستدركه"  برقم: )422/    3والحاكم   )5835  )

( 3791( برقم: ) 127/    6( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )8185( برقم: ) 345/    7والنسائي في "الكبرى" ) ،  )بمثله.(  
، ( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه 14206( برقم: )2963/    6وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،     )بمثله.(

 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين. "ط الرسالة(: 252/ 20»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في  ( )بمثله.( 
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 األخوات مع البنات عصبات   •
البخاري   -4455 ُموَسىفي  أَبُو  الن ِْصف       ُسئَِل  ِلْلِبْنِت  فَقَاَل  َوأ ْخٍت  اْبٍن  َواْبَنِة  ِبْنٍت  عن 

َوِلْْل ْخِت الن ِْصف  َوأِْت ابن مسعود فََسي تَابِعني فَس ِئَل ابن مسعود َوأ ْخبَِر ِبقَْوِل أبي موسى فَقَاَل لَقَْد  
ْهتَِديَن أَْقِضي فِيَها بَِما قََضى النبيَضلَْلت   ِلاْلْبَنِة الن ِْصف  َواِلْبَنِة اْبٍن السُّد س    إِذًا َوَما أََنا ِمْن اْلم 

وَسى فَأَْخبَْرَناه  ِبقَْوِل ابن مسعود فَقَاَل اَل تَ  ي َما َداَم  ْسأَل وِن تَْكِملَةَ الثُّل ثَْيِن َوَما َبِقَي فَِلْْل ْخِت فَأَتَْيَنا أََبا م 
 )1(" َهذَا اْلَحْبر  فِيك مْ 

 الكاللة •
فقال وثالث      النبي  : خطب عمر على منبر"رضي للا عنهما  ابن عمر  فيهما عن   -4456

  )2("لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكاللة وأبواب من أبواب الربا    رسول للا   وددت أن
في    رسول للا  ثم إني ال أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكاللة ما راجعت  :"وفي لفظ لمسلم

الكاللة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في   شيء ما راجعته في 
صدري فقال يا عمر أال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء ؟ وإني إن أعش أقض 

 )3("فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن ال يقرأ القرآن

رسول   : آخر آية نزلت على:"قال همارضي للا عن  ن ابن عباسع:" وفي البخاري -4457
 )4(اْليةياأيها الذين آمنوا اتقوا للا  اآية الرب   للا 

. يستفتونك قل للا يفتيكم في الكاللة  آخر آية نزلت    قال:"    اءوفيهما  عن  البر -4458
 )5("وآخر سورة نزلت براءة

أعقل فتوضأ وأنا مريض ال      رسول للا   : دخل علي "  قال    وفيهما عن جابر -4459
فقلت "  فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول للا إنما يرثني كاللة فنزلت آية الميراث

   )6("قال هكذا أنزلت "؟   يستفتونك قل للا يفتيكم في الكاللة   لمحمد بن المنكدر

 )7("إنما لي أخوات  :"وفي لفظ للبخاري -4460

    رسول للا  قَاَل َسِمْعت    بن معد يكرب اْلِمْقَداِم  عن و.  (. صحيح لغيره)حسن -4461
 َعاِنَيه   َيق ول  أََنا َواِرث  َمْن اَل َواِرَث لَه  أَف كُّ َعاِنَيه  َوأَِرث  َمالَه  َواْلَخال  َواِرث  َمْن اَل َواِرَث لَه  َيف كُّ 

    )8(" َويَِرث  َمالَه  

  

 
 ( ) كتاب الفرائض ، باب ميراث ابنة االبن مع بنت ( )بهذا اللفظ( 6736(برقم: ) 151/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
( برقم: 245/    8مسلم في "صحيحه" )، و  ( )بهذا اللفظ(5588)( برقم:  106/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .( ) كتاب التفسير ، باب ِفي نزول تحريم الخمر ( )بهذا اللفظ(3032)
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصال  567( برقم: )81/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 .لفظ( أو كراثا أو نحوها ( )بهذا ال
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا (  4544( برقم: )32/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . )بهذا اللفظ(
 . ()كتاب تفسير القرآن، باب قوله براءة من هللا ورسوله()بهذا اللفظ(4654(برقم: ) 63/    6أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب الوضوء ، باب صب النبي صلى هللا عليه وسلم وضوءه 194( برقم: )50/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(

 .() كتاب الفرائض ، باب ميراث الكاللة()بهذا اللفظ(1616( برقم:) 60/    5يحه")ومسلم في "صح  ، على المغمى عليه ( )بمثله.(
 . ( ) كتاب الفرائض ، باب ميراث األخوات واإلخوة()بهذا اللفظ(6743( برقم: )152/    8أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )7(
( برقم:  356/    1الجارود في "المنتقى" )وابن  ،    ( )بهذا اللفظ(2901( برقم: )83/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(
»سنن . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مطوال.(6036( برقم: )400/    13وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  1038)

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  حديث صحيح، وهذا إسناد جيد" (:529/  4أبي داود ت األرنؤوط« )
 ."إسنادهما حسن صحيح، وقد صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم "2579برقم  :(255/ 8)
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قَاَل َكتََب ع َمر  ْبن  الخطاب إِلَى أَبِي   أبي أمامة ْبِن سهل ْبِن ُحنَْيفٍ   وعن.    )حسن( -4462
   )1("قَاَل َّللاَّ  َوَرس ول ه  َمْولَى َمْن اَل َمْولَى لَه  َواْلَخال  َواِرث  َمْن اَل َواِرَث لَه    رسول للا   ع َبْيَدةَ أَنَّ 

هريرةعن    وفيهما -4463 للا   أَنَّ أَبِي  أََنا َرسول  قَاَل  اْلف ت وَح  َعلَْيِه  َّللاَّ   فَتََح  ا  أَْولَى   لَمَّ
ه  َوَمْن تََرَك مَ  ْؤِمِنيَن فَتََرَك َدْيًنا فَعَلَيَّ قََضاؤ  ف َِي ِمْن اْلم  ْؤِمِنيَن ِمْن أَْنف ِسِهْم فََمْن ت و    )2("فَِلَوَرثَِتهِ   االً ِباْلم 

  )3(ولم يترك وفاء"" فمن مات وفي لفظ للبخاري -4464

لمسلم -4465 لفظ  مواله    وفي  فأنا  أو ضياعا  دينا  ترك  ما  فأيكم  فإلى "  ماال  ترك  وأيكم 
 )4("العصبة من كان 

 قواعد في  الحجب  •
حجب أألوصاف ) دين ، رق ، قتل( وجوده كالعدم اليحجب غيره وال يعصب غيره ، ويدخل في  •

 جميع الورثة

المحجوب مع الحاجب شيئاً، ويمكن دخوله على جميع الورثة إال من يدلي حجب الحرمان أن ال يرث   •
 إلى الميت بال واسطة وهم ستة: األم واألب والبنت واالبن والزوجة والزوج. 

حجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئاً لوال الحاجب لورث أكثر منه، وهذا النوع يمكن   •
 ء. دخوله على جميع الورثة من غير استثنا

 قواعد لحجب الحرمان بالشخص: •
القاعدة األولى : في األصول، فكل وارث من األصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فاألب  •

يحجب األجداد ألنهم من جنسه وال يحجب الجدات ألنهن من غير جنسه، واألم تحجب الجدات ألنهن 
 من جنسها وال تحجب األجداد ألنهم من غير جنسها.

انية : في الفروع، فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم  القاعدة الث •
إذا   لكن  تحتها  تحجب من  فال  الفروع  من  األنثى  فأما  االبن،  وبنات  االبن  أبناء  يحجب  فاالبن  ال، 
أنزل   أو  بدرجتهن  ابن  ابن  أن يعصبهن  إال  اإلناث يسقطن،  تحتهن من  فإن من  الثلثين  استغرقن 

 منهن.
الثالثة : في الحواشي مع األصول والفروع؛ فكل ذكر وارث من األصول والفروع، فإنه الق • اعدة 

يحجب الحواشي الذكور منهم واإلناث، وال يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح، وسبق أن  
 المذهب تشريك اإلخوة لغير أم مع الجد على التفصيل السابق.

يحجبن الحواشي، إال إناث الفروع وهن البنات وبنات االبن  وأما اإلناث من األصول أو الفروع فال   •
 فيحجبن اإلخوة ألم.

القاعدة الرابعة : في الحواشي بعضهم مع بعض؛ فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من  •
دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كاألخوات 

 .يرث بالتعصيب وال بالفرض فإنه ال يحجب من

  

 
( 400/    13وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1037( برقم: )356/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(

( )بنحوه.(  6037برقم:   )  ،( المختارة"  في "األحاديث  المقدسي  )(  168/    1والضياء  )بنحوه.(76برقم:  :"إسناده   (  وقال 
وأحمد في   وقال "حديث حسن صحيح" ،    ( )بمثله مختصرا.(2103( برقم: )607/    3والترمذي في "جامعه" )  ،  صحيح"

ديث أنه صلى "ح(:182/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« ).  قال ابن حجر في    ( )بمثله.(329( برقم: )110/    1"مسنده" )
 من حديث المقداد بن معديكرب في حديث فيه والخال وارث  ...قال: "أنا وارث من ال وارث له أعقل عنه وأرثه"  هللا عليه وسلم  

وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن وأعله البيهقي باالضطراب ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس   ،  
 .. ،    من ال وارث له   هللا ورسوله مولى من ال مولى له والخال وارث  وفي الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ.  فيه حديث قوي

قال أحمد    وقال البزار أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فذكره كما تقدم قبل.
ء الغليل في تخريج أحاديث »إروا  " وصححه األلباني فيسناده صحيح"إت أحمد شاكر(:  246/  1»مسند أحمد« )شاكر في   

 . 1700برقم  (:137/ 6منار السبيل« )
)2(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  ) 97/    3أخرجه  برقم:  في  2298(  ومسلم   ، اللفظ(  )بهذا   ) الدين  باب   ، الكفالة  كتاب   (  )

 .( ) كتاب الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ( )بمثله.(1619( برقم: )62/  5"صحيحه" ) 
 قول النبي من ترك ماال فألهله()بهذا اللفظ( () كتاب الفرائض ، باب  6731(برقم:)150/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
 . ( ) كتاب الفرائض ، باب من ترك ماال فلورثته ( )بهذا اللفظ(1619( برقم: )62/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
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 كتاب النكاح  •
 مشروعيته  •

فَقَاَل َيا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْستََطاَع ِمْنك ْم اْلَباَءةَ   ك نَّا َمَع النبي بن مسعود  فيهما عن -4466
ْوِم فَإِنَّه  لَ  ْج فَإِنَّه  أََغضُّ ِلْلَبَصِر َوأَْحَصن  ِلْلفَْرجِ َوَمْن لَْم َيْستَِطْع فَعَلَْيِه ِبالصَّ  )1( "ه  ِوَجاءٌ فَْلَيتََزوَّ

معنى واحدأصحهما أن المرادمعناه اللغوي وهو  ان إلى  عبالباءة هنا على قولين يرج  في المراد •
الجماع فتقديرهمن استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن 
لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنة فعليه بالصوم ليقطع شهوته ويقطع شرمنيه كما يقطعه  

ويقطع شرالمني كما    الوجاء)وجاء(هورض الخصيتين والمرادهنا أن الصوم يقطع الشهوة
 . يفعله الوجاء [ 

إني رجل شاب وأنا أخاف  قال:قلت يا رسول للا  عن أبي هريرة  وفي البخاري   -4467
ثم  فسكت عني    ثم قلت مثل ذلكفسكت عني    وال أجد ما أتزوج به النساء   على نفسي العنت

   )2("فاختص على ذلك أو ذر  جف القلم بما أنت الق )يا أبا هريرة  رسول للا  فقال  قلت مثل ذلك 

(:»فنهاه عن االختصاء بهذا القول 299/  10»شرح صحيح البخارى البن بطال«)قال ابن بطال في   •
  إن فعل   هالذى ظاهره التخيير، ومعنى النهى والتبكيت لمن أراد الهروب عن القدر والتعريف له أن

»فتح الباري البن  . وقال ابن حجر في  القلم عليه.«، فإنه أيًضا من القدر المقدور عليه فيما جف به  
(:»فمعناه فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به وعلى الروايتين فليس األمر  119/  9حجر«)

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء   :فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد وهو كقوله تعالى
والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فال بد من نفوذ القدر وليس فيه تعرض لحكم الخصاء ومحصل    فليكفر 

 قدر ال بد أن يقع «  الجواب أن جميع األمور بتقدير هللا في األزل فالخصاء وتركه سواء فإن الذي

َعلَى ع ْثَماَن ْبِن َمْظع وٍن      للا  رسول   قَاَل َردَّ     عن َسْعِد ْبِن أَبِي وقاص وفيهما   -4468
    ( التبتل ترك النكاح)                      )3(" التََّبتَُّل َولَْو أَِذَن لَه  اَلْختََصْيَنا

 َرْهٍط إِلَى ب ي وِت أَْزَواجِ النبي     أنس ْبَن َماِلكٍ   وفيهما عن  -4469
َيْسأَل وَن   َيق ول  َجاَء ثاََلثَة 

ْم تَقَالُّوَها فَقَال وا َوأَْيَن َنْحن  ِمْن النبي  عن ِعَباَدةِ النبي وا َكأَنَّه  ا أ ْخبِر  قَْد غ ِفَر لَه  َما تَقَدََّم ِمْن  فَلَمَّ
َر قَاَل أََحد ه ْم   ا أََنا فَإِن ِي أ َصل ِي اللَّْيَل أََبًدا َوقَاَل آَخر  أََنا أَص وم  الدَّْهَر َواَل أ ْفِطر  َوقَاَل  ذَْنِبِه َوَما تَأَخَّ أَمَّ

ج  أََبًدا فََجاءَ   إِلَْيِهْم فَقَاَل أَْنت ْم الَِّذيَن ق ْلت ْم َكذَا َوَكذَا أََما   رسول للا  آَخر  أََنا أَْعتَِزل  الن َِساَء فَاَل أَتََزوَّ
ج  الن ِ  ِ َوأَْتقَاك ْم لَه  لَِكن ِي أَص وم  َوأ ْفِطر  َوأ َصل ِي َوأَْرق د  َوأَتََزوَّ ِ إِن ِي َْلَْخَشاك ْم ّلِِلَّ َساَء فََمْن َرِغَب َوَّللاَّ

  )4(" عن س نَِّتي فَلَْيَس ِمن ِي

  

 
( ) كتاب الصوم ، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ( 1905( برقم: )26/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .( ) كتاب النكاح ، ( )بمثله مطوال.(1400( برقم: )128/  4ذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ))به
 . () كتاب النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء ( )بهذا اللفظ(5076( برقم: )4/  7أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب 5073( برقم: ) 4/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

( ) كتاب النكاح 1402( برقم: ) 129/    4( ) كتاب النكاح ، ( )بلفظه.( ، )1402( برقم: )129/    4، ومسلم في "صحيحه" ) 
 .، ( )بمثله مختصرا.(

ومسلم ، لترغيب في النكاح ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب النكاح ، باب ا5063( برقم: )2/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(
 .(بنحوه ( ) كتاب النكاح ، ( )1401( برقم: )129/  4في "صحيحه" ) 
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: » لو لم يبق من أجلي إال عشرة أيام  عن إبراهيم ، قال : قال ابن مسعود  .  )حسن( -4470
" ، وفي لفظ ، وأعلم أني أموت في آخرها يوما ، لي فيهن طول النكاح ، لتزوجت مخافة الفتنة  

 .)1(« " ليال ألحببت أن ال يفارقني فيهن امرأة.عشر إال لو علمت أنه لم يبق من أجلي   "

  قال : زوجوني ؛ فإن رسول للا    - وكان قد ذهب بصره    -     عن شداد بن أوس  -4471
 . )2("أوصاني : أن ال ألقى للا أعزبا

عن الحسن قال : قال معاذ في مرضه الذي مات فيه : زوجوني إني أكره أن ألقى  -4472
  )3("للا أعزبا .

 صفات الزوج والزوجة •
قَاَل ت ْنَكح  اْلَمْرأَة  ِْلَْرَبعٍ ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوِلَجَماِلَها   النبي أن      عن أَبِي هريرةفيهما    -4473

يِن تَِرَبْت َيَداكَ   )4("َوِلِديِنَها فَاْظفَْر ِبذَاِت الد ِ

ِ بن عمرووفي مسلم   -4474 ْنَيا َمتَاعٌ َوَخْير  َمتَاعِ   أَنَّ  رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ قَاَل الدُّ
اِلَحة   ْنَيا اْلَمْرأَة  الصَّ  )5("الدُّ

: المرأة    أربع من السعادة)    رسول للا   قال    عن سعد بن ابي وقاص.    )صحيح( -4475
الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاوة : الجار السوء 

    )6("  والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء
الن َِساَء     رسول للا   قَالَ رضي للا عنهما  عن بن عمرو  .    )ضعيف( -4476 وا  ج  تََزوَّ اَل 

وه نَّ ِْلَْمَواِلِهنَّ فَعََسى أَْمَوال ه نَّ أَْن ت ْطِغَيه نَّ  ج   َولَِكْن  ِلحسنِهنَّ فَعََسى حسنه نَّ أَْن ي ْرِديَه نَّ َواَل تََزوَّ
يِن َوَْلََمةٌ َخْرَماء  َسْوَداء  ذَات  ِديٍن أَْفَضل   وه نَّ َعلَى الد ِ ج        )7(  "تََزوَّ

إِذَا َجاَءك ْم َمْن تَْرَضْوَن ِديَنه   :"  رسول للا قَالَ   عن أَبِي َحاتٍِم اْلُمَزنِّيِ . )حسن( -4477
ِ َوإِْن َكاَن فِ  وه  إاِلَّ تَْفعَل وا تَك ْن فِْتَنةٌ فِي اْْلَْرِض َوفََساٌد قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ ل قَه  فَأَْنِكح  يِه قَاَل إِذَا َوخ 

اتٍ َجاَءك ْم مَ  وه  ثاََلَث َمرَّ ل قَه  فَأَْنِكح     )8("ْن تَْرَضْوَن ِديَنه  َوخ 

ِلن َطِفِه ِمْن  قال البخاري   -4478 َيتََخيََّر  ي ْستََحبُّ أَْن  الن َِساِء َخْيٌر َوَما  َيْنِكح  َوأَيُّ  َباب إِلَى َمْن 
َغْيِر إِيَجابٍ 

)9( 

 
،  ( ) كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ( )بهذا اللفظ(493( برقم: )164/   6أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  – )1(

رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عبد هللا المسعودي، وهو "(:251/  4»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )قال الهيثمي في  
وهذا "...(:286/  8»المطالب العالية محققا« )" . قال المحقق د سعد الشثري في  الصحيح.ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله رجال  

وقد أخرجه الطبراني بمعناه   إسناد رجاله ثقات إالَّ أن المغيرة بن مقسم كان يدلس عن إبراهيم، وإبراهيم النخعي يرسل كثيًرا.
وبهذا    هو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.( و251/  4بإسناد آخر فيه عبد الرحمن المسعودي، قال الهيثمي )

 ."يكون األثر حسنًا، وهللا أعلم.
 . (  بهذا اللفظ 16156( برقم  )9/29قي مصنفه  ) ابن أبي شيبة أخرجه  – )2(
 .  (  بهذا اللفظ71615( برقم  )9/30أخرجه ابن أبي شيبة  قي مصنفه  ) – )3(
ومسلم ،  ( ) كتاب النكاح ، باب األكفاء في الدين ( )بهذا اللفظ(  5090( برقم: )7/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين ( )بمثله.(1466( برقم: )175/  4في "صحيحه" ) 
 () كتاب الرضاع ، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة( )بهذا اللفظ( 1467( برقم:)178/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )5(
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  4032( برقم: )340/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
( )بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" 2655( برقم: )144/    2حاكم في "مستدركه" )وال،  ( )بمثله.(  1048( برقم: ) 240/    3)
إسناده صحيح على شرط البخاري،  "(:341/  9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(1462( برقم: )363/    1)

ُد ْبُن َعْبِد اْلعَِزيِز ْبِن أَبِي ِرْزَمةَ، فمن ر »صحيح موارد " ، وصححه األلباني في  جال البخاري.رجاله رجال الشيخين غير ُمَحمَّ
/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وقال في  1033برقم  (:500/ 1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

 ". وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.  وقال :"... 282برقم  (:571
. قال   ( ) أبواب النكاح ، باب تزويج ذات الدين ( )بهذا اللفظ(1859: )( برقم63/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )7(

»ضعيف الترغيب " . وضعفه األلباني في  سناده ضعيف لضعف اإلفريقي"إ(:63/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 . 1209برقم   (:8/ 2والترهيب« )

والبيهقي في "سننه الكبير"  وقال:"حسن غريب"   ( )بهذا اللفظ(1085( برقم: )381/  2أخرجه الترمذي في "جامعه") – )8(
 1868برقم    (:266/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«)وحسنه األلباني في  ( )بمثله.(13611( برقم: )82/    7)
كتاب النكاح ، باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه  ( )  6/    7البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )9(

 . من غير إيجاب ( )بهذا اللفظ(
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ِ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ   فيهما -4479 ِبل  َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  َعْن النَّبِي   َصاِلح   َقَاَل َخْير  ِنَساٍء َرِكْبَن اْْلِ
 )1("  ِنَساِء ق َرْيٍش أَْحَناه  َعلَى َولٍَد فِي ِصغَِرِه َوأَْرَعاه  َعلَى َزْوجٍ فِي ذَاِت َيِدهِ 

نَِساٍء  ِنَساء  ق َرْيٍش    :"وفي لفظ للبخاري -4480 َرِكْبَن اإِلبَِل أَْحنَاهُ َعلَى ِطْفٍل، َوأَْرَعاهُ  َخْيُر 
  )2(" َعلَى َزْوجٍ فِي ذَاِت يَِدهِ 

ُهَرْيَرةَ   :"وفي لفظ لمسلم -4481 أَبِى  ِ      َعْن  قَاَل َرس ول  َّللاَّ َرِكْبَن    قَاَل  ِنَساٍء  َخْير    «
أَْحَناه  َعلَى َيِتيٍم فِى ِصغَِرِه    -قَاَل أََحد ه َما َصاِلح  ِنَساِء ق َرْيٍش. َوقَاَل اْلَخر  ِنَساء  ق َرْيٍش    -اِْلبَِل  

َوأَْرَعاه  َعلَى َزْوجٍ فِى ذَاِت َيِدِه «
)3(. 

    )4(«. » أَْرَعاه  َعلَى َولٍَد فِى ِصغَِرهِ :"وفي لفظ لمسلم  -4482

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال    ]    عن عمر. و  )صحيح بمجموع طرقه( -4483
جعفر بن محمد عن أبيه : أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي رضي للا    عن[  سببي ونسبي 

  : فقال عمر  بن جعفر  إني أرصدها البن أخي عبد للا   : فقال  أنكحنيها   : فقال  أم كلثوم  عنه 
أنكحنيها فوللا ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده فأنكحه علي فأتى عمر المهاجرين  

ا بمن يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت  فقال : أال تهنوني ؟ فقالو 
  .  )5(": فذكره إني سمعت رسول   رسول للا 

ر  ِباْلَباَءةِ َوَيْنَهى عن      رسول للا   َكانَ     عن أنسو.  (. صحيح لغيره)حسن  -4484 َيأْم 
َكاثٌِر اْْلَْنِبَياَء َيْوَم اْلِقَياَمةِ  وا اْلَود وَد اْلَول وَد إِن ِي م  ج      )6("التََّبتُِّل َنْهًيا َشِديًدا َوَيق ول  تََزوَّ

  

 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قوله تعالى إذ قالت المالئكة يا 3433( برقم: )164/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب فضائل  2431( برقم: )132/    7، )بمثله.( ومسلم في "صحيحه" )  مريم إن هللا يبشرك بكلمة منه ( )بهذا اللفظ(
 .الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي هللا تَعَالَى عنها ( )بمثله.(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قوله تعالى إذ قالت المالئكة يا 3433( برقم: )164/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . إن هللا يبشرك بكلمة منه ( )بهذا اللفظ( مريم

 ( ()كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل نساء قريش()بهذا اللفظ2527(برقم:)181/  7في"صحيحه")أخرجه مسلم  – )3(
 ( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل نساء قريش ( )بهذا اللفظ( 2527( برقم: )182/  7ومسلم في "صحيحه") – )4(
 ،  رده الذهبي بقوله: " قلت منقطع ".وصححه ف  ( )بهذا اللفظ(4709( برقم: )142/  3أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )5(

»البدر المنير «  ، قال ابن الملقن في  ( )بنحوه مختصرا.(102( برقم: )198/  1والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )
" وفيما ذكره نظر؛ فإن والد جعفر لم يدرك عمر، كما استدركه الذهبي"  صحيح اإلسناد.  هذا حديث  عن قول الحاكم :"  (:488/  7)

 وجملة القول أن:"... 2036برقم   (:64/ 5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). قال األلباني في 
 . "الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح.

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  4028( برقم: )383/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا 12808( برقم: )2667/    5وأحمد في "مسنده" )  ،  )بلفظه.(    1890( برقم: )261/    5)

". قال األرنؤوط في   ح: حسن اإلسناد.وقال ابن الصال  "...(:496/  7»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    عنه ، ( )بمثله.(  
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المستلم بن سعيد، فروى له أصحاب السنن، "(:364/  9»صحيح ابن حبان« )

إسناده حسن صحيح، وصححه " 1789برقم    (:291/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  وهو صدوق
 ". والذهبي، وصححه الحافظ ابن حبان من حديث أنس، وحسنه الهيثميالحاكم 
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ٌل إِلَى النبي   عن َمْعِقِل ْبِن يََسارٍ و.   (. صحيح لغيره)حسن -4485 فَقَاَل إِن ِي    قَاَل َجاَء َرج 
َها قَاَل اَل ث مَّ أَتَاه  الثَّاِنَيةَ فَنَهَ  ج  اه  ث مَّ أَتَاه  الثَّاِلثَةَ أََصْبت  اْمَرأَةً ذَاَت َحَسٍب َوَجَماٍل َوإِنََّها اَل تَِلد  أَفَأَتََزوَّ

وا اْلَود وَد اْلَول وَد فَإِن ِي   ج  َكاثٌِر ِبك ْم اْْل َممَ فَقَاَل تََزوَّ     )1("م 

 .آداب الخطبة  0من اآلداب في النكاح  •

َواَل َيْخط ب  َعلَى ِخْطَبِة أَِخيِه َواَلتَْسأَل  اْلَمْرأَة  َطاَلَق أ ْختَِها      عن أَبِي هريرةفيهما   -4486
  )2("ِلتَْكفَأَ َما فِي إَِناِئَها

كَ "  وفي لفظ للبخاري -4487 َيتْر  َيْنِكَح أَْو  ل  َعلَى ِخْطَبِة أَِخيِه َحتَّى  ج  )    )3("َواَل َيْخط ب  الرَّ
 حيث كانت الخطبة على الخطبة(  رضي هللا عنها   هذا يعارض حديث فاطمة بنت قيس 

ل  َعلَى ِخْطَبِة  "رضي للا عنهما    وفي لفظ للبخاري عن بن عمر -4488 ج  َواَل َيْخط َب الرَّ
َك اْلَخاِطب  قَْبلَه  أَْو َيأْذََن لَه  اْلَخاِطب   ) فيه دليل على أن تحريم ذلك يكون    )4("   أَِخيِه َحتَّى َيْتر 

من الخطاب  ، أما علم الولي فهو غير مؤثر ؛ ألنه مطالب باختيار األفضل  لمن علم بالخطبة 
 لموليته. وهللا تعالى أعلم. ( 

فَإِْن اْستََطاَع أَْن    إِذَا رسول للا   قَالَ     عن جابرو .  )حسن( -4489 َخَطَب أََحد ك ْم اْلَمْرأَةَ 
فَك ْنت  أَتََخبَّأ  لََها َحتَّى َرأَْيت  ِمْنَها َما َيْنظ َرإِلَى َما َيْدع وه  إِلَى ِنَكاِحَها   فَْلَيْفعَْل قَاَل فََخَطْبت  َجاِرَيةً 

ْجت َها ِجَها فَتََزوَّ     )5("َدَعانِي إِلَى ِنَكاِحَها َوتََزوُّ

رضي للا عنه:" أنه خطب امرأة فقال له رسول   المغيرة بن شعبة  وعن.    )صحيح( -4490
 )6("أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما للا 

فذكرت له امرأة أخطبها فقال    أتيت النبي  وفي لفظ البن ماجة ".  )صحيح لغيره( -4491
أبويها   إلى  فخطبتها  اْلنصار  امرأة من  فأتيت  بينكما  يؤدم  أن  أجدر  فإنه  إليها  فانظر  :أذهب 

فكأنهما كرها ذلك ، قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت  وأخبرتهما بقول النبي  
كأنها   عل إال ما أمر به النبي  أال تف  أمرك أن تنظر فانظر وإال فأنشدك    : إن كان رسول للا  

 )7("أعظمت ذلك ، قال فنظرت  إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها

 
( برقم: 162/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  4057( برقم: )364/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
/   2في "سننه" )  وأبو داود،  ( )بمثله.(  1/    3227( برقم: )638/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله مطوال.(  2700)

إسناده قوي. مستلم بن    " (:395/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(  2050( برقم: )175
إسناده حسن   :"   1789برقم    (:291/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  سعيد صدوق ال بأس به.

وهذا إسناد حسن، رجاله    " ...ححه الحافظ ابن حبان من حديث أنس، وحسنه الهيثميصحيح، وصححه الحاكم والذهبي، وص
 . سعيد، وهو صدوق عابد ربما وهم، كما في "التقريب"  كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير مستلم بن

،   ا اللفظ(( ) كتاب البيوع ، باب ال يبيع على بيع أخيه ( )بهذ2140( برقم: )69/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( بنحوه() كتاب النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ( )1413( برقم: )138/    4)ومسلم في صحيحه  

( ) كتاب النكاح ، باب ال يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو  5143( برقم: )19/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . يدع ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب النكاح ، باب ال يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو  5142( برقم: )19/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . يدع ( )بهذا اللفظ(

وأبو داود في "سننه" ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(2711( برقم: ) 165/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
. قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(14810( برقم: ) 3084/    6وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  2082( برقم: )190/    2)

»سلسلة األحاديث الصحيحة " . وقال األلباني في  وهذا حديث حسن  مرفوعه صحيح،"(:424/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
 .  "(156/  9" الفتح " )  إسناده حسن، وكذا قال الحافظ في"(:205/ 1وشيء من فقهها وفوائدها« )

( برقم: 165/    2والحاكم في "مستدركه" )  ،  ( )بهذا اللفظ(4043( برقم: )351/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
(  1788( برقم: )168/    5المقدسي في "األحاديث المختارة" )وصححه ووالفقه الذهبي ، والضياء  ( )بمثله مطوال.(  2712)

قال   وقال :"حديث حسن" ،  ( )بنحوه.(  1087( برقم: )383/    2والترمذي في "جامعه" )وقال :"إسناده صحيح" ،     )بنحوه.(
إسناده صحيح على شرط مسلم. عباس بن عبد العظيم: ثقة روىله مسلم، ومن  "(:351/  9»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  

 . 1036برقم  (:501/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في فوقه من رجال الشيخين. 
مرأة إذا أراد أن يتزوجها ( ( ) أبواب النكاح ، باب النظر إلى ال1866( برقم: )68/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )7(

حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد هللا المزني   "(:68/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد " . وقال األلباني في  .139/  7من المغيرة، فقد نفاه ابن معين، وأثبته الدارقطي في "العلل"  

 ."صحيح لغيره" 1035برقم  (:501/ 1حبان« ) ابن
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قال:" رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة      عن سهل بن أبى حثمة. و   )ضعيف( -4492
ارلها ببصره طرداً شديداً فقلت : أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول للا   بنت الضحاك فوق إجَّ

    فقال : إنى سمعت رسول للا ،   يقول: إذا ألقى في قلب امرٍئ ِخطبة امرأة فال بأس بأن
 .)1(ينظر إليها "

َج    قَاَل ك ْنت  عنَد النبي    عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -4493 ٌل فَأَْخبََره  أَنَّه  تََزوَّ فَأَتَاه  َرج 
أَنََظْرَت إِلَْيَها قَاَل اَل قَاَل فَاْذَهْب فَاْنظ ْر إِلَْيَها فَإِنَّ فِي     رسول للا   اْمَرأَةً ِمْن اْْلَْنَصاِر فَقَاَل لَه  

 )2("أَْعي ِن اْْلَْنَصاِر َشْيئًا

فال :" إذا خطب أحدكم امرأةً  قال: قال رسول للا   أبى حميد عن. و  )صحيح( -4494
 )3(".وإن كانت ال تعلمإذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها،  جناح عليه أن ينظر إليها

أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة تنظر إليها   :" أن النبي    عن أنس  .    )ضعيف( -4495
فقال : ش مي عوارضها وانظري إلى ع رقوبيها ، قال : فجاءت إليهم، فقالوا : أال نغد يك يا أم 

ءت به فالنة، قال : فصعدت في رقَّ لهم فنظرت الي فالن؟، فقالت : ال آكل إال من طعام جا
عرقوبها، ثم قالت : قبليني يا بنية، ثم قالت : فَجعلت  ت قبَّلها وهي تشم عارضها، قال : فجاءت  

 .)  ")4فأخبرت النبي 

رضي للا    -" أن عمر بن الخطاب  -محمد بن علي بن الحنفية :   عن. و  )ضعيف( -4496
خطب إلى عليَّ ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها، فقيل له : إن رد ك فعاوده، فقال له عليَّ   -عنه  

: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقيها، فقالت : لوال أنك  
زق منها بولدين زيد ، ورقية. )5(أمير المؤمنين لصككت عينك "  .وقد تزوجها ور 

االسلميةوفيهما   -4497 سبيعة  عنها   حديث  للا  نفاسها    :"رضي  من  تعلت  تجملت  فلما 
، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ، رجل من بني عبد الدار ، فقال لها: ما لي أراك   للخطاب

  )6(".  تجملت للخطاب

 
ط  411/ 25»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(18259( برقم: )4064/  7أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )1(

 ."إسناده ضعيف "الرسالة(: 
 . ( )بهذا اللفظ(1424( برقم: )142/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 15/  39»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     ( )بهذا اللفظ(24089( برقم: )5615/    10"مسنده" )  أخرجه أحمد في  –  )3(

". فمن رجال مسلم.  -وهو ابن يزيد الَخْطمي-سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد هللا  "إط الرسالة(: 
إسناد صحيح،    "... وهذا  97برقم     (:201/  1فقهها وفوائدها« )»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من  وقال األلباني في  

 . "رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
والحاكم في "مستدركه" ،  ( )بنحوه مختصرا.(  1745( برقم: ) 121/    5أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة قال األلباني في   وصححه ووافقه الذهبي .    ( )بهذا اللفظ(2714( برقم: )166/    2)

وعلة إسناد الحاكم هشام بن علي وهو شيخ شيخه علي بن "...  منكر:"  1273برقم    (:432/  3وأثرها السيئ في األمة« )
( : 11/2  المراسيل " )ق  أجد له ترجمة في شيء من المصادر التي عندي. وقد خالفه أبو داود، فقال في "  حمشاذ العدل ولم

 ."مرسال. فالصواب المرسل. حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد بن سلمة عن ثابت
( برقم: 163/    6وعبد الرزاق في "مصنفه" )،  ( )بنحوه.(  521( برقم: )173/    6أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )5(
ي السلسلة الصحيحة تحت حديث ف  م الشاملة آليا(:بترقي  9»تراجعات األلباني« )ص. قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(10353)
" قال الشيخ: فائدة " روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور في سننه .... عن محمد بن علي بن   206  –   205" ص "    99"  

فإن    الحنفية " أن عمر خطب الى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقيل له: إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك
عينك "، قال الشيخ رحمه هللا  لصككت  رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه فكشف عن ساقيها، فقالت: لوال أنك آمير المؤمنين  

: وقد اعتبرتها يومئذ صحيحة االسناد ...... فلما طبع مصنف عبد الرزاق ووقفت على 434ص    1273في الضعيفة تحت رقم  
أن أهتبل هذه   –اداء لالمانة العلمية    –إرساال وانقطاعا .......فرأيت ان من الواجب علي    اسنادها فيه تبين لي أن في السند

 . "الفرصة وأن أبين للقراء ما تبين لي من االنقطاع.
( ) كتاب المغازي ، باب حدثني عبد هللا بن محمد الجعفي ( )بهذا  3990( برقم: )80/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الطالق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها  1484( برقم: )200/    4مسلم في "صحيحه" )، و  اللفظ(
 . (بنحوه بوضع الحمل ( )
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   )1(" اكتحلت مكان تجملت" وفي لفظ .  )صحيح( -4498

  )2(" اختضبت وتهيأت  وفي لفظ عن أحمد "  . )حسن( -4499

رسول للا    قال  رضي للا عنهما  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهعن  .و   )حسن( -4500
":  إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل:اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه

، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه ، وليقل  
   )3("وليدع بالبركة في المرأة والخادم  مثل ذلك قال أبو داود: زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها ،

َج قَاَل َباَرَك    أَنَّ النبي     عن أَبِي هريرةو.  )صحيح(   -4501 َكاَن إِذَا َرفَّأَ اْْلنساَن إِذَا تََزوَّ
َعلَْيَك   َوَباَرَك  لََك  اْلَخيْ َّللاَّ   فِي  بَْينَُكَما  خير"   رَوَجَمَع  في  داود"  أبي  "على  "ولفظ  أحمد  ولفظ 

 )4(خير"

عن الحسن قال : تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جثم فقيل  .  )صحيح لغيره( -4502
  )5("  بارك للا فيكم وبارك لكم له بالرفاء والبنين قال قولوا كما قال رسول للا  

رفأ (أي إذا أراد أن يدعوا بالرفاء وهو االلتئام واجتماع . وقيل أي إذا هنأه ودعا له.وكان من  ) •
 .بالرفاء والبنين ايقولو دعائهم للمتزوج أن 

 

  

 
ط   422/  45»مسند أحمد« )( . قال األرنؤوط في  27435برقم )  ط الرسالة(:  422/  45مستده  )  أخرجه أحمد في  –  )1(

/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين"الرسالة(: 
 . "إسناده على شرط الشيخين."(:74

ط   426/  45»مسند أحمد« )( . قال األرنؤوط في  27438برقم )  ط الرسالة(:  542/  45)  أخرجه أحمد في مستده    –  )2(
تدليسه. وبقية رجال   "الرسالة(:  فانتفت شبهة  بالتحديث،  ح  ابِن إسحاق، وقد صرَّ اجل  إسناٌد حسن من  حديث صحيح، وهذا 

 . "سنده جيد."(:75/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" وقال األلباني في اإلسناد ثقات رجال الشيخين.
/    9والنسائي في "الكبرى" )بنحوه وصححه ووافقه الذهبي،  (  2773( برقم: )185/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

»صحيح الجامع . وقال األلباني في  ( )بهذا اللفظ( 2160( برقم: )214/  2وأبو داود في "سننه" ) ، ( 9998( برقم: )100
 . "حسن" 360برقم  (:126/ 1الصغير وزيادته« )

( 2130( برقم: )207/  2وأبو داود في "سننه" ) ،)بمثله.(  2761( برقم: )183/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )4(
/   2أحمد في "مسنده" )،    وقال "حسن صحيح"    ( )بهذا اللفظ(1091( برقم: )385/    2)بمثله.( والترمذي في "جامعه" )  ،

واه أحمد  "ر(: 375»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص . قال ابن حجر في    )بمثله مختصرا.(  (  9078( برقم: )1880
إسناده قوي، "ط الرسالة(:  518/  14»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في  واألربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان

إسناده صحيح على  "  1850برقم    (:351/  6ط غراس« )  »صحيح سنن أبي داود" . وقال األلباني في  رجاله رجال الصحيح.
 . "شرط مسلم، وكذا قال الحاكم والذهبي، وصححه الترمذي أيضا، وأبو علي الطوسي وابن حبان وعبد الحق اإلشبيلي

( برقم:  438/    1وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  1/    3371( برقم: )665/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )5(
" . صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه"ط الرسالة(:  260/  3»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط  في  )بنحوه.(      (  1762)

"رجاله ثقات إال أن الحسن لم يسمع من    وقال الحافظ:  "...(:176»آداب الزفاف في السنة المطهرة« )صوقال األلباني في  
 "وهذه دعوى ال دليل عليها فالحسن سمع من صحابة أقدم من عقيل".   قال بعض المحققين المعاصرين:  فيما يقال". عقيل

مدلس معروف بذلك وهو لم يصرح بسماعه هاهنا من عقيل فهذا في حكم المنقطع لكن   –وهو البصري    –قلت: ولكن الحسن  
ثم وجدت له طريقا ثالثا في الموضح للخطيب   قين. وهللا أعلم.رواه أحمد من طريق أخرى عن عقيل فهو قوي بمجموع الطري

 وابن عساكر. 2/255البغدادي 



895    | 

 895  الصفحة
 

 شروط النكاح  •
 الصيغة •

فَقَالَْت َيا    رسول للا   قَاَل َجاَءْت اْمَرأَةٌ إِلَى    عن سهل ْبِن َسْعٍد الساعدي  فيهما  -4503
إِلَْيَها فَنََظَر  َنْفِسي  لََك  أََهب   ِ ِجْئت   َ   رسول للا   َرس وَل َّللاَّ َطأَْطأ ث مَّ  َبه   فِيَها َوَصوَّ النََّظَر   فََصعََّد 

ٌل ِمْن أَ     رسول للا  ا َرأَْت اْلَمْرأَة  أَنَّه  لَْم َيْقِض فِيَها َشْيئًا َجلََسْت فَقَاَم َرج  ْصَحاِبِه فَقَاَل َرأَْسه  فَلَمَّ
 ِ ْجِنيَها فَقَاَل فََهْل عنَدَك ِمْن َشْيٍء فَقَاَل اَل َوَّللاَّ ِ ِ إِْن لَْم يَك ْن لََك بَِها َحاَجةٌ فََزو   َيا َرس وَل  َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ فَقَاَل اْذَهْب إِلَى أَْهِلَك فَاْنظ ْر َهْل تَِجد  َشْيئًا فَذََهَب ث مَّ َرَجَع فَقَالَ  ِ َما َوَجْدت  َشْيئًا فَقَالَ َّللاَّ   اَل َوَّللاَّ
ِ َواَل َخاتًِما ِمْن     رسول للا  ِ َيا َرس وَل َّللاَّ اْنظ ْر َولَْو َخاتًِما ِمْن َحِديٍد فَذََهَب ث مَّ َرَجَع فَقَاَل اَل َوَّللاَّ

َما تَْصَنع  ِبإَِزاِرَك إِْن   رسول للا   قَالَ َحِديٍد َولَِكْن َهذَا إَِزاِري قَاَل سهل َما لَه  ِرَداٌء فَلََها ِنْصف ه  فَ 
ل  َحتَّى ج  إِذَا َطاَل    لَِبْستَه  لَْم يَك ْن َعلَْيَها ِمْنه  َشْيٌء َوإِْن لَِبَسْته  لَْم يَك ْن َعلَْيَك ِمْنه  َشْيٌء فََجلََس الرَّ

ًيا فَأََمَر ِبِه فَد ِعَي فَ رسول للا   َمْجِلس ه  قَاَم فََرآه   َول ِ ا َجاَء قَاَل َماذَا َمعََك ِمْن اْلق ْرآِن قَاَل َمِعي  م  لَمَّ
ل ِْكتَ  ه نَّ عن َظْهِر قَْلِبَك قَاَل نَعَْم قَاَل اْذَهْب فَقَْد م  َها بَِما َمعََك  س وَرة  َكذَا َوس وَرة  َكذَا َعدََّدَها فَقَاَل تَْقَرؤ 

   )1("ِمْن اْلق ْرآنِ 

ْجت َكَها فَعَل ِْمَها ِمْن اْلق ْرآنِ اْنَطِلْق "وفي لفظ لمسلم -4504      )2("فَقَْد َزوَّ

ْجت َكَها ِبَما َمعََك ِمْن اْلق ْرآنِ "وفي لفظ للبخاري  -4505       )3("اْذَهْب فَقَْد َزوَّ

   )4(" أَْملَْكَناَكَها ِبَما َمعََك ِمْن اْلق ْرآنِ "وفي لفظ للبخاري -4506

أَبِي هريرة    وفي لفظ ْلبي داود.   )ضعيف(  -4507 َوِهَي  "  عن  آَيةً  فَعَل ِْمَها ِعْشِريَن  فَق ْم 
    )5("اْمَرأَت كَ 

  

 
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب القراءة عن ظهر القلب ( )بهذا 5030( برقم: )192/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ( ) كتاب النكاح  1425( برقم: ) 143/    4ومسلم في "صحيحه" )  ،اللفظ(  
 .وغير ذلك ( )بمثله.(

( ) كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم  1425( برقم: ) 144/    4مسلم في "صحيحه"  )أخرجه    –  )2(
 . حديد وغير ذلك ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 5029( برقم: )192/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . )بهذا اللفظ(

( ) كتاب النكاح ، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح  5121( برقم: )13/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . ( )بهذا اللفظ(

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«   . قال األرنؤوط في )بهذا اللفظ(( 2112)برقم : (  451/  3أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )5(
ضعيف  "(: 451/  3) في  إسناده  األلباني  وقال   .  "(  » الغليل  للرواية "...(: 346/  6»إرواء  لمنافاتها  منكرة  الزيادة  وهذه 

 " ضعيف ".  الصحيحة: " بما معك من القرآن " ولتفرد عسل بها , وهو التميمى , أبو قرة البصرى , قال الحافظ:
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   .إعالن النكاحالولي والشهود وشرط  •
البخاري     قال في   -4508 إال بوليصحيح  قال النكاح  تعالى  ،    باب من  ال فلقول للا 

. وقال  وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا  وقال  ،    . فدخل فيه الثيب وكذلك البكرتعضلوهن  
  وانكحوا اْليامى منكم  )1(  (    والغرض من اإلتيان بهذه اآليات في الباب أن الخطاب لألولياء

 فدل على أن الولي هو الذي يتولى عقد الزواج [ 

ث  أَنَّ ع َمَرْبَن الخطاب ِحيَن تَأَيََّمْت  رضي للا عنهما  بن عمروفي البخاري عن  -4509 ي َحد ِ
َوكَ   حفصة ِبْنت  ع َمرَ   ِ السَّْهِمي  ذَافَةَ  َنْيِس ْبِن ح   َبْدًرا   َشِهدَ   قَدْ   رسول للا   اَن ِمْن أَْصَحابِ ِمْن خ 

أَْنَكحْ  إِْن ِشْئَت  فَق ْلت   ْبَن َعفَّاَن فَعََرْضت  َعلَْيِه حفصة  فَلَِقيت  ع ْثَماَن  ِباْلَمِديَنِة قَاَل ع َمر   ف َِي  ت َك  ت و 
َج َيْوِمي َهذَا  ِلي أَْن الَ   َبَدا  اَل قَدْ فِي أَْمِري فَلَِبْثت  لََياِلَي فَقَ   قَاَل َسأَْنظ ر    حفصة ِبْنَت ع َمرَ  قَاَل   أَتََزوَّ

فَلَْم يَْرِجْع إِلَيَّ َشْيئًا    فََصَمَت أَب وبَْكرٍ   فَلَِقيت  أََبا َبْكٍر فَق ْلت  إِْن ِشْئَت أَْنَكْحت َك حفصة ِبْنَت ع َمرَ   ع َمر  
َعلَى ع ْثَماَن   ِمن ِي  أَْوَجَد  َعلَْيِه  َخَطَبَهافَك ْنت   ث مَّ  لََياِلَي  فَلَِقَيِني    رسول للا    فَلَِبْثت   إِيَّاه   فَأَْنَكْحت َها 

فَقَاَل لَعَلََّك َوَجْدَت َعلَيَّ ِحيَن َعَرْضَت َعلَيَّ حفصة فَلَْم أَْرِجْع إِلَْيَك ق ْلت  نَعَْم قَاَل فَإِنَّه  لَْم    أَب وَبْكرٍ 
قَْد ذََكَرَها فَلَْم أَك ْن ِْل ْفِشَي   رسول للا    َعِلْمت  أَنَّ   أَن ِي قَدْ   يَما َعَرْضَت إاِلَّ يَْمنَعني أَْن أَْرِجَع إِلَْيَك فِ 

 )2("تََرَكَها لَقَِبْلت َها  َولَوْ  رسول للاَ  ِسر  

ل وه نَّ   عن اْلحسنوفي البخاري   -4510 قَاَل َحدَّثَنِي َمْعِقل  ْبن  َيَساٍر أَنََّها نََزلَْت فِيِه   فَاَل تَْعض 
جْ  َزوَّ لَه   فَق ْلت   َيْخط ب َها  َجاَء  ت َها  ِعدَّ اْنقََضْت  إِذَا  َحتَّى  فََطلَّقََها  ٍل  َرج  ِمْن  ِلي  أ ْختًا  ْجت   َزوَّ ت َك  قَاَل 

ِجْئَت تَْخط   ث مَّ  َوأَْكَرْمت َك فََطلَّْقتََها  ِبِه  َوفََرْشت َك  َبأَْس  اًل اَل  َوَكاَن َرج  أََبًدا  إِلَْيَك  ِ اَل تَع ود   ب َها اَل َوَّللاَّ
ل وه نَّ     َوَكاَنْت اْلَمْرأَة  ت ِريد  أَْن تَْرِجَع إِلَْيِه فَأَْنَزَل َّللاَّ  َهِذِه اْْلَيةَ  فَق ْلت  اْْلَن أَْفعَل  َيا َرس وَل    فَاَل تَْعض 

َجهَ  ِ قَاَل فََزوَّ  )3("ا إِيَّاه  َّللاَّ

أَنَّ الن َِكاَح فِي اْلَجاِهِليَِّة َكاَن َعلَى أَْربَعَِة    رضي للا عنها   عائشةعن    وفي البخاري -4511
ُجِل َوِليَّتَهُ أَْو اْبنَتَهُ فَيُْصِدقَُها ثُمَّ  أَْنَحاٍء فَنَِكاٌح   ُجُل إِلَى الرَّ   يَْنِكُحَها ِمْنَها نَِكاُح النَّاِس اْليَْوَم يَْخُطُب الرَّ

ل  َيق ول  اِلْمَرأَِتِه إِذَا َطه َرْت ِمْن َطْمثَِها أَْرِسِلي إِلَى ف اَلٍن فَاْستَْبِضِعي مِ  ج  ْنه   َوِنَكاٌح آَخر  َكاَن الرَّ
ِل الَِّذي تَسْ  ج  َها َواَل َيَمسَُّها أََبًدا َحتَّى َيتََبيََّن َحْمل َها ِمْن ذَِلَك الرَّ تَْبِضع  ِمْنه  فَإِذَا تََبيََّن  َوَيْعتَِزل َها َزْوج 

الن ِكَ  َهذَا  فََكاَن  اْلَولَِد  َنَجاَبِة  فِي  َرْغَبةً  ذَِلَك  َيْفعَل   َوإِنََّما  أََحبَّ  إِذَا  َها  َزْوج  أََصاَبَها  ِنَكاَح  َحْمل َها  اح  
ل   فََيْدخ  اْلعََشَرةِ  ْهط  َما د وَن  َيْجتَِمع  الرَّ َونَِكاٌح آَخر   فَإِذَا  ااِلْسِتْبَضاعِ  ْم ي ِصيب َها  اْلَمْرأَةِ ك لُّه  وَن َعلَى 

ٌل ِمنْ  َيْستَِطْع َرج  فَلَْم  إِلَْيِهْم  َحْملََها أَْرَسلَْت  بَْعَد أَْن تََضَع  لََياٍل  َوَمرَّ َعلَْيَها  َوَوَضعَْت  ْم أَْن  َحَملَْت  ه 
ْم قَْد َعَرْفت مْ  َو اْبن َك َيا ف اَلن  يَْمتَِنَع َحتَّى َيْجتَِمع وا عنَدَها تَق ول  لَه   الَِّذي َكاَن ِمْن أَْمِرك ْم َوقَْد َولَْدت  فَه 

اِب  ل  َونَِكاح  الرَّ ج  ي َمْن أََحبَّْت ِباْسِمِه فََيْلَحق  ِبِه َولَد َها اَل َيْستَِطيع  أَْن يَْمتَِنَع ِبِه الرَّ عِ َيْجتَِمع  النَّاس   ت َسم ِ
ل وَن َعلَى الْ  ْن َجاَءَها َوه نَّ اْلبَغَاَيا ك نَّ َيْنِصْبَن َعلَى أَْبَواِبِهنَّ َراَياٍت  اْلَكِثير  فََيْدخ  َمْرأَةِ اَل تَْمتَِنع  ِممَّ

ِمع وا لََها َودَ  ْم  تَك ون  َعلًَما فََمْن أََراَده نَّ َدَخَل َعلَْيِهنَّ فَإِذَا َحَملَْت إِْحَداه نَّ َوَوَضعَْت َحْملََها ج  َعْوا لَه 
ب ِعَث م  اْلقَافَةَ  ا  فَلَمَّ َيْمتَِنع  ِمْن ذَِلَك  اْبَنه  اَل  ِبِه َود ِعَي  فَاْلتَاَط  ِبالَِّذي يََرْوَن  َولََدَها  أَْلَحق وا  ث مَّ  دٌ     َحمَّ

ِ َهَدَم نَِكاَح اْلَجاِهِليَِّة ك لَّه    )4("إِالَّ نَِكاَح النَّاِس اْليَْومَ ِباْلَحق 

  

 
 .( ) كتاب النكاح ، باب من قال ال نكاح إال بولي ( )بهذا اللفظ(15/  7البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )1(
 .( ) كتاب المغازي ، باب حدثني خليفة ( )بهذا اللفظ(4005( برقم: )83/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب من قال ال نكاح إال بولي ( )بهذا اللفظ(5130: )( برقم 16/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب من قال ال نكاح إال بولي ( )بهذا اللفظ(5127( برقم: )15/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
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اَل      رسول للا   قَالَ   :"قَالَ     بُْرَدةَ عن أبي موسىعن أَبِي  .    )صحيح بشواهده( -4512
 ٍ    )1("  نَِكاَح إاِلَّ ِبَوِلي 

قال ال نكاح إال      النبي  أن  رضي للا عنها   عن عائشة.   (. صحيح لغيره)حسن -4513
بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلفإن تشاجروا فالسلطان ولي من  

     )2(" ال ولي له

لفظ  .   )حسن( -4514 للا   أَنَّ   نها ع وفي  َوِلي َِها      رسول  إِْذِن  بِغَْيِر  نََكَحْت  اْمَرأَةٍ  أَيَُّما  قَاَل 
َها َباِطٌل فَإِْن َدَخَل ِبَها فَلََها اْلَمْهر  بَِما اْستََحلَّ ِمْن فَ  َها َباِطٌل فَنَِكاح  َها َباِطٌل فَِنَكاح  ْرِجَها فَإِْن فَنَِكاح 

وا فَالسُّْلَطان  َوِليُّ َمْن اَل َوِليَّ لَ      )3(" ه  اْشتََجر 

عن عمران بن  وأخرج أحمد والدارقطني  عن الحسن .  )صحيح بطرقه وشواهده(  -4515
 )4(مرفوعا" ال نكاح إال بولي وشاهدين"    حصين

ال نكاح إال  للا  رسول  قال  رضي للا عنهما  عن بن عباس .    )صحيح موقوف( -4516
    )5("فنكاحها باطلبولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه 

  

 
قال أبو حاتم : سمع هذا الخبر أبو   وقال :"( )بهذا اللفظ(  4077( برقم: ) 388/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

يحدث به عن أبيه مسندا ، ومرة يرسله ، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسال  بردة ، عن أبي موسى مرفوعا ، فمرة كان  
ومسندا معا ، فمرة كان يحدث به مرفوعا ، وتارة مرسال ، فالخبر صحيح مرسال ومسندا معا ، ال شك وال ارتياب في صحته . 

( 191/    2، وأبو داود في "سننه" )  بيوصححه ووافقه الذه  ( )بلفظه.(2725( برقم: )169/    2،  والحاكم في "مستدركه" )"
(  721/    2( )بلفظه.( ، وأحمد في "مسنده" )1101( برقم: )392/    2والترمذي في "جامعه" )  ،    ( )بلفظه.(2085برقم: )
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن  "(: 187/  2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في     ( )بلفظه.(3046برقم: ) 

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« .". وقال ابن حجر في   ن والحاكم، وقال: صحيح، وصححه أيًضا البخاري والترمذي حبا
»مسند أحمد«  .". قال األرنؤوط في  واه أحمد واألربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل باإلرسال"ر(:379)ص
" . وقال  إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق في وصله وإرساله، ووصلُه أصح.  حديث صحيح، وهذا" ط الرسالة(:  280/  32)

وأقول: ال شك أن قول الترمذى أن األصح رواية "...(:237/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في  
د الصحة , ولذلك صححه جماعة الجماعة عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى مرفوعا , هو الصواب , فظاهر السن

منهم على بن المدينى ومحمد بن يحيى الذهلى كما رواه الحاكم عنهما , وصححه هو أيضا ووافقه الذهبى , ومنهم البخارى كما 
( , ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السبيعى كان قد اختلط وال يدرى هل حدث 143/2ذكر ابن الملقن فى " الخالصة " )ق 

كن إذا لم يرتق الحديث بهذه المتابعة إلى درجة الحسن أو الصحة , فال أقل من أن يرتقى  ل ... صوال قبل االختالط أم بعده؟به مو
 ".إلى ذلك بشواهده اآلتية , فهو بها صحيح قطعا , ولعل تصحيح من صححه من أجل هذه الشواهد , وهللا اعلم.

وال يصح في ذكر الشاهدين غير هذا   وقال :"  ( )بهذا اللفظ(4075رقم: )( ب386/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
»صحيح موارد الظمآن إلى  " . وقال األلباني في  إسناده حسن"(: 386/  9»صحيح ابن حبان« )" . قال األرنؤوط في  الخبر .  

/ 6تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في  "حسن صحيح" ، وصححه في    1044برقم    (:503/  1زوائد ابن حبان« )
 .  1858برقم  (:258

وابن حبان في "صحيحه"  ،    ( ) كتاب النكاح ، ( )بهذا اللفظ(759( برقم: )259/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )3(
د في "سننه"  ( )بنحوه.( ، وأبو داو2724( برقم: )168/    2( )بنحوه.( والحاكم في "مستدركه" )4074( برقم: )384/    9)
. قال ابن حجر في   ( )بنحوه.(24842( برقم: )5850/    11وأحمد في "مسنده" )  ،( )بنحوه.(  2083( برقم: )190/    2)

.".   أخرجه األربعة إال النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم"(:379»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
" . حديث صحيح، وهذا إسناٌد حسن من أجل سليمان بن موسى."ط الرسالة(:  200/  42»مسند أحمد« )  قال األرنؤوط في

 .  2709برقم  (:526/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني في 
اللفظ(11343( برقم: )155/    11أخرجه الطبراني في "الكبير" )  –  )4( ابن عباس ( )بهذا  العين ، عطاء عن  باب   ( )   .

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث وفي        7557برقم    (:1254/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )لباني في  وصححه األ
ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى   وقال :"...  1858برقم    (:258/  6منار السبيل« )

 . .."رحمه هللا تعالى , وبما يأتى له من الشواهد.
"سننه الكبير"    ، والبيهقي في  ( ) كتاب النكاح ، ( )بهذا اللفظ(3521( برقم: )315/  4أخرجه الدارقطني في "سننه" ) – )5(
»إرواء . وصححه األلباني موقوفا كما في    ( ) كتاب النكاح ، باب ال نكاح إال بولي مرشد ( )بمثله.( 13829( برقم: )124/    7)

»إرواء الغليل «  وقال في  ...  وقال البيهقى عقبه: " وهو ضعيف , والصحيح موقوف "..".1839برقم  (:240/ 6الغليل « )
 ."أما حديث ابن عباس , فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف."... (:260/ 6)
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ج       رسول للا   قَالَ :"    عن أَبِي هريرة .    )صحيح دون الجملة األخيرة( -4517 ِ اَل ت َزو 
ج  َنْفَسَها ِ اِنَيةَ ِهَي الَّتِي ت َزو  ج  اْلَمْرأَة  َنْفَسَها فَإِنَّ الزَّ ِ     )1("اْلَمْرأَة  اْلَمْرأَةَ َواَل ت َزو 

َجَها َوِليَّاِن فَِهَي    عن اْلحسن عن سمرة ْبِن جندب أَنَّ  .    )ضعيف( -4518 قَاَل أَيَُّما اْمَرأَةٍ َزوَّ
َما  ِل ِمْنه  َو ِلْْلَوَّ لَْيِن فَه  َما َوَمْن َباَع َبْيعًا ِمْن َرج  ِل ِمْنه      )2("ِلْْلَوَّ

     )3("  أَْعِلنُوا النَِّكاحَ  :"قَالَ  أَنَّ النبي   وعن الزبير.  (. صحيح لغيره)حسن -4519

الناس إليها أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيقي ، ثم  والولي هو أقرب   •
أخوها ألب كاألرث ...العصبة" األبوة وإن علت  ، ثم البنوه وإن نزلت ، ثم األخوة الشقيق(  

 .) أولى رجل ذكر(

َو َعاِهٌر  جابر عن النبي   عن.و  )حسن( -4520 َج ِبغَْيِر إِْذِن َسي ِِدِه فَه       )4("قَاَل أَيَُّما َعْبٍد تََزوَّ
قوله : ) باب إذا كان الولي ( ؛ أي في النكاح )   "  (:188  /9»فتح الباري البن حجر« )قال في    •

هو الخاطب ( أي هل يزوج نفسه ، أو يحتاج إلى ولي آخر ؟ قال ابن المنير : ذكر في الترجمة ما  
يدل على الجواز والمنع معا ليكل األمر ذلك إلى نظر المجتهد . كذا قال ، وكأنه أخذه من تركه الجزم 

نيعه أنه يرى الجواز ، فإن اآلثار التي فيها أمر الولي غيره أن بالحكم ، لكن الذي يظهر من ص
يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه . وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على  

وقد اختلف السلف في ذلك ، فقال     الجواز ، وإن كان األولى عنده أن ال يتولى أحد طرفي العقد .  
والثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولي نفسه ،    األوزاعي ، وربيعة ،

ووافقهم أبو ثور . وعن مالك لو قالت الثيب لوليها : زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه ، أو 
ممن اختار لزمها ذلك ، ولو لم تعلم عين الزوج . وقال الشافعي : يزوجهما السلطان أو ولي آخر 

منه . ووافقه زفر ، وداود . وحجتهم أن الوالية شرط في العقد ، فال يكون الناكح  مثله أو أقعد  
 منكحا كما ال يبيع من نفسه . 

 
 

ابن ماجه في "سننه" )  –  )1( اللفظ(  1882( برقم: )80/    3أخرجه  قم:  ( بر 325/    4والدارقطني في "سننه" )،  ( )بهذا 
 ( ) كتاب النكاح ، ( )بمثله.( 3536( برقم: )325/    4)وفي  ،    وقال :"حديث صحيح"    ( ) كتاب النكاح ، ( )بلفظه.(3535)

". قال ابن الملقن ال تزوج المرأة المرأة ، وال تزوج المرأة نفسها " . وكنا نقول : إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة .    ولفظه"
رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط  "(:187/  2)  »خالصة البدر المنير«في   

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت  .". وقال ابن حجر في  نفسها هي الزانيةتزوج التي  مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: إن  
.".  قال األرنؤوط أة نفسها« رواه ابن ماجه والدارقطني، ورجاله ثقات(:»ال تزوج المرأة المرأة، وال تزوج المر380الفحل« )ص

ديث صحيح لغيره دون قوله: "فإن الزانية هي الي تزوج نفسها" وهذا إسناد "ح (:80/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في  
»إرواء الغليل في ". وقال األلباني في      ضعيف لضعف جميل بن الحسن العتكي، والصحيح أن هذه الجملة من قول أبي هريرة

 .:"صحيح دون الجملة األخيرة" 1841برقم  (:248/ 6تخريج أحاديث منار السبيل« )
( برقم:  35/    2( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )678( برقم: )232/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(
الذهب  ( )بمثله.(2267) وقال :"حديث   ( )بمثله.(1110( برقم: ) 403/    2والترمذي في "جامعه" )  ،    يوصححه ووافقه 

/ 3»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(20531( برقم: )4664/    9)حسن" ، وأحمد في مسنده  
على ثبوت سماع الحسن   وصحته متوقفة  ...حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك  "...(:357

إسناده "ط الرسالة(: 276/ 33»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في من سمرة فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن
 .  وقال :"   1853برقم    (:254/  6»إرواء الغليل « )" . وضعفه األلباني في  ضعيف، الحسن البصري لم يصرح بسماعه.

تخريج   في  الغليل  )»إرواء  السبيل«  منار  " ...(:255/  6أحاديث  التلخيص   " فى  كما   , حاتم  وأبو  أبو زرعة  أيضا  صححه 
قلت: بل صحته متوقفة   ( للحافظ وقال: " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة , فإن رجاله ثقات ".3/165)

ترجمته من " التقريب " فال يكفى والحالة هذه ثبوت على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس , كما ذكره الحافظ نفسه فى 
 ". سماعه من سمرة فى الجملة , بل البد من ثبوت خصوص سماعه فى هذا الحديث كما هو ظاهر. 

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  4066( برقم: )374/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
 وصححه ووافقه الذهبي ( )بلفظه.(2764( برقم: )183/  2( )بلفظه.( ،  والحاكم في "مستدركه" )262)( برقم: 305/  9)
إسناده "(:374/  9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(16380( برقم: )3502/    7وأحمد في "مسنده" )  ،  

 ."حسن صحيح" 1072برقم  (:515/ 1ان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حب" . وقال األلباني في حسن.
  2والحاكم في "مستدركه" ) ،  ( ) كتاب النكاح ، ( )بنحوه.(  743( برقم: )253/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )4(
  ، ( )بهذا اللفظ(  2078( برقم: )188/    2وأبو داود في "سننه" )،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(2803( برقم: ) 194  /

قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(1111( برقم: )404/    2والترمذي في "جامعه" ) »سنن أبي داود ت وقال "حديث حسن" . 
 1813برقم    (:316/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده ضعيف."(: 421/  3األرنؤوط« )

 ."الذهبيإسناده حسن، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه الحاكم و"
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 شرط الرضا •
يَا َرُسوَل هللِا ، إِنَّ اْلبِْكَر تَْستَِحي   في البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قالت :" -4521

   )1("، قَاَل: ِرَضاَها َصْمتَُها .  

قال ال تنكح اْليم حتى تستأمر وال تنكح البكر    أن النبي   "    هريرة  فيهما عن أبي -4522
 .  )2("حتى تستأذن قالوا يا رسول للا وكيف إذنها قال أن تسكت 

  "والسالم قال:  ةأن الرسول عليه الصالرضي للا عنهما    وفي مسلم عن ابن عباس -4523
الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها ، وربما قال :  

  )3(" َواْلبِْكر  ت ْستَأَْمر  َوإِْذن َها س ك وت َها  "عنهوفي لفظ لمسلم  وصمتها إقرارها . 

َمَع الثَّي ِِب أَْمٌر َواْلَيِتيَمة  ت ْستَأَْمر     "   البن حبان    وفي لفظ.    )صحيح( -4524  ِ ِلْلَوِلي  قَاَل لَْيَس 
َها    )4("فََصْمت َها إِْقَرار 

   الثيب أمر" يبين لك صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا واالختيار مع  للولي  ليس  : " : قوله  ابن حبانقال   •
ذا كانت إ  دونها  األمر  انفراد  الولي  عن  وسلم  عليه  هللا  صلى  لنفيه  األولياء،  إلى  والعقد  النساء،  إلى

عليها. يعقد  بما  والرضا  بضعها  في  الخيار  لها  ألن  به وقوله    ثيبا؛  أراد  تستأمر"  "اليتيمة   :
تسترضى فيمن عزم له على العقد عليها، فإن صمتت، فهو إقرارها، ثم يتربص بالعقد إلى البلوغ، 

 " أمر وال إذن، إذ األمر واإلذن ال يكون إال للبالغة.ألنها وإن صمتت وأذنت، ليس لها 

البخاري عن   -4525 َسِعيدٍ وفي  ْبُن  أَْن   يَْحيَى  فَْت  تََخوَّ َجْعفٍَر  َولَِد  ِمْن  اْمَرأَةً  أَنَّ  اْلقَاِسِم  عن 
َجَها َوِليَُّها َوِهَي َكاِرَهةٌ فَأَْرَسلَْت إِلَى َشْيَخْيِن ِمْن اْْلَْنَصاِر َعْبِد الرَّ  ِ عٍ اْبَنْي َجاِرَيةَ  ي َزو  َجم ِ ْحَمِن َوم 

 )5("ذَِلكَ  قَااَل فَاَل تَْخَشْيَن فَإِنَّ َخْنَساَء ِبْنَت ِخذَاٍم أَْنَكَحَها أَب وَها َوِهَي َكاِرَهةٌ فََردَّ النبي 

فَذََكَرْت أَنَّ   أَنَّ َجاِرَيةً ِبْكًرا أَتَْت النبي  رضي للا عنهما  عن ابن عباس.    )صحيح( -4526
َجَها َوِهَي َكاِرَهةٌ فََخيََّرَها النبي    )")6أََباَها َزوَّ

واستدل به لمن قال إن للثيب أن تتزوج بغير ولي  "(:194  /9»فتح الباري البن حجر« )قال في   •
رجل فيزوجها حكاه بن حزم عن داود وتعقبه بحديث إلى  أمرها  ولكنها ال تزوج نفسها بل تجعل  

عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهو حديث صحيح كما تقدم وهو يبين أن 
فذ عليها أمره بغير إذنها وال يجبرها فإذا أرادت أن تتزوج معنى قوله أحق بنفسها من وليها أنه ال ين 

لم يجز لها إال بإذن وليها واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح وإلى هذا أشار 
المصنف في الترجمة وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق األولى وشذ بعض أهل الظاهر فقال ال يجوز  

 . قوله وإذنها أن تسكت أيضا وقوفا عند ظاهر 

بعبارة أخرى إنَّ حديث: »ال نِكاح إالَّ  "(:524  / 5»فيض الباري على صحيح البخاري« )قال في    •
أنَّ   الشَّارع: وهو  بياِن منشأ  وإنَّما هو في  الرضاءاِن،  فيه  تعاَرَض  فيما  يرد  لم  الُمولية بولي«، 

 
( ) كتاب النكاح ، باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال  5137( برقم: )17/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(

 . برضاها ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب النكاح ، باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال 5136( برقم: )17/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب ِفي النكاح 1419( برقم: )140/    4برضاها ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . بالنطق والبكر بالسكوت ( )بلفظه.(

( ) كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب ِفي النكاح بالنطق والبكر  1421( برقم: ) 141/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . بالسكوت ( )بهذا اللفظ(

( برقم: 196/    2أبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(4089( برقم: )399/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
 ."إسناده صحيح على شرط الشيخين  "(:399/ 9»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  . قال (بمثله( )2100)
( ) كتاب النكاح ، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود 5138( برقم: )18/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

 . ( )بهذا اللفظ( 
( ) من اسمه عبد هللا ، أيوب السختياني عن 278( برقم: )282/    11أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )6(

( برقم: 605/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  2096( برقم: )195/    2وأبو داود في "سننه" )،    عكرمة ( )بهذا اللفظ(
ه قيل إن جريرا أخطأ رجاله ثقات إال أن"(:61/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(2508)

" . وقال إسناده صحيح.  "(:436/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". وقال األرنؤوط في  فيه على أيوب والصواب إرساله
حديث صحيح، وكذلك قال ابن القطان، وقّواه ابن :"  1827برقم    (:330/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

 . " القيم والعسقالني
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، فِإذا توافق الرضاءان تحقق منشؤه. أما  مأمورةٌ بتحصيل ِرضاه، كما أنه مأموٌر بتحصيِل رضاها
إذا تعاَرضا، فهل يقّدم رضاها على رضاه أو بالعكس؟ ففيه قوله: »األَيِّم أحق  بِنَفسها ِمن وليها، 
والنظر المعنوي  يؤيُده، فِإنها إذا نكحت من كفئها بمهر ِمثْلها، ثُم لم يرض الولي، ُعِلم أنه ُمتعنِّت،  

« ... إلخ. واهتديت إلى فأّي عبرٍة به، وحين ئذ يظهر َحق ها الذي هو َحقّها، وفيه حديث: »األيِّم أحق 
هذا الجواب من لفِظ محمد رحمه هللا تعالى، وإذ ثبت أن الحديَث ال يدل  إالّ على إْذن الولي، ظهر أن  

 تمّسكهم به على المسألِة الثانية تطاُول.
ّي أَم نظًرا إلى الُمولية؟ فالنظُر فيه دائٌر: فذهب الجمهوُر إلى أنه  ثُم هل اشتراُط اإِلْذن لكونه حقًّا للول •

لكونه َحقّه؛ وذهب أبو حنيفة أنه نظًرا للمولية، لنقصان عقلهن وسوء فِْكرهن، فكثيًرا ما ال يهتدين  
 إِلى المصلحِة، ولعدم حمايِة الحسب منهنَّ غالبًا، فربما َرِغبن في غير الُكفء، وفي ذلك عاٌر على

ان األَْمُر كذلك، فالنَّظُر يَْحُكم أن يُقّدم رضاؤها على رضائه،    قومها، فاشترط اإِلذَن ِلتْنسدَّ المفسدةُ. 
  الوليّ   حقَّ   ِلكونها  الوالية  إثبات  أنَّ   ثبت  فإن:  الَحْرف  هذا  في  النَّظر  فليمعن  ،إْن تعارض الرضاءان  

 نظريةً، تأيَّد مذهبُنا.هم، وإن ثبت أنه لكونها َمْذَهبُ  قَِوي

 نكاح الشغار  •
نكاح كان في الجاهلية وهو أن يقول الرجل آلخر :  ار بالكسرغَ الشِّ   :"مختار الصحاح  قال في   •

زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع  
 "  كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه،األخرى 

ألفاظ التنبيه  "   وقال في  سمي شغارا إلرتفاع المهر بينهما:"المطلع  قال في    • الشغار  :"تحرير 
راد  أرفعت رجلي عما    :قال معناه  ،  مأخوذ من شغر الكلب برجله إذا رفعها فبال  : ...  بكسر الشين
تى الترفع رجل بنتي أو اختي ح:  وقال غيره معناه،  ورفع رجله عما أردت فأعطانيه  ،  فأعطيته إياه  

 "النكاح عن مهر لخلو من شغرالبلدإذاخال وقيل هو مأخوذ ،  أرفع رجل بنتك او أختك

غَار  أَْن      النبي  أَنَّ رضي للا عنهما :"  عن ابن عمر  فيهما -4527 غَاِر َوالش ِ َنَهى عن الش ِ
َجه  اْْلَخر  اْبَنتَه  لَْيَس َبْيَنه َما َصَداقٌ  ِ ل  اْبَنتَه  َعلَى أَْن ي َزو  ج  َج الرَّ ِ   )1("   ي َزو 

غَار    "ولفظ البخاريأن تفسير الشغار من كالم نافع    وفي لفظ لهما  -4528 ق ْلت  ِلَنافِعٍ َما الش ِ
ه  أ ْختَه  بِغَْيِر َصَداٍق    قَاَل َيْنِكح  اْبَنةَ  ِل َوي ْنِكح  ج  ه  اْبَنتَه  بِغَْيِر َصَداٍق َوَيْنِكح  أ ْخَت الرَّ ِل َوي ْنِكح  ج  الرَّ

 ) فيه دليل على اشتراط الولي(  )2("

ْساَلمِ  أَنَّ النبي  " وفي لفظ لمسلم عنه -4529  )3("قَاَل اَل ِشغَاَر فِي اْْلِ

ل       النبي  نََهى    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم  -4530 ج  غَار  أَْن َيق وَل الرَّ غَاِر َوالش ِ عن الش ِ
َك أ ْختِي ج  ِ ْجنِي أ ْختََك َوأ َزو  ِ َك اْبَنتِي أَْو َزو  ج  ِ ْجنِي اْبَنتََك َوأ َزو  ِ ِل َزو  ج   )4(" ِللرَّ

ِ   جابروفي مسلم عن   -4531 غَارِ     رسول للا  َنَهى   "  رضي للا عنهما   ْبَن َعْبِد َّللاَّ  )5("عن الش ِ

اْْلَْعَرج    عن.  )حسن( -4532 َز  ْبن  ه ْرم  ْحَمِن  الرَّ اْلعَبَّاِس   :"َعْبد   ْبِن   ِ ْبَن َعْبِد َّللاَّ اْلعَبَّاَس  أَنَّ 
ْحَمِن اْبَنتَه  َوَكاَنا َجعَاَل َصَداقًا فَكَ  ْحَمِن ْبَن اْلَحَكِم اْبَنتَه  َوأَْنَكَحه  َعْبد  الرَّ تََب معاوية إِلَى  أَْنَكَح َعْبَد الرَّ

غَار  الَِّذي نََهى عنه  مَ  َما َوقَاَل فِي كتابِه َهذَا الش ِ ه  ِبالتَّْفِريِق َبْينَه  ر     )")6 رسول للا   ْرَواَن َيأْم 

 
( برقم:  24/  9( ) كتاب النكاح ، باب الشغار ( )بهذا اللفظ( ، )5112( برقم: )12/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب النكاح ، باب 1415( برقم: )139/    4ومسلم في "صحيحه" )،  ( ) كتاب الحيل ، باب الحيلة في النكاح (  6960)

 . تحريم نكاح الشغار وبطالنه ( )بلفظه.(
( ) 6960( برقم: )24/    9( ) كتاب النكاح ، باب الشغار ( ، )5112( برقم: )12/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب النكاح ، باب تحريم 1415( برقم: )139/    4)، ومسلم في صحيحه    كتاب الحيل ، باب الحيلة في النكاح ( )بهذا اللفظ(
 .( بنحوه نكاح الشغار وبطالنه ( )

 . ( ) كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الشغار وبطالنه()بهذا اللفظ(1415( برقم: )139/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الشغار وبطالنه()بهذا اللفظ(1416( برقم: )139/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الشغار وبطالنه()بهذا اللفظ(1417برقم: )( 140/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
(  2075( برقم: )187/    2وأبو داود في "سننه" )،( )بمثله.(  4153( برقم: )460/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(

ح ابن إسحاق بالتحديث، وباقي السند إسناده قوي، فقد صر"(:460/  9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
إسناده   :"  1810برقم     (:315/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وقال األلباني في  رجاله ثقات من رجال الصحيح. 

 . "حسن، وصححه ابن حبان
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 باب الصداق   •
 (4503برقم ) في الصيغة لعقد النكاح نفسها بألفاظه تقدم حديث الواهبة  -4533

َجَها َوَجعََل ِعْتقََها َصَداقََها َوأَْولََم    النبي  أَنَّ   عن أنس فيهماو -4534 أَْعتََق َصِفيَّةَ َوتََزوَّ
   . والحيس التمر من غيير نوى يخلط مع األقط )1("َعلَْيَها ِبَحْيٍس 

 )2(" تزوج صفية وأصدقها عتقها"  وفي لفظ لمسلم -4535

قَالَْت َكاَن َصَداق ه   َكْم َكاَن َصَداق   "رضي للا عنها      عائشة  وفي مسلم سئلت    -4536
فَِتْلَك َخْمس     ِْلَْزَواِجِه ِثْنتَْي َعْشَرةَ أ وقِيَّةً َوَنشًّا قَالَْت أَتَْدِري َما النَّشُّ قَاَل ق ْلت  اَل قَالَْت ِنْصف  أ وقِيَّةٍ 

 )3(" ِْلَْزَواِجه   رسول للا  ِمائَِة ِدْرَهٍم فََهذَا َصَداق  

لَْو   :"قال    ْبن  الخطاب  عن عمر و   .    )صحيح( -4537 فَإِنََّها  الن َِساِء  ت غَال وا َصد قَةَ  أاََل اَل 
ِ لََكاَن أَْواَلك ْم ِبَها َنبِيُّ َّللاَِّ  ْنَيا أَْو تَْقَوى عنَد َّللاَّ َمةً فِي الدُّ نََكَح    رسول للا   َما َعِلْمت    َكاَنْت َمْكر 

   )4(" ى أَْكثََر ِمْن ِثْنتَْي َعْشَرةَ أ وقِيَّةً َشْيئًا ِمْن ِنَساِئِه َواَل أَْنَكَح َشْيئًا ِمْن َبَناِتِه َعلَ 

 . ًماَواأْلُوقِيَّةُ عنَد أَْهِل اْلِعْلِم أَْربَعُوَن ِدْرَهًما َوثِْنتَا َعْشَرةَ أُوقِيَّةً أَْربَُع ِمائٍَة َوثََمانُوَن ِدْرهَ  

قَاَل َمْن أَْعَطى فِي َصَداِق اْمَرأَةٍ ِمْلَء َكفَّْيِه    أَنَّ النبي :"  عن جابر  . و   )ضعيف( -4538
    )5( "َسِويقًا أَْو تَْمًرا فَقَْد اْستََحلَّ 

َجْت َعلَى نَْعلَْيِن  "  عامر ْبِن َرِبيعَةَ    عن  .    )ضعيف( -4539 أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن َبنِي فََزاَرةَ تََزوَّ
   )6("أََرِضيِت ِمْن َنْفِسِك َوَماِلِك ِبنَْعلَْيِن قَالَْت نَعَْم قَاَل فَأََجاَزه   فَقَاَل 

    )7("خير الصداق أيسره   رسول للا  وقال  "  عن عقبة بن عامرو .  )صحيح( -4540

َج َعِليٌّ فاطمة قَاَل لَه     :"قَالَ   رضي للا عنهما  عباسعن ابن  و.    )صحيح( -4541 ا تََزوَّ لَمَّ
َطِميَّة   رسول للا      )8("أَْعِطَها َشْيئًا قَاَل َما عنِدي َشْيٌء قَاَل أَْيَن ِدْرع َك اْلح 

 
أخرجه ،    ( ) كتاب النكاح ، باب الوليمة ولو بشاة ( )بهذا اللفظ(5169( برقم: ) 24/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها ( )بهذا اللفظ(1365( برقم: ) 146/  4مسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها ( )بهذا اللفظ( 1365قم: )( بر146/    4) أخرجه مسلم في صحيحه    –  )2(
( ) كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم  1426( برقم: )144/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . حديد وغير ذلك ( )بهذا اللفظ(
في "مسنده"   وقال :"حسن صحيح" ، وأحمد  )م(( )بهذا اللفظ(  1114رقم: )( ب407/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
ديث صحيح، ظاهر "حط الرسالة(:   383/  1»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مطوال.( ،291( برقم: ) 97/    1)

اإلسناد بتصريح ابن سيرين لكن قد وصل    -واسمه َهِرم بن نَسيب    -إسناده االنقطاع بين محمد بن سيرين وبين أبي العجفاء  
 . 3204برقم  (:958/ 2»مشكاة المصابيح« )". وصححه األلباني في بالسماع من أبي العجفاء

رواه    . وقال:"  ( ) كتاب النكاح ، باب قلة المهر ( )بهذا اللفظ(2110( برقم: )200/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
»سنن أبي داود ت " . قال األرنؤوط في  عبد الرحمن بن مهدي ، عن صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا

إسناده ضعيف؛ لعنعنة   " (:211/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  األلباني في    " . وقالإسناده ضعيف."(: 448/  3األرنؤوط« )
 ."أبي الزبير، وجهالة ابِن ُرومان 

  6وأحمد في "مسنده" ) وقال :"حسن صحيح" ، ( )بهذا اللفظ(1113( برقم: ) 405/  2أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )6(
" ، وضعفه إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  451/  24مسند أحمد« )»، قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(15919( برقم: )3344  /

 . 190برقم  (:128»ضعيف سنن الترمذي« )صاأللباني في 
( برقم: 181/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  4072( برقم: )381/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
. صححه ( )بمثله.( 14446( برقم: )232/  7في "سننه الكبير" ) والبيهقي،  وصححه ووافقه الذهبي ( )بهذا اللفظ(2758)

 ووافقه الذهبى.  وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".وقال:"  1924برقم    (:345/  6»إرواء الغليل « ) األلباني في  
 البخارى فى " صحيحه ". وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن محمد بن سلمة , وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما  

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  6945( برقم: )396/    15أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(
سناده "إ(:396/  15»صحيح ابن حبان« )وقال :"إسناده صحيح"  . قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(  280( برقم: )284/    11)

ال الصحيح، غير الحسن بن حماد فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وسماع عبدة بن سليمان صحيح، رجاله ثقات رج
 (:350/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في من سعيد بن أبي عروبة قديم.  -وهو أبو محمد الكوفي  –

 " . إسناده صحيح، وصححه ابن حبان"  1849برقم 
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قَاَل   َما ُسْقَت إِلَْيَهافَقَاَل  "  في قصة عبد الرحمن بن عوف    وفيهما عن أنس -4542
 )1("َوْزَن َنَواةٍ ِمْن ذََهٍب أَْو َنَواةً ِمْن ذََهبٍ 

قَاَل أَيَُّما اْمَرأَةٍ   أَنَّ النبي      عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبعن  و.  )حسن( -4543
َو لََها َوَما َكاَن بَْعَد ِعْصَمِة الن َِكاحِ  َو ن ِكَحْت َعلَى َصَداٍق أَْو ِحَباٍء أَْو ِعَدةٍ قَْبَل ِعْصَمِة الن َِكاحِ فَه   فَه 

ُجُل اْبنَتُهُ أَْو أُْختُهُ ِلَمْن أ ْعَطاه      )2(" َوأََحق  َما أُْكِرَم َعلَْيِه الرَّ
ْوجِ َزائًِدا َعلَى َمْهرَها • ْوج أَنَّهُ يُْعِطيَها قَاَل اْلعَْلقَِمّي:أي  ة(:)أَْو ِعدَ ،اْلِحبَاء اْلعَِطيَّة ِلْلغَْيِر أَْو ِللزَّ  َما يَِعُد الزَّ

َكاح(:أَْي قَْبل َعْقد  ْبل ِعْصَمة النِّ ، قوله قَظاِهره أَنَّهُ يَْلَزمهُ اْلَوفَاء َوِعْند اِْبن َماَجْه أَْو ِهبَة بََدل اْلِعدَّة
َوَما َكاَن بَْعد ِعْصَمة النَِّكاح فَُهَو ِلَمْن أُْعِطيَهُ (: أَْي َوَما ُشِرَط ِمْن نَْحو ِهبَة بَْعد َعْقد  قوله"  ،  النَِّكاح

 .النَِّكاح فَُهَو َحّق ِلَمْن أُْعِطيَهُ ، َواَل فَْرق بَْين اأْلَب َوَغْيره

، فقالوا : جئناك لنسألك    أتوا عبد هللا بن مسعود  عن علقمة أن قوماو.    )صحيح( -4544
عن رجل تزوج منا ، ولم يفرض صداقا ، ولم يجمعهما للا حتى مات ، فقال عبد للا : ما سئلت  

، ثم    فاختلفوا إليه شهراأشد علي من هذه ، فأتوا غيري ،    عن شيء منذ فارقت رسول للا  
في هذه البلدة    قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إن لم نسألك ، وأنت أخية أصحاب رسول للا  

، وال نجد غيرك ، فقال ابن مسعود : سأقول فيها بجهد رأيي ، إن كان صوابا فمن للا ، وإن 
  أرى أن يفرض لها كصداق نسائها ، وال وكس ، كان خطأ فمني ، وللا ورسوله منه بريء ،  

، وذلك بحضرة ناس من أشجع   وال شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا
، فقام رجل يقال له : معقل بن سنان اْلشجعي ، فقال : أشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به  

فما رئي عبد هللا فرح بشيء بعد  في امرأة منا ، يقال لها : بروع بنت واشق ،    رسول للا  
   .  )3(" فرحه بهذه القصةاإلسالم ك

ِمْنُهْم َعِلي  ْبُن أَبِي طالب َوزيد بن ثابت    قَاَل بَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب النبي  "  الترمذي  قال •
ُجُل اْلَمْرأَةَ َولَْم يَْدُخْل بَِها َولَْم يَْفِرْض لََها َصَداقًا َحتَّى َماَت   َج الرَّ قَالُوا  َوابن عباس َوابن عمر إِذَا تََزوَّ

  ."  لََها اْلِميَراُث َواَل َصَداَق لََها َوَعلَْيَها اْلِعدَّةُ 

  

 
( ) كتاب البيوع ، باب ما جاء في قول هللا تعالى فإذا قضيت 2049( برقم: )53/    3في "صحيحه" )أخرجه البخاري    –  )1(

( ) كتاب النكاح ، باب الصداق 1427( برقم: )144/  4الصالة فانتشروا في األرض ( )بهذا اللفظ( ، )ومسلم في "صحيحه" )
 .(وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك ( )بنحوه مختصرا.

( ) كتاب النكاح ، التزويج على نواة من ذهب ( )بلفظه.( ، )وأبو 5483( برقم: )218/    5أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )2(
إسناده  "(:465/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  . قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(2129( برقم: )206/    2داود في "سننه" )
الم  -حسن. ابن جريج   العزيز  وهو عبد  النسائي في "الكبرى" )  -لك بن عبد  ( فانتفت شبهة 5483قد صّرح بالتحديث عند 

إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج فإنه مدلس. :"  367برقم    (:218/  2األم« ) -»ضعيف أبي داود  ".  قال األلباني في  تدليسه.
 ". شيئا صنعباختالف الحفاظ في االحتجاج بحديث عمرو بن شعيب! فلم ي وأعله المنذري

( برقم:  437/    2والترمذي في "جامعه" ))،  ( )بهذا اللفظ(  4101( برقم: )410/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
رواه أحمد " (:396»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صوقال :"حسن صحيح" . قال ابن حجر في   (بنحوه)  1145)

إسناده صحيح على شرط مسلم.   "(:411/  9»صحيح ابن حبان« ).". قال األرنؤوط في  وجماعةواألربعة، وصححه الترمذي  
/  6« )" . وقال األلباني في »صحيح سنن أبي داود ط غراسرجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم.

 ". إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان" 1841برقم  (:342
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 كفاءة  شرط ال •
انِي اْلَمْجل ود  إاِلَّ ِمْثلَه  رسول للا  قَاَل قَالَ عن أَبِي هريرة.)صحيح( -4545     )1("اَل َيْنِكح  الزَّ

 عتبار الكفاءة بالنسب حديث" الم يثبت في  " (:  133 /9»فتح الباري « )قال بن حجر في  •

 )2("أتقاهم"عن أكرم الناس فقال: "سئل      وفيهما عن أبي هريرة -4546

َوه َو    :"    عن فاطمة بِْنِت قَْيٍس وفي مسلم    -4547 اْلَبتَّةَ  ْبَن َحْفٍص َطلَّقََها  أَنَّ أََبا عمرو 
ِ َما لَِك َعلَْيَنا ِمْن َشْيٍء فََجاَءْت   فَذََكَرْت    َغاِئٌب فَأَْرَسَل إِلَْيَها َوِكيل ه  ِبَشِعيٍر فََسِخَطْته  فَقَاَل َوَّللاَّ

أَ  فَأََمَرَها  َنفَقَةٌ  َعلَْيِه  لَِك  لَْيَس  فَقَاَل  لَه   يَْغَشاَها ذَِلَك  اْمَرأَةٌ  ِتْلِك  قَاَل  ث مَّ  َشِريٍك  أ م ِ  َبْيِت  فِي  تَْعتَدَّ  ْن 
ٌل أَْعَمى تََضِعيَن ِثَياَبِك فَإِذَا َحلَْلِت فَآِذِنيِني قَا ي عنَد اْبِن أ م ِ َمْكت وٍم فَإِنَّه  َرج  ا أَْصَحابِي اْعتَد ِ لَْت فَلَمَّ

بْ  أَنَّ معاوية  لَه   فَقَاَل  َحلَْلت  ذََكْرت   َخَطَباِني  َجْهٍم  َوأََبا  أَِبي س ْفَياَن  َيَضع     َن  فَاَل  َجْهٍم  أَب و  ا  أَمَّ
ْعل وٌك اَل َماَل لَه  اْنِكِحي أسامة بن زيد فََكِرْهت ه  ث مَّ قَاَل اْنِكِحي   ا معاوية فَص  َعَصاه  عن َعاِتِقِه َوأَمَّ

     (فاطمة بنت قيس قرشية ، وأسامة مولى)    )3("ا َواْغتََبْطت  أسامة فَنََكْحت ه  فََجعََل َّللاَّ  فِيِه َخْيرً 

إِنَّ معاوية تَِرٌب َخِفيف  اْلَحاِل َوأَب و اْلَجْهِم ِمْنه  ِشدَّةٌ َعلَى الن َِساِء أَْو      وفي لفظ لمسلم" -4548
مَ  فَنِي َّللاَّ  بابي زيد َوَكرَّ ْجت ه  فََشرَّ نِي  َيْضِرب  الن َِساَء أَْو َنْحَو َهذَا َولَِكْن َعلَْيِك ِبأسامة بن زيد فَتََزوَّ

   )4("َّللاَّ  بابي زيد 

لفظ   -4549 اٌب   "لمسلموفي  ٌل َضرَّ فََرج  َجْهٍم  أَب و  ا  َوأَمَّ لَه   َماَل  اَل  تَِرٌب  ٌل  فََرج  ا معاوية  أَمَّ
ِ َوَطاَعة  َرس وِلِه   ِللن َِساِء َولَِكْن أسامة بن زيد فَقَالَْت ِبَيِدَها َهَكذَا أسامة أسامة فَقَاَل لََها   َطاَعة  َّللاَّ

ْجت ه  فَ      )5("اْغتَبَْطت  َخْيٌر لَِك قَالَْت فَتََزوَّ

النبي   رضي للا عنها  عن عائشةوفي البخاري   -4550 ْن    َزْوجِ  ِممَّ َوَكاَن  أََبا حذيفة  أَنَّ 
تََبنَّى َساِلًما َوأَْنَكَحه  ِبْنَت أَِخيِه ِهْنَد ِبْنَت اْلَوِليِد ْبِن ع ْتَبةَ َوه َو َمْولًى      رسول للا  َشِهَد َبْدًرا َمعَ 

 )6("اِلْمَرأَةٍ ِمْن اْْلَْنَصارِ 
وا   :"قَالَ أَنَّ النبي  عن أَبِي هريرةو.  (. صحيح لغيره)حسن -4551 َيا َبِني َبَياَضةَ أَْنِكح 

وا إِلَْيِه      )7(" أََبا ِهْنٍد َوأَْنِكح 
ي َِرتْ  في قصة بريرة "رضي للا عنها   وفيهما عن عائشة -4552   )8("  َعتَقَْت فَخ 

   )9(" أن زوجها كان عبدا" وثبت فيهما عنها -4553

 
  2، وأبو داود في "سننه" )وصححه ووافقه الذهبي( )بمثله.(  2715( برقم: )166/    2رجه الحاكم في "مستدركه" )أخ  –  )1(
رواه أحمد وأبو " (:384»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(2052( برقم: )176  /

إسناده صحيح. عمرو بن شعيب ثقة، وما "(:396/  3داود ت األرنؤوط« )»سنن أبي  .".قال األرنؤوط في  داود، ورجاله ثقات
 " 1791برقم  (:293/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  . وقال األلباني في  عيب عليه فهو ممن دونه من الضعفاء. 
 ."إسناده صحيح، وكذلك قال الحاكم والذهبي

كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى واتخذ هللا إبراهيم ()3353( برقم:)140/    4أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(
 ()كتاب الفضائل ، باب من فضائل يوسف عليه السالم( )بمثله.( 2378(برقم:)103/    7خليال()بهذا اللفظ( ،ومسلم في"صحيحه")

 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )195/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )199/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ( 1480( برقم: )198/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 .( ) كتاب المغازي ، باب حدثني خليفة ( )بهذا اللفظ( 4000( برقم: )81/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
( برقم: 164/    2لحاكم في "مستدركه" )( )بهذا اللفظ( ، وا4067( برقم: )375/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
»التلخيص الحبير . قال ابن حجر في    ( )بمثله مطوال.(2102( برقم: )197/    2( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )2708)

واه أبو داود،  "ر(: 385»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص"  ، وقال في  إسناده حسن."(:356/  3ط العلمية« )
 - وهو ابُن َعلقمه الليثيِّ –سناده حسن. محمد بن عمرو  "(:375/  9»صحيح ابن حبان« ).". قال األرنؤوط في  م بسند جيدوالحاك

 1046يرقم    (:504/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" .  وقال األلباني في  حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
 "حسن صحيح". 

، ومسلم ( ) كتاب النكاح ، باب الحرة تحت العبد ( )بهذا اللفظ(  5097( برقم: )8/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
 .( ) كتاب العتق ، باب إنما الوالء لمن أعتق ( )بنحوه.(1504( برقم: )215/  4)في صحيحه 

، باب شفاعة النبي صلى هللا عليه وسلم في  ( ) كتاب الطالق  5283( برقم: ) 48/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(
    .( ) كتاب العتق ، باب إنما الوالء لمن أعتق (1504( برقم: )215/  4ومسلم في صحيحه )، زوج بريرة ( 
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  النبي  َعلَى َعْهد  اْمَرأَةٌ أَْسلََمْت  "رضي للا عنهما    عن ابن عباس .  )صحيح لغيره( -4554
إِلَى َها  َزْوج  فََجاَء  َجْت  ِبإِْساَلِمي    فَقَالَ   النبي   فَتََزوَّ َوَعِلَمْت  أَْسلَْمت   ك ْنت   قَْد  إِن ِي   ِ َّللاَّ َياَرس وَل 

لِ رسول للا  فَاْنتََزَعَها      )1("ِمْن َزْوِجَها اْْلَخِر َوَردََّها إِلَى َزْوِجَها اْْلَوَّ

اْبَنتَه  زينب َعلَى أَِبي    َردَّ النبي   :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباسو .  )حسن( -4555
ِ ِسِنيَن  ِبيعِ بَْعَد ِست  ِل َولَْم يُْحِدْث نَِكاًحا العاصي ْبِن الرَّ     )2(" بِالنَِّكاحِ اأْلَوَّ

َردَّ اْبَنتَه  زينب    أَنَّ النبي   عن أبيه عن جده    عن عمرو بن شعيبو.    )ضعيف( -4556
   )3("بَِمْهٍر َجِديٍد َونَِكاحٍ َجِديدٍ َعلَى أَبِي العاصي 

بن عمرو   ابن عباس أَْجَوُد إِْسنَاًدا َواْلعََمُل َعلَى َحِديِث    قال الترمذي في إسناده مقال ،وقال"حديث   •
والمعتمد ترجيح إسناد حديث بن عباس على وقال بن حجر في الفتح"  "،شعيب عن أبيه عن جده

أبيه عن جده  عمرو  حديث   المسلمة تحت "وقال"بن شعيب عن  إلى جواز تقرير  ولم يذهب أحد 
 " .قل اإلجماع في ذلك بن عبد البرن   وممن  المشرك إذا تأخر إسالمه عن اسالمها حتى انقضت عدتها

رد ابنته زينب    لعدة ترد إليه ألن الرسول:"األصح أنها متى أسلمت ولو بعد ا  وقال بن باز" وقال  •
 بعد انتهاء العدة بالعقد األول وال يجدد لها النكاح هذا هو الصواب" 

َمْنِزلَتَْيِن ِمْن  رضي للا عنهما    عن ابن عباسفي البخاري  و -4557 ْشِرك وَن َعلَى  اْلم  َكاَن 
ْؤِمِنيَن َكان وا  النبي ْشِرِكي أَْهِل َحْرٍب    َواْلم  ْشِرِكي أَْهِل َعْهدٍ م  ْم َوي قَاِتل وَنه  َوم  ْم َواَل   ي قَاِتل ه  اَل ي قَاِتل ه 

َرْت َحلَّ    فَإِذَا  َهاَجَرْت اْمَرأَةٌ ِمْن أَْهِل اْلَحْرِب لَْم ت ْخَطْب َحتَّى تَِحيَض َوتَْطه رَ   ي قَاِتل وَنه  َوَكاَن إِذَا َطه 
الن َِكاح    إِلَْيهِ   َزْوُجَها  فَِإْن َهاَجرلََها  ُردَّْت  تَْنِكَح  أَْن  اِن    َوإِْن َهاَجَرَعْبدٌ   قَْبَل  رَّ فَه َما ح  أََمةٌ  أَْو  ْم  ِمْنه 

َهاِجِرينَ  ِلْلم  َما  مالم  )     )4("َولهما  زوجها  إلى  ترد  المسلمة  أن  وفيه  الرفع  حكم  له  وهذا 
 ( تنكح،وليس فيه اشتراط عقد جديد،أو تحديد بوقت

  

 
،  ( ) كتاب الطالق ، باب إذا أسلم أحد الزوجين ( )بهذا اللفظ(  2239( برقم: )238/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ، ( ) باب اللعان ، ( )بمثله.(  818( برقم: )281/  1جارود في "المنتقى" )وابن ال
والترمذي في "جامعه"  و ،( )بمثله.( 2826( برقم: )200/  2والحاكم في "مستدركه" ) ، ( )بمثله.( 22( برقم: )30/  12)
( 3020( برقم: )715/    2وأحمد في "مسنده" )  وقال :"هذا حديث صحيح" ،    ( )بنحوه مختصرا.(1144( برقم: )435/    2)

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه "(: 388»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    )بمثله.(
»إرواء . وضعفه األلباني في   "صحيح لغيره "(:554/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في ابن حبان والحاكم

وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك عن  ...قلت :  ، وقال :"  1918برقم    (:336/  6الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
عكرمة , وهو سماك بن حرب الذهلى الكوفى , قال الحافظ: " صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بآخره 

 ".  لقن, فكان ربما ي
هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن ال    وقال:"  )بهذا اللفظ(  (  1143( برقم: )435/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

( 200/    2في "مستدركه" )"  ، والحاكم  نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه .  
(  363( برقم: ) 354/    11والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بنحوه.(2827برقم: )
»بلوغ المرام من أدلة . قال ابن حجر في    ( )بمثله مطوال.(2402( برقم: )580/    2وأحمد في "مسنده" )،  ه مطوال.(  )بمثل

»مسند أحمد«  " . وقال األرنؤوط في  رواه أحمد واألربعة إال النسائي، وصححه أحمد والحاكم"(: 387األحكام ت الفحل« )ص
حديث " 1930برقم    (:10/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )لباني في  " . وقال األإسناده حسن.  "ط الرسالة(:   195/  4)

 .صحيح دون ذكر السنين، وصححه أحمد والحاكم والذهبي، وقال الترمذي: "ليس بإسناده بأس"
( برقم:  434/  2والترمذي في "جامعه" )، ( )بنحوه مطوال.( 6758( برقم: )639/  3أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )3(
. ( )بنحوه.(7057( برقم: )1462/    3وأحمد في "مسنده" ) " ،  هذا حديث في إسناده مقال .    وقال :"   ( )بهذا اللفظ( 1142)

إسناده ضعيف كما ذكر اإلمام أحمد عقب روايته، والحجاج بن أرطاة "سالة(:ط الر 529/ 11»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في 
»صحيح سنن أبي ، وقال في     194برقم    (:131»ضعيف سنن الترمذي« )ص  " ، وضعفه األلباني فيكثير الخطأ والتدليس.

 ." اتفق علماء الحديث على ضعفه؛ إال من شذ من متعصبة الحنفية "(:11/ 7داود ط غراس« )
( ) كتاب الطالق ، باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن (  5286( برقم: )48/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )4(

 . )بهذا اللفظ(
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 الشروط في النكاح  •
قَالَ   ْبِن عامر  فيهما عن عقبة -4558 َما    رسول للا   قَاَل  ِبِه  ت وف وا  أَْن  وِط  الشُّر  أََحقُّ 

وجَ    )1("  اْستَْحلَْلت ْم ِبِه اْلف ر 

وجَ "وفي لفظ للبخاري -4559 وِط أَْن ت وف وا ِبِه َما اْستَْحلَْلت ْم ِبِه اْلف ر   )2("أََحقُّ َما أَْوفَْيت ْم ِمْن الشُّر 

ق وِق    بَاب الش ُروِط فِي اْلَمْهرِ قال البخاري   -4560 ِعْنَد ع ْقَدةِ الن َِكاحِ َوقَاَل ع َمر  إِنَّ َمقَاِطَع اْلح 
النَِّبيَّ  َسِمْعت   اْلِمْسَور   َوقَاَل  َشَرْطَت  َما  َولََك  وِط  الشُّر  فِي    ِعْنَد  َعلَْيِه  فَأَْثنَى  لَه   ِصْهًرا  ذََكَر 

َصاَهَرِتِه فَأَْحَسَن قَاَل َحدَّثَِني َوَصَدقَِني َوَوَعَدِن   )3("ي فََوفَى ِليم 

: أن رجال تزوج امرأة على عهد عمر    عن سعيد بن عبيد بن السباقو .    )صحيح( -4561
  -وشرط لها أن ال يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب    - رضي للا عنه    -بن الخطاب  

 .  )4("الشرط وقال : المرأة مع زوجها  -رضي للا عنه 

أن رجال تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب  :"  وفي رواية أخرى  .    )صحيح(  -4562
بن الخطاب  الشرط وقال المرأة مع زوجها وروي    عنه عمروشرط لها أن ال يخرجها فوضع 

عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمرسئل عنه فقال لها دارها قال له  ف  ،  عن عمربخالفة
 )5("   مقاطع الحقوق عند الشروطالمؤمنين إذا يطلقننا قال إن  الرجل يا أمير

 باب الوليمة  •
ْحَمِن    "  عن أنس  فيهما   -4563 َوَعلَْيِه َوَضٌر ِمْن     رسول للا    َجاءَ   عوف أَنَّ َعْبد  الرَّ

ْفَرةٍ فَقَاَل لَه   ْجت  اْمَرأَةً ِمْن اْْلَْنَصاِر فَقَاَل َما س ْقَت إِلَْيَها قَاَل َوْزَن    رسول للا ص  َمْهَيْم قَاَل تََزوَّ
واختلف في قيمة النواة فقيل خمسة  )   )6 ("أَْوِلْم َولَْو ِبَشاةٍ َنَواةٍ ِمْن ذََهٍب أَْو َنَواةً ِمْن ذََهٍب فَقَاَل  
 ( دراهم وقيل خمسة وعشرين درهما.

َعلَى َبْعِض    قَالَْت أَْولََم النبي  رضي للا عنها  َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيبَةَ   وفي البخاري عن  -4564
دَّْيِن ِمْن َشِعيرٍ   )7(" ِنَساِئِه ِبم 

النبي    أنس  فيهما عن   -4565 ِبَصِفيَّةَ    أَقَاَم  َعلَْيِه  ي ْبنَى  لََياٍل  ثاََلَث  َواْلَمِديَنِة  َخْيبََر  َبْيَن 
ْبٍزَواَللَْحٍم َوَما َكاَن فِيَها إاِلَّ أَْن أََمرَ فََدَعْوت  المسلميَن إِلَى َوِليَمِتِه َوَما َكاَن فِيَها ِمْن   بالال ِباْْلَْنَطاعِ    خ 

    )8("فَب ِسَطْت فَأَْلقَى َعلَْيَها التَّْمَر َواْْلَقَِط َوالسَّْمنَ 

 
( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ( 2721( برقم: )190/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

   .( ) كتاب النكاح ، باب الوفاء بالشروط ِفي النكاح ( )بنحوه.( 1418(برقم:) 140/  4"))بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه
 ( ) كتاب النكاح ، باب الشروط في النكاح ( )بهذا اللفظ( 5151( برقم: )20/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . المهر عند عقدة النكاح ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط في190/  3البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )3(
 ( ) كتاب الصداق ، باب الشروط في النكاح ( )بهذا اللفظ( 14548( برقم: ) 249/    7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )4(

األلباني في   قال  السبيل« ).  أحاديث منار  الغليل في تخريج  , و"...(:304/  6»إرواء  البيهقى وإسناده صحيح  جوده أخرجه 
( , وقال البيهقى: " هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة , وقول غيره من الصحابة , رضى هللا 9/189)  "الحافظ فى " الفتح ".

 عنهم ".
/    7والبيهقي في "سننه الكبير" )  ) بمثله مختصرا( ، (  662( برقم: )211/    6أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )5(

برقم    (:302/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وقال األلباني في     ( )بهذا اللفظ(14549( برقم: )249
 . "صحيح" 1891

ا قضيت ( ) كتاب البيوع ، باب ما جاء في قول هللا تعالى فإذ2049( برقم: )53/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب النكاح ، باب الصداق 1427( برقم: )144/  4الصالة فانتشروا في األرض ( )بهذا اللفظ( ، )ومسلم في "صحيحه" )
 .وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك ( )بنحوه مختصرا.(

 . لم بأقل من شاة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب النكاح ، باب من أو5172( برقم: )24/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
، ومسلم    ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ( )بهذا اللفظ(4213( برقم: )135/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 .مطوال.( بنحوه( ) كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها ( )1365( برقم: )146/  4)في صحيحه 
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قَاَل إِذَا د ِعَي أََحد ك ْم إِلَى     رسول للا   أَنَّ    رضي للا عنهما  بن عمر  وفيهما عن -4566
   )1("اْلَوِليَمِة فَْلَيأْتَِها

قَاَل َشرُّ الطَّعَاِم َطعَام  اْلَوِليَمِة ي ْمَنع َها َمْن َيأِْتيَها    أَنَّ النبي    عن أَبِي هريرةوفيهما   -4567
َ َوَرس ولَه    )2(" َوي ْدَعى إِلَْيَها َمْن َيأَْباَها َوَمْن لَْم ي ِجْب الدَّْعَوةَ فَقَْد َعَصى َّللاَّ

إِذَا د ِعَي أََحد ك ْم فَْلي ِجْب فَإِْن َكاَن     رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -4568
ْفِطًرا فَْليَْطعَمْ   )3("َصائًِما فَْلي َصل ِ َوإِْن َكاَن م 

إِذَا د ِعَي أََحد ك ْم إِلَى َطعَاٍم فَْلي ِجْب فَإِْن َشاَء     رسول للا  قَالَ :"     عن جابرولمسلم   -4569
 )4(" َطِعَم َوإِْن َشاَء تََرَك 

ِل َيْوٍم َحقٌّ َوَطعَام  َيْوِم     رسول للا  قَالَ :"    عن ابن مسعود. و   )ضعيف( -4570 َطعَام  أَوَّ
َع َّللاَّ  ِبهِ  َع َسمَّ     )5("الثَّانِي س نَّةٌ َوَطعَام  َيْوِم الثَّاِلِث س ْمعَةٌ َوَمْن َسمَّ

ْبٍز َولَْحٍم فَأ ْرِسْلت     قَاَل ب نَِي َعلَى النبي     عن أنسهما   وفي  -4571 بِزينب ِبْنِت َجْحٍش ِبخ 
وَن فََدعَ  ج  وَن ث مَّ َيِجيء  قَْوٌم فََيأْك ل وَن َوَيْخر  ج  ْوت  َحتَّى  َعلَى الطَّعَاِم َداِعًيا فََيِجيء  قَْوٌم فََيأْك ل وَن َوَيْخر 

أَِجد   َما   ِ َنِبيَّ َّللاَّ َيا  فَق ْلت   أَْدع و  أََحًدا  أَِجد   َرْهٍط  َما  ثاََلثَة   َوَبِقَي  اْرفَع وا َطعَاَمك ْم  قَاَل  أَْدع وه   أََحًدا   
النبي  فََخَرَج  اْلَبْيِت  فِي  فَقَاَل    َيتََحدَّث وَن  عائشة  ْجَرةِ  ح  إِلَى  اْلبَْيِت  فَاْنَطلََق  أَْهَل  َعلَْيُكْم  السَّاَلُم 

 ِ ُ لَكَ َوَعلَْيَك السَّاَلُم َوَرحْ فَقَالَْت َوَرْحَمةُ َّللاَّ ِ َكْيَف َوَجْدَت أَْهلََك بَاَرَك َّللاَّ َجَر ِنَساِئِه   َمةُ َّللاَّ ى ح  فَتَقَرَّ
َكَما قَالَْت عائشة فَإِذَا ثاََلثَةٌ ِمْن    ث مَّ َرَجَع النبي   ُكلِِّهنَّ يَقُوُل لَُهنَّ َكَما يَقُوُل ِلعائشة َويَقُْلَن لَهُ 

ث وَن َوَكا ْجَرةِ عائشة فََما أَْدِري      َن النبي َرْهٍط فِي اْلَبْيِت َيتََحدَّ ْنَطِلقًا َنْحَو ح  َشِديَد اْلَحَياِء فََخَرَج م 
َوأ   وا فََرَجَع َحتَّى إِذَا َوَضَع ِرْجلَه  فِي أ ْسك فَِّة اْلباب َداِخلَةً  ْخَرى  آْخبَْرت ه  أَْو أ ْخبَِر أَنَّ اْلقَْوَم َخَرج 

تَْر َبْيِني وَ   )6("َبْيَنه  َوأ ْنِزلَْت آَية  اْلِحَجابِ َخاِرَجةً أَْرَخى الس ِ

  

 
( ) كتاب النكاح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 5173( برقم: )24/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب النكاح ، باب اأْلمر بإجابة الداعي 1429( برقم: )152/   4سبعة أيام ونحوه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 .إلى دعوة ( )بلفظه.(

( ) كتاب النكاح ، باب من ترك الدعوة فقد عصى هللا ورسوله (  5177( برقم: )25/  7ري في "صحيحه" )أخرجه البخا – )2(
 ( ) كتاب النكاح ، باب اأْلمر بإجابة الداعي إلى دعوة ( )بهذا اللفظ( 1432( برقم: ) 154/  4( ومسلم في "صحيحه" ) بمثله)
 كتاب النكاح ، باب اأْلمر بإجابة الداعي إلى دعوة ( )بهذا اللفظ(   ( )1431( برقم: )153/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )3(
 ( ) كتاب النكاح ، باب اأْلمر بإجابة الداعي إلى دعوة ( )بهذا اللفظ( 1430(برقم:)153/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
ث ابن مسعود ال نعرفه مرفوعا إال حدي  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(1097( برقم: )389/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(

من حديث زياد بن عبد هللا ، وزياد بن عبد هللا كثير الغرائب والمناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال 
رواه "(:399)صالفحل«    »بلوغ المرام من أدلة األحكام ت"قال ابن حجرفي:قال وكيع:زياد بن عبد هللا مع شرفه يكذب في الحديث

 .  186برقم (:123»ضعيف سنن الترمذي«)ص"وضعفه األلباني فيالترمذي واستغربه،ورجاله رجال الصحيح
()كتاب تفسير القرآن ،باب قوله ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن  4793(برقم:)119/    6أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )6(

 .(بنحوه () كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها ( ) 1365(برقم:)146/    4مسلم في"صحيحه")، ولكم ( )بهذا اللفظ(
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 حول الغناء  •
َيق ول   النبي قَاَل َسِمْعت    عن عقبة ْبِن عامر. )حسن بمجموع طرقه وشواهده( -4572
َوَنْبِلِه  " ِبقَْوِسِه  َوَرْمي ه   أَْهلَه   اَلَعَبت ه   َوم  فََرَسه   ِل  ج  الرَّ تَأِْديب   ثاََلٌث  إاِلَّ  اللَّْهِو  ِمْن  ولفظ   "لَْيَس 

      )1( "النسائي"وليس اللهو إال في ثالث

يِه  قال البخاري   -4573 بِغَْيِر اْسِمِه َوقَاَل ِهَشام  ْبن  عمار  باب َما َجاَء فِيَمْن َيْستَِحلُّ اْلَخْمَر َوي َسم ِ
ثََنا َعِطيَّة  بن قيس اْلِكاَلبِيُّ  ْحَمِن ْبن  يَزيد ْبِن جابر َحدَّ ثََنا    َحدَّثََنا َصَدقَة  ْبن  َخاِلٍد َحدَّثََنا َعْبد  الرَّ َحدَّ

ْحَمِن ْبن  َغْنٍم اْْلَْشعَِريُّ قَاَل َحدَّثَنِي أَب و عامر أَ  ِ َما َكذََبِني َسِمَع  َعْبد  الرَّ ْو أَب و َماِلٍك اْْلَْشعَِريُّ َوَّللاَّ
تِي أَْقَواٌم َيْستَِحلُّوَن اْلِحَر َواْلَحِريَر َواْلَخْمَر َواْلَمعَاِزفَ َيق ول     النبي َولََيْنِزلَنَّ أَْقَواٌم   لَيَك وَننَّ ِمْن أ مَّ

وح  َعلَْيِهْم ِبَساِرَحٍة لَ  ْم  إِلَى َجْنِب َعلٍَم يَر  ْم َيأِْتيِهْم يَعني اْلفَِقيَر ِلَحاَجٍة فََيق ول وَن اْرِجْع إِلَْيَنا َغًدا فَي َبي ِت ه  ه 
 )2("َّللاَّ  َوَيَضع  اْلعَلََم َويَْمَسخ  آَخِريَن قَِرَدةً َوَخَناِزيَر إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمةِ 

ِ      أَنَُس ْبُن َماِلكٍ وفيهما  عن   -4574 ْوِت    قَاَل: َكاَن ِللنَّبِي  َحاٍد ي قَال  لَه  أَْنَجَشة  ، َوَكاَن َحَسَن الصَّ

َوْيَدَك يَا أَْنَجَشة  اَل تَْكِسِر اْلقََواِريَر قَاَل قَتَاَدة  يَْعنِي: َضعَفَةَ الن َِساءِ  ، فَقَاَل لَه  النَّبِيُّ   . )3("ر 

َر عند اْلُحفَّاظ أَنَّ ا • لَِّذي يَأْتِي بِِه اْلبخاري ِمْن التَّعَاِليق ُكلَّها بِِصيغَِة اْلَجْزم يَُكون صحيحا إِلَى  َوقَْد تَقَرَّ
لَِكْن إِذَا ُوِجَد اْلَحِديث اْلُمعَلَّق ِمْن ِرَوايَة بَْعض اْلُحفَّاظ َمْوُصواًل   َمْن َعلََّق عنهُ َولَْو لَْم يَُكْن ِمْن ُشيُوخه,

ْشَكالإِلَى َمْن  ة أََزاَل اإْلِ حَّ    َعلَّقَهُ بَِشْرِط الّصِ

موصوال   • البخاري  رواه  "  وقد  عمار  ْبن  ِهَشام  ثَنَا  َحدَّ إِْدِريس  ْبن  اْلُحَسْين  ثَنَا  :َحدَّ اْلبخاري  قَاَل 
  
   قَاَل:فَعَلَى َهذَا يَُكون اْلَحِديث صحيح َعلَى َشْرط اْلبخاري . َوبِذَِلك يَُرّد َعلَى اِْبن َحْزم َدْعَواهُ ااِلْنِقَطاع

اي  • اي بَْعدَها فَاَء َجْمع ِمْعَزفَة بِفَتْحِ الزَّ   ِهي َوِهَي آاَلت اْلَمالَ قَْوله : ) َواْلَمعَاِزف ( بِاْلعَْيِن اْلُمْهَملَة َوالزَّ
يَل : . َونَقََل اْلقُْرُطبِّي عن اْلَجْوَهِرّي أَنَّ اْلَمعَاِزف اْلِغنَاء , َواَلَِّذي فِي ِصَحاحه أَنََّها آاَلت اللَّْهو , َوقِ 

ا يُْضَرب بِِه , َويُْطلَق عَ  ْميَاِطّي : اْلَمعَاِزف الد فُوف َوَغْيرَها ِممَّ لَى أَْصَوات اْلَماَلِهي . َوفِي َحَواِشي الّدِ
 . اْلِغنَاء َعْزف , َوَعلَى ُكّل لَِعب َعْزف 

ِ   عن.    )صحيح موقوف( -4575 َيق ول       رسول للا  َسِمْعت    :"َيق ول        بن مسعود  َعْبَد َّللاَّ
    )4(" اْلِغَناء  ي ْنِبت  الن ِفَاَق فِي اْلقَْلبِ 

و من الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن  "قال    عن ابن مسعود.    )صحيح( -4576
 )5( "وللا الغناء  لهو ل قا "سبيل للا

  

 
أبو داود في "سننه"    وصححه ووافقه الذهبي ،    (بمثله مطوال( ) 2481( برقم: )95/    2الحاكم في "مستدركه" )  أخرجه  –  )1(
. قال   ( )بمثله مطوال.(1/    3580برقم: )(  709/    1والنسائي في "المجتبى" )،    ( )بهذا اللفظ(2513( برقم: )320/    2)

ديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد  "ح(:167/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
إسناده ضعيف؛ لجهالة خالد بن زيد، واالضطراب "  433برقم    (:304/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  ". وقال األلباني في  بن زيد

 ". اسمه، وبه أعله الحافظ العراقي في ضبط
( ) كتاب األشربة ، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه  5590( برقم: )106/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . بغير اسمه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األدب ، باب المعاريض مندوحة عن الكذب ( )بهذا 6211( برقم: )47/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(

( ) كتاب الفضائل ، باب رحمة النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم للنساء وأمر 2323( برقم: )79/  7"صحيحه" )مسلم في و،  اللفظ(
 .(بمثلهالسواق مطاياهن بالرفق بهن ( )

برقم:  (  223/    10والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  4927( برقم: )435/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
رواه البيهقي من رواية ابن "(:440/  2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في    ( )بلفظه موقوفا مختصرا.(21066)

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« .".  قال األرنؤوط في  وغيره: وأصح األسانيد في ذلك وقفه على ابن مسعود  مسعود بإسناد ضعيف
 . 3936برقم  (:574»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صأللباني في ". وضعفه اإسناده ضعيف "(: 287/ 7)
والبيهقي في "سننه   وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(3563( برقم: )411/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(

وشيء من فقهها وفوائدها«   »سلسلة األحاديث الصحيحة. قال األلباني في    )بلفظه.(        (  21063( برقم: )223/    10الكبير" )
 ."الحاكم: " صحيح اإلسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قاال. وقال"...(: 1017/ 6)
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قال من لعب بالنردشير      النبي   : أن  ن سليمان بن بريدة عن أبيهوفي مسلم ع -4577
النردشير ( هو النرد فالنرد عجمي معرب وشير )    )1(  "فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه

قد و  ،  واضعه سابور بن أزدشير أول ملوك ساسان  ، وهو مبني على عقيدة مجوسية ،  معناه حلو
 .اتفق السلف على حرمة اللعب به ونقل ابن قدامة عليه اإلجماع

   .ما جاء من الرخصة من اللهو •
َوَكاَن ِلي   ك ْنت  أَْلعَب  ِباْلَبَناِت عنَد النبي :"قَالَْت  رضي للا عنها  عن عائشةفيهما  -4578

ب ه نَّ إِلَيَّ فََيْلعَْبَن َمِعي   رسول للا  َصَواِحب  َيْلعَْبَن َمِعي فََكانَ  عن ِمْنه  فَي َسر ِ   )2(" إِذَا َدَخَل َيتَقَمَّ

 )3("ك ْنت  أَْلعَب  ِباْلَبَناِت فِي َبْيِتِه َوه نَّ اللُّعَب  " وفي لفظ لمسلم -4579

بحرابهم دخل      رسول للا   بينا الحبشة يلعبون عند  :قال    عن أبي هريرة  وفيهما   -4580
في  مسلم"  في    وبوب عليه)    )4("عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال ) دعهم يا عمر (
 " صالة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه

من  ) دعهم أمنا بني أرفدة ( . يعني  " رضي للا عنها   وفي لفظ للبخاري عن عائشة -4581
    )5("اْلمن

المدينة لعبت الحبشة لقدومه      رسول للا   قال لما قدم    عن أنسو.    )صحيح( -4582
    )6("لعبوا بحرابهم  فرحا بذلك

يقوم على    وللا! لقد رأيت رسول للا    رضي للا عنها قالت :"   عائشة   وفيهما عن -4583
، يسترني بردائه. لكي أنظر   باب حجرتي. والحبشة يلعبون بحرابهم . في مسجد رسول للا 
فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن  إلى لعبهم. ثم يقوم من أجلي. حتى أكون أنا التي أنصرف.  

 )7(". "حتى أكون أنا الذي أسأم   " ولفظ البخاري"   ، حريصة على اللهو

وأنا أنظر فما   :كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني  "  للبخاري عنها وفي لفظ   -4584
  )8(" فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهوزلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف 

. وقمت    : ِللَعَّاِبيَن: وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول للا  قالت  في لفظ لمسلم -4585
 )9("هم يلعبون في المسجد على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه . و 

 
 . ( ) كتاب الشعر ، باب تحريم اللعب بالنردشير ( )بهذا اللفظ(2260( برقم: )50/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
ومسلم  ،  ( ) كتاب األدب ، باب االنبساط إلى الناس ( )بهذا اللفظ(  6130( برقم: )31/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي هللا تَعَالَى عنهما ( )بنحوه.(2440( برقم: )135/  7في "صحيحه" ) 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي هللا تَعَالَى 2440( برقم: )513/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 . عنهما ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب اللهو بالحراب ونحوها ( )بهذا 2901( برقم: ) 38/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

تاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية فيه ِفي ( ) ك893( برقم: )23/  3ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
 . أيام العيد ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب المناقب ، باب قصة الحبش وقول النبي صلى هللا عليه  3530( برقم: )185/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .وسلم يا بني أرفدة ( )بهذا اللفظ(

وأبو  ،    وقال :"إسناده صحيح"  ( )بلفظه.(1782( برقم: )156/    5لمقدسي في "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء ا  –  )6(
.   ( )بمثله.(12844( برقم: )2675/    5وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  4923( برقم: )434/    4داود في "سننه" )
 . "لى شرط الشيخين.إسناده صحيح ع"ط الرسالة(:  91/ 20»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في 

( ) كتاب النكاح ، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير 5236( برقم: )38/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
( ) كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية  892( برقم: )22/    3ومسلم في "صحيحه" )،  (  بنحوهريبة ( )

 .بهذا اللفظ(  العيد ( )فيه ِفي أيام 
 ( ) كتاب النكاح ، باب حسن المعاشرة مع األهل ( )بهذا اللفظ( 5190( برقم: )28/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )8(
( ) كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية فيه  892( برقم: )23/   3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(

 . ِفي أيام العيد ( )بهذا اللفظ(
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ياعائشة   فقال:  رسول للا     أن امرأة جاءت إلى  عن السائب بن يزيد.    )صحيح( -4586
 تحبين أن تغنيك قالت نعم قال فأعطاهاللا فقال هذه قينه بني فالن    يانبي  ال  أتعرفين هذه قالت

   )1(ها"في منخري  الشيطان  قد نفخ:" رسول للا  فقال فغنتها طبقا

ذٍ وفي البخاري   -4587 بَيِّعِ بِْنِت ُمعَّوِ َغَداةَ    َدَخَل َعلَيَّ النبي  :"قَالَتْ رضي للا عنها      عن الر 
ِ َيْند ْبَن َمْن ق ِتَل ِمْن   َوْيِرَياٌت َيْضِرْبَن ِبالدُّف  آَبائِِهنَّ  ب ِنَي َعلَيَّ فََجلََس َعلَى فَِراِشي َكَمْجِلِسَك ِمن ِي َوج 

ذَا َوقُوِلي َما  اَل تَقُوِلي َهكَ     فَقَاَل النبي   َوفِينَا نَبِي  يَْعلَُم َما فِي َغدٍ َيْوَم َبْدٍر َحتَّى قَالَْت َجاِرَيةٌ  
 (باب َضْرِب الد ّفِ فِي النَِّكاحِ َواْلَوِليَمةِ بوب عليه البخاري ) )2(" ُكْنِت تَقُوِلينَ 

ٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر    رضي للا عنها:"   عن عائشةوفي البخاري   -4588 أَنََّها َزفَّْت اْمَرأَةً إِلَى َرج 
ْم اللَّْهو  فَقَاَل َنبِيُّ َّللاَِّ    )3(" َيا عائشة َما َكاَن َمعَك ْم لَْهٌو فَإِنَّ اْْلَْنَصاَر ي ْعِجب ه 

قالت كان في حجري جارية من اْلنصار فزوجتها وفي لفظ البن حبان".    )ضعيف( -4589
لعبا فقال يا عائشة هل غنيتم    وال  يوم عرسها فلم يسمع غناءرسول للا     قالت فدخل علي

 )4("عليها أوال تغنون عليها ثم قال ان هذا الحي من اْلنصار يحبون الغناء

ِد ْبِن َحاِطٍب اْلُجَمِحّيِ .    )حسن( -4590 فَْصل  َما َبْيَن اْلَحَراِم    رسول للا    قَالَ     عن ُمَحمَّ
ْوت       )5("َواْلَحاَلِل الدُّفُّ َوالصَّ

  رسول للا  "أن  رضي للا عنهما  بد هللا بن الزبيرععن  .  (. صحيح لغيره)حسن -4591
   )6("قال : أعلنوا النكاح

كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن    :"أنه قال    عن عامر بن سعد.    )صحيح( -4592
كعب  في عرس فسمعت صوتا فقلت أال تسمعان فقاال إنه رخص في الغناء في العرس والبكاء 

   )7( "على الميت من غير نياحة

 
( ) مسند المكيين رضي هللا عنهم ، حديث السائب بن يزيد رضي  15961( برقم: )3353/    6أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(

" . إسناده صحيح على شرط الشيخين.  "ط الرسالة(:  497/  24»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(  هللا عنه (
هذا إسناد   وقال :"...  3281برقم    (:837/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وصححه األلباني في  

 . "صحيح على شرط الشيخين
 () كتاب النكاح ، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ( )بهذا اللفظ( 5147(برقم:) 19/    7ه")أخرجه البخاري في "صحيح  –  )2(
( ) كتاب النكاح ، باب النسوة الالتي يهدين المرأة إلى زوجها 5162( برقم: )22/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .ودعائهن بالبركة ( )بهذا اللفظ( 
/  13»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(5875( برقم: )185/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

" . رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن إسحاق ـ وهو محمد ـ فروى له أصحاب السنن ومسلم متابعة، وهو صدوق." (:186
»سلسلة األحاديث الضعيفة  ، وقال في    243برقم    (:144بن حبان« )ص»ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد اوضعفه األلباني في  

لت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات معرفون؛ غير إسحاق بن سهل  "...ق (:543/  12والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
( من ثالثة  390/    1/    1)  البخاري في " التاريخ "  أبي حثمة، فهو مجهول ال يعرف إال برواية التيمي هذه عنه. كذلك أخرجه  بن

القيمي عنه. ووقع  ( من رواية22/    4أنه لم يسق لفظه. وكذلك أورده ابن حبان في " الثقات " )  طرق عن ابن إسحاق به؛ إال
فجعل محمد بن إسحاق  " روى عن أبيه عن عائشة، روى عنه محمد بن إسحاق ". ( :223/  1/   1في " الجرح والتعديل " )

 بينه وبين إسحاق بن سهل التيمي محمد بن الحارث؛ كما ترى في اإلسناد وعند   هو وهم محض؛ فإن ابن إسحاقمكان التيمي! و
الحديث المرفوع. أما األول؛    واعلم أن أحمد لم يذكر لفظة: " الغناء "؛ ال في كالم عائشة، وال في  " ...  البخاري وابن حبان.

ويغلب على ظني أن   " يحبون كذا وكذا ". كأنه يكني عن الغناء واللعب.  ر؛ فقال:" فلم يسمع لعباً " فقط. وأما اآلخ  فوقع فيه:
 بحانه وتعالى أعلم. سهذا وما قبله من تصرف اإلمام أحمد؛ إشارة منه إلى نكارة المتن، وهو حري بذلك، وهللا 

)5(  –  ( في "مستدركه"  الحاكم  برقم: )184/    2أخرجه  )بمثله مطوال.(2766(  الذهبيوصححه ووافق  (  في ،    ه  والنسائي 
وقال ( )بهذا اللفظ(  1088( برقم: )384/    2( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )1/    3369( برقم: )665/    1"المجتبى" )

 189/ 24»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(15690( برقم: )3273/  6وأحمد في "مسنده" ) :"حديث حسن" ،
»إرواء وفي    4206برقم    (:775/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وحسنه األلباني في  سن سناده ح"إط الرسالة(: 

ويترجح عندى أنه حسن فقط كما قال الترمذى ألن أبا    وقال :"  1994برقم    (:50/  7الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق    بلج هذا تكلم فيه بعضهم , وذكر له الذهبى فى ترجمته من " الميزان " بعض المنكرات.

 . , ربما أخطأ "
 . 5194حديث رقم  سبق تخريجه – )6(
وصححه   ( ) كتاب النكاح ، األمر بإعالن النكاح ( )بهذا اللفظ( 2767( برقم: ) 184/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )7(

»قلت: إسناده   (:3204/  5»أنيس الساري )تخريج أحاديث فتح الباري(« )ووافقه الذهبي . قال  المحقق نبيل البصارة في  
 .يئاً.«صحيح لكن لم يخرج البخاري لعامر بن سعد ش
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اْلنصاري    َدَخْلت  َعلَى ق َرَظةَ بن كعب َوأَبِي َمْسع ودٍ   عنه"  للنسائيوفي لفظ  .    )حسن( -4593
ي ْفعَل  َهذَا عنَدك ْم فَقَاَل   َوِمْن أَْهِل َبْدرٍ   رسول للا    ي غَن ِيَن فَق ْلت  أَْنت َما َصاِحَبا  َجَوارٍ فِي ع ْرٍس َوإِذَا  

َص لََنا فِي اللَّْهِو عنَد اْلع ْرِس  خ ِ    )1("اْجِلْس إِْن ِشْئَت فَاْسَمْع َمعنا َوإِْن ِشْئَت اْذَهْب قَْد ر 

َوعنِدي َجاِرَيتَاِن      رسول للا   َدَخَل َعلَيَّ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عائشة  وفيهما عن -4594
َل َوْجَهه  َوَدَخَل أَب و َبْكٍر فَاْنتََهَرنِي َوقَاَل مِ  ْزَماَرة   ت غَن َِياِن بِِغَناِء ب عَاَث فَاْضَطَجَع َعلَى اْلِفَراِش َوَحوَّ

َما فََخَرَجتَا  فَأَْقبََل َعلَْيِه      الشَّْيَطاِن عنَد النبي ا َغفََل َغَمْزت ه  َما فَلَمَّ ِ َعلَْيِه السَّاَلم فَقَاَل َدْعه  َرس ول  َّللاَّ
ا َسأَْلت  النبي  َوَكاَن َيْوَم ِعيدٍ  ا قَاَل تَْشتَِهيَن تَْنظ ِريَن      َيْلعَب  السُّوَدان  ِبالدََّرِق َواْلِحَراِب فَإِمَّ َوإِمَّ

ِه َوه َو َيق ول  د ونَك ْم َيا َبِني أَْرفَِدةَ َحتَّى إِذَا َمِلْلت  قَاَل َحْسب ِك  فَق ْلت  نَعَْم فَأَقَاَمنِي   ي َعلَى َخد ِ َوَراَءه  َخد ِ
  )2("ق ْلت  نَعَْم قَاَل فَاْذَهبِي

َدَخَل أَب و َبْكٍر َوعنِدي َجاِرَيتَاِن ِمْن َجَواِري اْْلَْنَصاِر ت غَن َِياِن بَِما    "وفي لفظ لهما عنها -4595
غَن َِيتَْيِن فَقَاَل أَب و َبْكٍر أََمَزاِمير  الشَّْيَطاِن   رسول    فِي َبْيتِ تَقَاَولَْت اْْلَْنَصار  َيْوَم ب عَاَث قَالَْت َولَْيَستَا بِم 

 )3(" " َيا أََبا َبْكٍر إِنَّ ِلك ل ِ قَْوٍم ِعيًدا َوَهذَا ِعيد َنا فَقَاَل  ِعيدٍ َوذَِلَك فِي َيْوِم    للا 

للبخاري -4596 لفظ  ت َدف ِفَاِن  "  وفي  ِمَنى  أَيَّاِم  فِي  َجاِرَيتَاِن  َوعنَدَها  َعلَْيَها  َدَخَل  بَْكٍر  أََبا  أَنَّ 
تَغَش ٍ ِبثَْوِبِه فَاْنتََهَره َما أَب و بَْكٍر فََكَشَف النبي   َوتَْضِرَباِن َوالنبي َما    م  َيا  عن َوْجِهِه فَقَاَل َدْعه 

   )4("َوِتْلَك اْْلَيَّام  أَيَّام  ِمنًى أََبا بَْكٍر فَإِنََّها أَيَّام  ِعيدٍ 

   )5("َوعنَدَها َجاِرَيتَاِن فِي أَيَّاِم ِمًنى َت َدف ِفَاِن َوتَْضِرَبانِ   "وفي لفظ للبخاري -4597

 )6(" تغنيان وتضربان"  ولفظ مسلم -4598

اَْلِمْزَماَر  قَْوله : ) ِمْزَماَرةُ اَلشَّْيَطان ( بَِكْسِر اَْلِميِم يَعني اَْلِغنَاء أَْو اَلد ّف , أِلَنَّ اْلِمْزَماَرةَ أَْو  قال ابن حجر   •
ِميرِ  يَت   ُمْشتَّق ِمْن اَلزَّ ْوِت اَْلحسن َوَعلَى اَْلِغنَاِء , َوُسّمِ ِفير , َويُْطلَُق َعلَى اَلصَّ ْوُت اَلَِّذي لَهُ اَلصَّ َوُهَو اَلصَّ

ُر بَِها , َوإَِضافَتَها إِلَى اَلشَّْيَطاِن ِمْن ِجَهةِ   أَنََّها تُْلِهي , فَقَْد تَْشغَُل اَْلقَْلَب عن  بِِه اآَْللَةُ اَْلَمْعُروفَةُ اَلَّتِي يَُزمَّ
  . ْكِر  لَهُ    ...َاَلذِّ فَأَْوَضَح   , َواللَّْهو  اَْلِغنَاء  َمْنع  ِمْن  عنَدهُ  َر  تَقَرَّ ِلَما  ُمْستَْصِحبًا  َعلَى  ْنَكار  اإَْلِ لَهُ  هَ  تََوجَّ
فَهُ اَْلُحْكَم َمْقُرونًا بِبَيَاِن اَْلِحْكَمِة بِأَنَّهُ يَْوُم ِعيد , أَْي يَْوُم ُسُروٍر َشْرِعّيٍ , النبي فَاَل يُْنَكُر  اَْلَحاَل , َوَعرَّ

   .  فِيِه ِمثُْل َهذَا َكَما اَل يُْنَكُر فِي اأَْلَْعَراِس 

أِلَنَّ اَْلِغنَاَء يُْطلَُق َعلَى  ,  ا ِمْن َطِريق اَْلَمعنى َما أَثْبَتَهُ لهما بِاللَّْفظِ قَْوِلَها"َولَْيَستَا بُِمغَنِّيَتَْيِن"فَنَفَْت عنُهمَ 
يه اَْلعََرُب اَلنَّْصب بِفَتْحِ اَلن وِن َوُسُكوِن اَْلُمْهَملَِة عَ  ْوِت َوَعلَى اَلتََّرن ِم اَلَِّذي تَُسّمِ لَى اَْلِحَداِء . َواَل  َرْفعِ اَلصَّ

ى فَاعِ  ى بِذَِلَك َمْن يَْنُشُد بِتَْمِطيٍط َوتَْكِسيٍر َوتَْهيِيجٍ َوتَْشِويٍق بَِما فِيِه تَْعِرييَُسمَّ ض له ُمغَنِّيًا َوإِنََّما يَُسمَّ
اَْلقُْرُطبِيّ   ,  بِاْلفََواِحِش أَْو تَْصِريح اَلْ   قَْولَُها"  :  قَاَل  يَْعِرُف  ْن  لَْيَستَا ِممَّ بُِمغَنِّيَتَْيِن" أَْي  ِغنَاء َكَما  لَْيَستَا 

ٌز عن اَْلِغنَاِء اَْلُمْعتَاِد عنَد اَْلُمْشتَِهِريَن بِِه ,َوُهَو  يَْعِرفُهُ اَْلُمغَنِّيَات اَْلَمْعُروفَات   بِذَِلَك َوَهذَا ِمْنَها تََحر 
ُك اَلسَّاِكَن َويَْبعَُث اَْلَكاِمن ِه َوْصف َمَحاِسِن اَلنَِّساِء  َوَهذَا اَلنَّْوع إِذَا َكاَن فِي ِشْعٍر فِي  ,  اَلَِّذي يَُحّرِ

َمِة اَل يُْختَلَُف فِي تَْحِريِمهِ  َما اِْبتََدَعهُ اَلص وفِيَّة فِي ذَِلَك  و   ,  َواْلَخْمِر َوَغْيرهَما ِمْن اأَْلُُموِر اَْلُمَحرَّ
ْن يُْنَسُب إِلَى    اَلشَّْهَوانِيَّةَ َغلَبَْت َعلَى َكثِيرٍ لَِكنَّ اَلن فُوَس    ,  فَِمْن قَبِيِل َما اَل يُْختَلَُف فِي تَْحِريِمهِ  ِممَّ

 
بهذا ( ) كتاب النكاح ، باب اللهو والغناء عند العرس ( )1/    3383( برقم: )667/    1النسائي في "المجتبى" )أخرجه    –  )1(

»مشكاة المصابيح« تحقيق عبد الفتاح أبو غدة" ، وصححه األلباني في    (:135/  6»سنن النسائي« )وحسنه األلباني في    (اللفظ 
 .  3159برقم  (:944/ 2)
مسلم ، و() كتاب العيدين ، باب الحراب والدرق يوم العيد()بهذا اللفظ(949( برقم:)16/    2أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(

 .(بمثله()كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية فيه ِفي أيام العيد( )892(برقم:) 22/  3في"صحيحه")
() كتاب العيدين ، باب سنة العيدين ألهل اإلسالم()بهذا اللفظ(،  ومسلم 952(برقم:)17/    2أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )3(

 .() كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية فيه ِفي أيام العيد()بمثله(892( برقم: )21/    3في "صحيحه") 
( ) كتاب العيدين ، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء  987( برقم: )23/  2" )أخرجه البخاري في "صحيحه – )4(

( ) كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية  892( برقم: )21/    3)  ، ومسلم في صحيحه  ( )بهذا اللفظ(  
 . فيه ِفي أيام العيد ( )بنحوه.(

( ) كتاب العيدين ، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء  987( برقم: )23/  2) أخرجه البخاري في "صحيحه" – )5(
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية فيه  892( برقم: )21/   3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
 . ِفي أيام العيد ( )بهذا اللفظ(
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َكثِيرٍ   ,  اَْلَخْيرِ  ِمْن  َظَهَرْت  لَقَْد  ْبيَان  َحتَّى  َوالّصِ اَْلَمَجانِيِن  فِْعاَلُت  بَِحَرَكاٍت   ,  ِمْنُهْم  َرقَُصوا  َحتَّى 
ُح بِقَْوٍم ِمْنُهْم إِلَى أَْن َجعَلُوَها ِمْن باب اَْلقَُرِب َوَصاِلح  َواْنتََهى التََّواقُ   ,  ُمتََطابِقٍَة َوتَْقِطيعَاٍت ُمتاََلِحقَة

َوَهذَا  ,  اأَْلَْعَمالِ  اأَْلَْحَواِل  ِسنِّيِ  يُثِْمُر  ذَِلَك  اَلتَّْحِقيقِ   -َوأَنَّ  ْنَدقَةِ - َعلَى  اَلزَّ آثَاِر  أَْهِل    ,  ِمْن  َوقَْول 
فَِة َوَّللَاَّ اَْلُمْستَعَان    ـ.ا ه  اَْلُمَخّرِ

للا    َخَرجَ   :"َيق ول      بريدة   وعن.    )صحيح( -4599 ا  رسول  فَلَمَّ َمغَاِزيِه  بَْعِض  فِي 
ِ إِن ِي ك ْنت  َنذَْرت  إِْن َردََّك َّللاَّ  َساِلًما أَنْ  أَْضِرَب    اْنَصَرَف َجاَءْت َجاِرَيةٌ َسْوَداء  فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

  ِ فَاَل فََجعَلَْت تَْضِرب     إِْن ك ْنِت َنذَْرِت فَاْضِرِبي َوإِالَّ   رسول للا    َوأَتَغَنَّى فَقَاَل لََهاَبْيَن َيَدْيَك ِبالدُّف 
  فََدَخَل أَب و بَْكٍر َوِهَي تَْضِرب  ث مَّ َدَخَل َعِليٌّ َوِهَي تَْضِرب  ث مَّ َدَخَل ع ثَْمان  َوِهَي تَْضِرب  ث مَّ َدَخلَ 

إِنَّ الشَّْيَطاَن لََيَخاف  ِمْنَك َيا ع َمر   رسول للا  فَّ تَْحَت اْستَِها ث مَّ قَعََدْت َعلَْيِه فَقَالَ ع َمر  فَأَْلقَْت الدُّ 
 إِن ِي ك ْنت  َجاِلًسا َوِهَي تَْضِرب  فََدَخَل أَب و بَْكٍر َوِهَي تَْضِرب  ث مَّ َدَخَل َعِليٌّ َوِهَي تَْضِرب  ث مَّ َدَخلَ 

ا َدَخْلَت أَْنَت َيا ع َمر  أَْلقَْت الدُّفَّ ع ثَْمان  َوِهَي تَضْ    )1(" ِرب  فَلَمَّ

َوعنَده       رسول للا   اْستَأْذََن ع َمر  َعلَى  :"قَالَ     َسْعَد ْبَن أَبِي وقاص   وفيهما عن  -4600
ا اْستَأْذََن ع َمر  ق ْمَن َيْبتَِدرْ  َن اْلِحَجاَب فَأَِذَن ِنَساٌء ِمْن ق َرْيٍش ي َكل ِْمَنه  َوَيْستَْكثِْرَنه  َعاِلَيةً أَْصَوات ه نَّ فَلَمَّ

ِ   ورسول للا      رسول للا   لَه   قَاَل َعِجْبت     َيْضَحك  فَقَاَل ع َمر  أَْضَحَك َّللاَّ  ِسنََّك َيا َرس وَل َّللاَّ
ا َسِمعن َصْوتََك اْبتََدْرَن اْلِحَجاَب قَاَل ع َمر  فَأَْنَت َيا َرس وَل َّللاَِّ  تِي ك نَّ عنِدي فَلَمَّ اَلِء الالَّ   ِمْن َهؤ 

اِت أَْنف ِسِهنَّ أَتََهْبَنِني َواَل تََهْبنَ  ْلَن َنعَْم أَْنَت أَفَظُّ  ق     رسول للا  ك ْنَت أََحقَّ أَْن َيَهْبَن ث مَّ قَاَل أَْي َعد وَّ
ا إاِلَّ   رسول للا    قَالَ     رسول للا   َوأَْغلَظ  ِمنْ  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما لَِقَيَك الشَّْيَطان  قَطُّ َساِلًكا فَجًّ

كَ  ا َغْيَر فَج ِ    )2("َسلََك فَجًّ

لغيره)حسن -4601 ابن عمر صوَت  قال  نافع،  عن.و   (. صحيح  قال:  :سمع  راعٍ،  اَرةِ  م  ز 
ا   فجعل إِصبعيه في أ ذنيه ؟ فأَقول: نعم، فلم  ! أَتسمع  ، وعدل عن الطريق، وجعل يقول: يا نافع 

    )3("يفعله. - صلى للا عليه وسلم  -رأيت  رسول للا  ؛ راجع الطريق ثمَّ قال: قلت: ال

قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة     أن رسول للا     ابن مسعودعن  و)حسن( .   -4602
قال ابن باز:" الممثل : هو    )4("رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضاللة وممثل من الممثلين 

 المصور"

  

 
(  62/    6( )بنحوه مختصرا.( ، والترمذي في "جامعه" )4386( برقم: )232/    10حبان في "صحيحه" )أخرجه ابن    –  )1(

 ( )بنحوه.(  23455( برقم: )5451/    10وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح غريب" ،    ( )بهذا اللفظ(3690برقم: )
قلت: وإسناده   وقال :"   2261برقم    (:330/  5ا« )»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائده. وصححه األلباني في  

»إرواء  ، وقال في    قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام ".  جيد رجاله ثقات رجال مسلم وفي الحسين كالم ال يضر
 ."سناده صحيح على شرط مسلم.:"إ 2588برقم  (:214/ 8الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(  3294( برقم: )126/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 ( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر رضي هللا عنه ( )بمثله.(2397( برقم: )114/  7، ومسلم في "صحيحه" )

/  2»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(693قم: )( بر468/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
بن موسى  " (:468 الصحيح، غير سليمان  رجال  ثقات  األشدق  -رجاله  قال   -وهو  واألربعة،  المقدمة  في  له مسلم  فقد روى 

البخاري: عنده مناكير، وفي "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته   النسائي: ليس بالقوي، وقال 
 . "حسن صحيح"  1689برقم  (:272/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وقال األلباني في بقليل.

. قال   ( ) مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(3945( برقم: )901/  2أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )4(
إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وباقي رجاله ثقات "ط الرسالة(:   413/  6»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
وقال   281برقم    (: 569/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وقال األلباني في  رجال الصحيح.

 ."قلت: وهذا إسناد جيد، وعاصم هو ابن بهدلة أبي النجود. :"...
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 حول الرقص •
أنس.    )صحيح(  -4603 للا      عن  رسول  يدي  بين  يزفنون  الحبشة  كانت   :   قال 

: ما يقولون ؟ قالوا : يقولون :    ويرقصون ويقولون : محمد عبد صالح ، فقال رسول للا  
  )1( "محمد عبد صالح .

قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في    رضي للا عنها   عن عائشةوفي مسلم   -4604
فوضعت رأسي. على منكبه. فجعلت أنظر إلى لعبهم. حتى كنت أنا    المسجد. فدعاني النبي  

   )2("التي أنصرف عن النظر إليهم 

يومئذ لتعلم يهود ان في ديننا فسحة اني أرسلت .وزاد أحمد بإسناد حسن"   )حسن( -4605
 )3(بحنيفية سمحة"

بحرابهم على قريب من هيئة  معناه يرقصون وحمله العلماء على التوثب بسالحهم ولعبهم  )يزفنون(   •
 " الرقص ألن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات

جالسا ، فسمعنا لغطا   قالت : كان رسول للا  رضي للا عنها  عن عائشة  .    )حسن( -4606
فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها ، فقال : يا عائشة تعالي   وصوت الصبيان ، فقام رسول للا  

فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى    فانظري ، فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول للا  
ذ طلع عمر ، فارفض رأسه ، فقال لي : أما شبعت ؟ فجعلت أقول : ال ، ْلنظر منزلتي عنده ، إ

: إني ْلنظر إلى شياطين الجن واْلنس قد فروا من عمر ،    الناس عنها ، فقال رسول للا  
   )4(" قالت : فرجعت .

  

 
 5والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بمثله.(  5870( برقم: )179/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
إسناده   "ط الرسالة(:   17/  20»مسند أحمد« )وقال :"إسناده صحيح"  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1680( برقم: )60  /

 1688برقم  (:272/ 2حيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )»ص" ، وصححه األلباني في صحيح على شرط مسلم.
( ) كتاب صالة العيدين ، باب الرخصة ِفي اللعب الذي ال معصية فيه  892( برقم: )22/   3أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 . ِفي أيام العيد ( )بهذا اللفظ(
. قال األرنؤوط    ند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بهذا اللفظ(( ) مس26602( برقم: )6259/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

حديث قوي، وهذا سند حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث. وبقية  " ط الرسالة(:  349/  41»مسند أحمد« )في  
وهذا   "...(: 443/  4»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )"وقال األلباني في  رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهذا إسناد حسن في المتابعات  "...(:1024/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" ،وقال في  إسناد جيد.
وقد خرجتها في" آدابالزفاف "، وجمعت فيه الزيادات وجعلتها بين المعقوفات ][ ، وليس منها:"إني   ...  والشواهد على األقل

 " وشواهده اطمأننت لثبوتها، فالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات. فلما وقفت على حديث الترجمة."..أرسلت بحنيفية سمحة 
وقال :"حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . وقال   ( )بهذا اللفظ(3691( برقم: ) 63/  6أخرجه الترمذي في "جامعه") – )4(

قلت: وإسناده حسن، رجاله رجال مسلم؛  "...(: 819/  7وفوائدها«)»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  األلباني في  
 . صدوق له أوهام كما في"التقريب" وصححه أيضا ابن شاهين في كتاب"السنة.. فضائل العشرة "  غير خارجة بن عبد هللا، وهو
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 باب عشرة النساء/من آداب الجماع  •
لَْو أَنَّ أََحَده ْم  :"  قَاَل قَاَل النبي  رضي للا عنها   ابن عباس  عن   الصحيحينوفي   -4607
مَّ َجن ِْبَنا الشَّْيَطاَن َوَجن ِْب الشَّْيَطاَن َما َرَزْقتََنإِذَا   ِ اللَّه  ا فَإِنَّه  إِْن ي قَدَّْر  أََراَد أَْن َيأْتَِي أَْهلَه  قَاَل ِباْسِم َّللاَّ

ه  َشْيَطاٌن أََبًدا َما َولٌَد فِي ذَِلَك لَْم َيض رَّ  )1(" َبْينَه 
واختلف في الضرر المنفي بعد االتفاق على ما نقل   " (:229 / 9»فتح الباري « )في  ابن حجر  قال •

الحمل على عموم   في  ، وإن كان ظاهرا  الضرر  أنواع  العموم في  الحمل على  عياض على عدم 
األحوال من صيغة النفي مع التأبيد ، وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق : " إن كل بني آدم  

استثنى " ؛ فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة ،  يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إال من  
مع أن ذلك سبب صراخه . ثم اختلفوا فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية ، بل يكون 

ويؤيده مرسل الحسن المذكور    ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان  )من جملة العباد الذين قيل فيهم :  
نه ، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم ، وليس تخصيصه ، وقيل : المراد لم يطعن في بط

بأولى من تخصيص هذا ، وقيل : المراد لم يصرعه ، وقيل : لم يضره في بدنه ، وقال ابن دقيق  
العيد : يحتمل أن ال يضره في دينه أيضا ، ولكن يبعده انتفاء العصمة . وتعقب بأن اختصاص من  

بطريق الجواز ، فال مانع أن يوجد من ال يصدر منه معصية عمدا  خص بالعصمة بطريق الوجوب ال  
وإن لم يكن ذلك واجبا له ، وقال الداودي معنى " لم يضره " أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر ،  
وليس المراد عصمته منه عن المعصية ، وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء 

 يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه " ، ولعل هذا أقرب  عن مجاهد " أن الذي يجامع وال
األجوبة ، ويتأيد الحمل على األول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة  

)أنه    "المواقعة ، والقليل الذي قد يستحضره ويفعله ال يقع معه الحمل ، فإذا كان ذلك نادرا لم يبعد .
 . اليسلط عليه(

عنها  عن عائشة .    )صحيح( -4608 :    رضي للا  فرغ "قالت  فإذا   ، الخرقة  المرأة  تتخذ 
ينبغي    " ، ولفظ البيهقي"  زوجها ناولته فيمسح عنه اْلذى ، ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما

عنها   للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة ، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ، ثم تمسح
 )2(" .  ذلك ما لم تصبه جنابة، فيصليان في ثوبهما 

أنها سئلت عن الثوب يجامع الرجل فيه أهله هل يصلي فيه ؟    "  وفي لفظ للبيهقي -4609
فإذا فعل ذلك قالت : إن المرأة تعد لزوجها خرقة لتمسح بها اْلذى حتى ال يصيب الثوب ،  

     )3(".  فليصل فيه

إِذَا أََحد ك ْم أَْعَجَبْته  اْلَمْرأَة  فََوقَعَْت فِي قَْلِبِه   :"َيق ول    َسِمْعت  النبي     جابروفي مسلم   -4610
دُّ َما فِي َنْفِسهِ    )4(" فَْليَْعِمْد إِلَى اْمَرأَِتِه فَْلي َواقِْعَها فَإِنَّ ذَِلَك يَر 

ئَةً  َرأَى اْمَرأَةً فَأَتَى اْمَرأَتَه  زينب َوِهَي تَْمعَس  َمِني    رسول للا   أَنَّ "وفي لفظ لمسلم  -4611
ي ص وَرةِ  لََها فَقََضى َحاَجتَه  ث مَّ َخَرَج إِلَى أَْصَحاِبِه فَقَاَل إِنَّ اْلَمْرأَةَ ت ْقِبل  فِي ص وَرةِ َشْيَطاٍن َوت ْدبِر  فِ 

دُّ َما فِي َنْفِسِه   )5(لدا"" تدلك ج َشْيَطاٍن فَإِذَا أَْبَصَر أََحد ك ْم اْمَرأَةً فَْلَيأِْت أَْهلَه  فَإِنَّ ذَِلَك يَر 

 
ا أتى أهله ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب النكاح ، باب ما يقول الرجل إذ5165( برقم: )23/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب النكاح ، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ( )بنحوه.(1434( برقم: )155/  4، ومسلم في "صحيحه" )
( 411/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  280( برقم: ) 383/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

/ 1»صحيح ابن خزيمة« )  . قال األعظمي في  لصالة ، باب في رطوبة فرج المرأة ( )بنحوه مطوال.(( ) كتاب ا4200برقم: )
 ." إسناده صحيح"(:142

 ( بهذا اللفظ( ) كتاب الصالة ، باب في رطوبة فرج المرأة ( )4201( برقم: )411/    2البيهقي في "سننه الكبير" )أخرجه    –  )3(
( ) كتاب النكاح ، باب ندب من رأى امرأة فوقعت ِفي نفسه إلى  1403( برقم: )130/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . أن يأتي امرأته ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب النكاح ، باب ندب من رأى امرأة فوقعت ِفي نفسه إلى  1403( برقم: )129/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . أن يأتي امرأته ( )بهذا اللفظ(
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ِ بن مسعود  وفي البخاري -4612 اَل ت َباِشر  اْلَمْرأَة  اْلَمْرأَةَ    قَاَل قَاَل النبي    عن َعْبِد َّللاَّ
 )1("فَتَْنعَتََها ِلَزْوِجَها َكأَنَّه  َيْنظ ر  إِلَْيَها

ُجُل اْمَرأَتَهُ ِمْن  َكاَنْت اْليَه ود  تَق ول   "   جابر  فيهما عن   -4613   ُدبُِرَها فِي قُبُِلَهاإِذَا أَتَى الرَّ
ك ْم َحْرٌث لَك ْم فَأْت وا َحْرثَك ْم أَنَّى ِشْئت مْ     )2("  َكاَن اْلَولَد  أَْحَوَل فََنَزلَْت ِنَساؤ 

لفظ -4614 في  ِصَماٍم "  لمسلم  و  فِي  ذَِلَك  أَنَّ  َغْيَر  ُمَجبِّيٍَة  َغْيَر  َشاَء  َوإِْن  ُمَجبِّيَةً  َشاَء  إِْن 
 )3("َواِحدٍ 

اَل  رسول للا  قَالَ     عن خزيمة بن ثابت.    بطرقه وشواهده()صحيح   -4615  َ إِنَّ َّللاَّ
اٍت  ِ ثاََلَث َمرَّ أن رجال   وفي لفظ للبيهقي عنه"   "  اَل تَأْتُوا النَِّساَء فِي أَْدبَاِرِهنَّ َيْستَْحِيي ِمْن اْلَحق 

: "  عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي    سأل النبي  
حالل " . فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : كيف قلت في أي الخربتين أو في أي 

، إن للا    أمن دبرها في قبلها فنعم أما من دبرها في دبرها فالالخرزتين أو في أي الخصفتين  
 )4( "ال يستحيي من الحق ال تأتوا النساء في أدبارهن . 

   )5("َمْلع وٌن َمْن أَتَى اْمَرأَتَه  فِي د ب ِرَهارسول للا  قَالَ :" أَبِي هريرة عنو.)حسن( -4616

   )6("الذي يأتي امرأته في دبرها ال ينظر للا إليه" إن  وفي لفظ ألحمد عنه. )حسن( -4617

قال"من أتى كاهنا فصدقه بما يقول    رسول للا  : أن  أبي هريرةعن  و.  )صحيح(  -4618
" وفي لفظ  أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل للا على محمد 

    )7("من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد  "

 
( ) كتاب النكاح ، باب ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ( 5240( برقم: )38/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 4528( برقم: )29/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(

( ) كتاب النكاح ، باب جواز جماعه امرأته ِفي قبلها من 1435( برقم: ) 156/    4لم في "صحيحه" )ومس،  شئتم ( )بنحوه.(  
 . قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب النكاح ، باب جواز جماعه امرأته ِفي قبلها من قدامها  1435( برقم: )156/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . ائها من غير تعرض للدبر ( )بهذا اللفظ(ومن ور

وابن حبان في "صحيحه"  ،  ( ) كتاب النكاح ، ( )بهذا اللفظ(  788( برقم: )268/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )4(
نه والبيهقي في "سن ،    ( )بلفظه.(8933( برقم: )191/    8والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بمثله.(  4200( برقم: ) 514/    9)

رواه الشافعي، "(:201/ 2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في  ( )بمثله مطوال.(14224( برقم: )196/  7الكبير" )
ورواه بنحوه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن ،  ، وصححه الشافعي    والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت بإسناد صحيح

»صحيح الجامع  " . وصححه األلباني في  حديث حسن في المتابعات." (:515/  9حبان« )  »صحيح ابن.". قال األرنؤوط في  حبان
وجملة القول أن عمرو بن أحيحة إن لم يكن "...(: 68/  7»إرواء الغليل « )، وقال في    126برقم    (:86/  1الصغير وزيادته« )

ل حديثه أن يكون حسنا , فإذا انضم إليه الطريقان صحابيا , فهو تابعى كبير وقد أثنى عليه شيخ الشافعى خيرا , فمثله أقل أحوا
 ( من شاء . 29وللحديث شواهد ذكرتها فى " آداب الزفاف " فليراجعها فيه )ص .. قبله صار حديثه صحيحا بال ريب.

. قال ابن   ( ) كتاب النكاح ، باب في جامع النكاح ( )بهذا اللفظ(2162( برقم: )215/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في   واه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل "ر(:390»بلوغ 
»صحيح الترغيب " . وقال األلباني في  إسناده حسن"(:490/ 3داود ت األرنؤوط« )  »سنن أبي .".  قال األرنؤوط في  باإلرسال

حديث حسن :"1878برقم    (:375/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )،وقال في    2432برقم    (:626/  2والترهيب« )
ي، وحسنه الترمذي من حديث بهذا اللفظ، واألصح عنه بلفظ: "ال ينظر هللا إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وصححه البوصير

 ".ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد 
. قال األرنؤوط    ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(7799( برقم: ) 1609/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )–  )6(

، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحارث بن ُمخلَّد، فقد روى عنه حديث حسن  "ط الرسالة(:  111/  13»مسند أحمد« )في  
 "وتقدم تصحيح األلباني له في الحاشية السابقة.اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه.

. قال   باب في الكهان ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الكهانة والتطير ،3904( برقم: )21/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(
حديث صحيح دون قوله: "حائضاً" وهذا إسناد رجاله ثقات لكن قال "(:48/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

وال نعرف = ألبي تميمة ]قلنا: هو طريف   - يعي هذا الحديث-البخاري في "تاريخه" في ترجمة حكيم األثرم: ال يتابع في حديثه  
،   2433برقم    (:626/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في  بن مجالد الُهجيمي[ سماعاً من أبي هريرة.

بو تميمة تابعي ثقة عاصر أبا هريرة، وحكيم األثرم، ثقة أيضاً، فاإلعالل "أ(:627/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )وقال في  
يكتفي في االتصال على المعاصرة بشرطه المعروف، ولذلك صحح الحديث غير ما   المذكور غير جار على مذهب الجمهور الذي

 (.2006واحد، ال سيما وله طرق أخرى خرجتها في "اإلرواء" )
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قال : هي اللوطية    النبي   أن    عن أبيه عن جده   عمرو بن شعيب ن عو.   )حسن( -4619
   )1("الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها

اَل َيْنظ ر  َّللاَّ  إِلَى     رسول للا   قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح( -4620
   )2(" الد بُرِ  َرُجٍل أَتَى َرُجاًل أَْو اْمَرأَةً فِي

قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول  رضي للا عنهما    عن ابن عباس.  )حسن(  -4621
للا صلى للا عليه وسلم فقال : هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة ، قال : فلم  

نساؤكم حرث لكم    يرد عليه شيئا ، فأوحى للا إلى رسول للا صلى للا عليه وسلم هذه اْلية :  
 . )3("تق الدبر والحيضة يقول : أقبل وأدبر وا  فأتوا حرثكم أنى شئتم 

قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح لالحتجاج    "  (:191  /8»فتح الباري « )  فيقال بن حجر   •
به ، ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث اإلباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم واألصل عدمه ،  
فمن األحاديث الصالحة اإلسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه وصححه  

رجه أحمد ، والترمذي وصححه ابن حبان أيضا ، وحديث ابن  ابن حبان ، وحديث أبي هريرة أخ
عباس وقد تقدمت اإلشارة إليه . وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ : ال ينظر هللا إلى رجل أتى 

 .."رجال أو امرأة في الدبر ، وصححه ابن حبان أيضا 

  

 
»التلخيص الحبير ط قرطبة« . قال ابن حجر في     ( )بهذا اللفظ(6821( برقم: )1410/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(
»مسند أحمد« ." قال األرنؤوط في  النسائي أيضا وأعله، والمحفوظ عن عبد هللا بن عمرو من قوله"...وأخرجه  (:372/  3)
»صحيح الترغيب " . وحسنه األلباني في  إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح."ط الرسالة(:  309/  11)

 . 2425برقم  (:625/ 2والترهيب« )
وابن حبان في "صحيحه"  ،  ( ) كتاب النكاح ، ( )بلفظه.(  789( برقم: )268/    1ارود في "المنتقى" )أخرجه ابن الج  –  )2(
امرأة في دبرهما ( )بنحوه.(  4418( برقم: )266/    10) أو  أتى رجال  التغليظ على من  ، ذكر  الحدود  والضياء ،  ( ) كتاب 

سمه عبد هللا ، كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس عن ابن ( ) من ا61( برقم: )43/  13المقدسي في "األحاديث المختارة" )
( برقم: 457/  2( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )8952( برقم: )197/  8عباس ( )بنحوه.( ، والنسائي في "الكبرى" ) 

زار: ال نعلمه يروى قال الب "...(:657/  7»البدر المنير « )وقال :"حسن غريب" . قال ابن الملقن  في    ( )بهذا اللفظ(1165)
وثانيهما: بلفظ: »ال ينظر   عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا اإلسناد. ورواه ابن حبان في »صحيحه« بلفظين: أحدهما هذا.

هللا إلى رجل أتى امرأة في دبرها« ثم قال رفعه وكيع، عن الضحاك بن عثمان. وعزاه الشيخ تقي الدين في »اإللمام« إلى النسائي 
واه الترمذي والنسائي "ر(:390»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص". وقال ابن حجر في  اله رجال الصحيح.وقال: رج 

صححه    .  "  إسناده قوي على شرط مسلم."(:267/  10»صحيح ابن حبان« )".  قال األرنؤوط في  وابن حبان، وأعل بالوقف
 .  7801برقم   :(1287/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في 

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  4202( برقم: )516/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
" . وحسنه األلباني في  إسناده حسن  "(: 516/  9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(95( برقم: )99/    10)

 .  1141برقم  (:254/ 1وزيادته« )»صحيح الجامع الصغير 
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 رضي هللا عنهما   مسألة : تحقيق ماورد عن بن عمر •
رضي للا    عن زيد بن أسلم ، عن عبد للا بن عمر .    دبرها"( )صحيح بلفظ "من   -4622

، أن رجال أتى امرأته في دبرها في عهد رسول للا صلى للا عليه وسلم ، فوجد من    عنهما  
 .   )")1نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ذلك وجدا شديدا ، فأنزل للا تعالى : 

باب قَاَل ق ْلت  اِلبن عمر َما تَق ول  فِي اْلَجَواِري  . و  )صحيح( -4623 عن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر أَبِي اْلح 
ض  ِبِهنَّ قَاَل َوَما التَّْحِميض  فَذََكْرت  الدُّب َر فَقَاَل     )2("  َهْل يَْفعَُل ذَاَك أََحٌد ِمْن المسلمينَ ِحيَن أ َحم ِ

إِنََّما َكاَن َهذَا اْلَحي    إِنَّ اِبن عمر َوَهَم َوَّللَاَّ َيْغِفر لَه ,  عن اِبن عباس قَاَل:".و   )حسن( -4624
ِمْن   ِبَكِثيٍر  ذ وَن  َيأْخ  فََكان وا  أَْهل كتاب  َوه ْم  َيه ود  ِمْن  اْلَحي   َهذَا  َمَع  َوثَن  أَْهل  َوه ْم  اْْلَْنَصار  ِمْن 

الَّ َعلَى َحْرف , َوذَِلَك أَْست ر َما تَك ون اْلَمْرأَة , فَأََخذَ  فِْعلهْم , َوَكاَن أَْهل اْلكتاب اَل َيأْت وَن الن َِساء إِ 
ْستَلْ  ْدبَِرات َوم  ْقِباَلت َوم  ْم , َوَكاَن َهذَا اْلَحي  ِمْن ق َرْيش َيتَلَذَّذ وَن ِبِنَسائِِهْم م  ِقَيات  ذَِلَك اْْلَْنَصار عنه 

َهاِجِريَن اِْمَرأَة ِمنْ  ل ِمْن اْلم  َج َرج   اْْلَْنَصار فَذََهَب َيْفعَل فِيَها ذَِلَك فَاْمتََنعَْت , فََسَرى أَْمرهَما , فَتََزوَّ
ك ْم َحْرٌث لَك ْم فَأْت وا َحْرثَك ْم أَنَّى ِشْئت ْم    ,فَأَْنَزَل َّللاَّ تَعَالَى      رسول للا  َحتَّى َبلَغَ  ْقِباَلت    ِنَساؤ  م 

ْستَْلِقَيات , فِي اْلفَْرج  ْدبَِرات َوم   )3("َوم 

عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد للا بن عمر : قد أكثر و.    )صحيح( -4625
عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن ؟ قال نافع : لقد كذبوا 
علي ولكني سأخبرك كيف كان اْلمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده ، حتى  

قال : يا نافع ، هل تعلم ما أمر هذه اْلية ؟    فأتوا حرثكم أنى شئتم  نساؤكم حرث لكم  بلغ :  
نجبي النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء اْلنصار أردنا منهن مثل    -معشر قريش    -إنا كنا  

ما كنا نريد من نسائنا ، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء اْلنصار إنما يؤتين  
 .     )")4نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم زل للا تعالى على جنوبهن ، فأن 

:  َوَهذَا الَِّذي فَسََّر بِِه اِبن عباس فَسََّر بِِه اِبن عمر . َوإِنََّما َوِهُموا َعلَْيِه , لَْم يَِهم ُهَو.   بن القيم    قَاَل   •
هُ  فََرَوى النسائي عن أَبِي النَّْصر أَنَّهُ قَاَل ِلنَافِعٍ : " قَْد أَْكثَر َعلَْيك اْلقَْول أَنَّك تَقُول عن اِبن عمر : إِنَّ 

؟   يُْؤتَى النَِّساء فِي أَْدبَارهنَّ . قَاَل نَافِع : لَقَْد َكذَبُوا َعلَيَّ , َولَِكْن َسأُْخبُِرك , َكْيَف َكاَن اأْلَْمر  أَْفتَى بِأَنْ 
نَِساُؤُكْم َحْرث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثُكْم أَنَّى    " إِنَّ اِبن عمر َعَرَض اْلُمْصَحف يَْوًما , َوأَنَا عنده , َحتَّى بَلََغ  

ا َدَخلْ   "تُْم  ِشئْ  نَا  قَاَل : يَا نَافِع , َهْل تَْعلَم َما أَْمر َهِذِه اآْليَة ؟ إِنَّا ُكنَّا َمْعَشر قَُرْيش نَْجبِي النَِّساء , فَلَمَّ
ُهنَّ   فَِإذَا   , نَِسائِنَا  ِمْن  نُِريد  ُكنَّا  َما  ِمثْل  ِمْنُهنَّ  أََرْدنَا  اأْلَْنَصار  نَِساء  َونََكْحنَا  ذَِلَك  اْلَمِدينَة  َكِرْهَن  قَْد 

نَِساُؤُكْم َحْرث لَُكْم    "َوأَْعَظْمنَهُ , َوَكانَْت نَِساء اأْلَْنَصار إِنََّما يُْؤتَْيَن َعلَى ُجنُوبهنَّ , فَأَْنَزَل َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ  
   فَأْتُوا َحْرثُكْم أَنَّى ِشئْتُْم 

َغْير ذَِلَك . َويَُدّل َعلَْيِه أَْيًضا َما َرَوى   فََهذَا ُهَو الثابت عن اِبن عمر , َولَْم يُْفَهم عنهُ  َمْن نَقََل عنهُ 
ث عن   ْحَمن ْبن اْلقَاِسم قَاَل : قُْلت ِلَماِلك : " إِنَّ عندنَا بِِمْصَر اللَّْيث ْبن َسْعد يَُحّدِ النسائي عن َعْبد الرَّ

ض لَُهنَّ ,  اْلَحاِرث ْبن يَْعقُوب عن َسِعيد ْبن يََسار قَاَل : قُْلت اِلبن ع مر . إِنَّا نَْشتَِري اْلَجَواِري فَنَُحّمِ

 
( ) كتاب عشرة النساء ، تأويل هذه اآلية على وجه آخر ( )بهذا 8932( برقم: )191/  8أخرجه النسائي في "الكبرى" )– )1(

ِويه عنهُ , َواْنقَلَبَْت َعلَْيِه لَْفَظة , َغِلَط فِيِه ُسلَْيَمان ْبن بالل , أَْو اِْبن أَبِي أَُوْيس َراَهذَا َغلَط باَِل َشّكٍ    قال ابن القيم " .    اللفظ(

ة ُعْمر ْبن الخطاب بِعَْينَِها , لََما َحْول َرْحله , َوَوَجَد   " ِمْن " بِلَْفَظِة " ِفي " َوإِنََّما هَُو " أَتَى اِْمَرأَة ِمْن ُدْبرَها " , َولَعَلَّ َهِذِه ِهَي قِصَّ
َواة َظنَّ أَنَّ ذُلّك هَُو اْلَوْطء ِفي الد ْبر فََرَواهُ   ل هللا  رسوِمْن ذُلّك َوَجَدا َشِديًدا , َفقَاَل لِ  " َهلََكْت " , َوقَْد تَقَدََّمْت , أَْو يَُكون بَْعض الر 

 . "َطاء ْبن يََسار ُمْرَساًل عَ  بِاْلَمعنى الَِّذي َظنَّهُ , َمَع أَنَّ هَُشام ْبن َسْعد قَْد َخالََف َسِليَماِن ِفي َهذَا , فََرَواهُ عن زيد ْبن أَْسلََم عن
اللفظ(  8930( برقم: )190/    8أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )2( ( برقم: 737/    1والدارمي في "مسنده" )،  ( )بهذا 
( )بنحوه مختصرا.(1182) دبرها  ِفي  امرأته  أتى  من  باب   ، الطهارة  كتاب   ( في    (  األلباني  قال  السنة .  في  الزفاف  »آداب 

قلت: وسنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد اإلنكار إتيان النساء في الدبر فما "...(:101المطهرة« )ص
 ".أورده السيوطي في "أسباب النزول" وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فال يلتفت إليه.

  8النسائي في "الكبرى" ) )بمثله( وصححه ووافقه الذهبي ، و(  3312( برقم: )279/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
»سنن  )بمثله(. قال األرنؤوط في      (  2164( برقم: )215/    2أبو داود في "سننه" ) ، و  ( )بهذا اللفظ(8929( برقم: )189  /

، وحسنه    الحاكم.حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند  " (:493/  3أبي داود ت األرنؤوط« )
 . 1880برقم  (:376/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في 

 .  ( )بهذا اللفظ(8929( برقم: ) 189/  8أخرجه النسائي في "الكبرى" ) – )4(
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فَأَْشَهد   قَاَل : َوَما التَّْحِميض ؟ قَاَل نَأْتِيِهنَّ فِي أَْدبَارهنَّ , قَاَل أُّف ! أََويَْعَمُل َهذَا مسلم ؟ فَقَاَل ِلي َماِلك :
ثنِي عن َسِعيد ْبن يََسار أَنَّهُ سَ  أََل اِبن عمر عنهُ ؟ فَقَاَل : اَل بَأْس بِِه " فَقَْد َصحَّ  َعلَى َربِيعَة أَنَّهُ يَُحّدِ

تْيَاِن فِي اْلفَْرج ِمْن نَاِحيَة الد بُر َوُهَو الَِّذي َرَواهُ عنهُ نَافِع َوأَ  ْخَطأَ َمْن عن اِبن عمر أَنَّهُ فَسََّر اآْليَة بِاإْلِ
َم أَنَّ الد بُر َمَحّل   ِلْلَوْطِء اَل َطِريق إِلَى َوْطء اْلفَْرج , فََكذَّبَُهْم نَافِع , َوَكذَِلَك َمْسأَلَة أَْخَطأَ َعلَى نَافِع فَتُُوّهِ

ْحَماض لَُهنَّ , فَِإنََّما ُمَراده إِتْيَانهنَّ مِ  َص فِي اإْلِ ْن  اْلَجَواِري , إِْن َكاَن قَْد َحِفَظ عن اِبن عمر أَنَّهُ َرخَّ
حَ  ْنَكاِر َعلَى َمْن َوِطئَُهنَّ فِي الد بُر , َوقَاَل " أََويَْفعَُل  َطِريق الد بُر , فَِإنَّهُ قَْد َصرَّ َوايَة اأْلُْخَرى بِاإْلِ  فِي الّرِ

َوايَات َوتََوافُقَها عنهُ . فَِإْن قِيَل : فََما تَْصنَعُوَن بَِما َرَواهُ ا لنسائي  َهذَا مسلم " ؟ ! فََهذَا يُبَيِّن تََصاُدق الّرِ
ان ْبن بالل عن زيد ْبن أَْسلََم عن َعْبد َّللاَّ بن عمر : " أَنَّ َرُجاًل أَتَى اِْمَرأَته فِي ُدبُرَها  ِمْن َحِديث ُسلَْيمَ 

نَِساُؤُكْم َحْرث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثُكْم    "فََوَجَد ِمْن ذَِلَك َوْجًدا َشِديًدا , فَأَْنَزَل َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ    الرسول    فِي َعْهد
" ؟ قِيَل : َهذَا َغلَط بِاَل َشّكٍ , َغِلَط فِيِه ُسلَْيَمان ْبن بالل , أَْو اِْبن أَبِي أَُوْيس َراِويه عنهُ   "  أَنَّى ِشئْتُمْ 

ِذِه ِهَي  , َواْنقَلَبَْت َعلَْيِه لَْفَظة " ِمْن " بِلَْفَظِة " فِي " َوإِنََّما ُهَو " أَتَى اِْمَرأَة ِمْن ُدْبرَها " , َولَعَلَّ هَ 
" َهلََكْت "    ُعْمر ْبن الخطاب بِعَْينَِها , لََما َحْول َرْحله , َوَوَجَد ِمْن ذُلّك َوَجَدا َشِديًدا , فَقَاَل لِ قِصَّة  

َواة َظنَّ أَنَّ ذُلّك هَُو اْلَوْطء فِي الد ْبر فََرَواهُ بِاْلَمعنى الَِّذي   َظنَّهُ , َمَع  , َوقَْد تَقَدََّمْت , أَْو يَُكون بَْعض الر 
أَنَّ ُهَشام ْبن َسْعد قَْد َخالََف َسِليَماِن فِي َهذَا , فََرَواهُ عن زيد ْبن أَْسلََم عن َعَطاء ْبن يََسار ُمْرَساًل .  

َحابَة ِحين أَْفتَاهُ ال  نَّبِيّ َواَلَِّذي يُبَيِّن َهذَا َويَزيدهُ ُوُضوًحا : أَنَّ َهذَا اْلغَلَط قَْد َعَرَض ِمثْله ِلبَْعِض الصَّ
ي   بَِجَواِز اْلَوْطء فِي قُبُلَها ِمْن ُدبُرَها , َحتَّى يُبَيِّن لَهُ  ذَِلَك بَيَانًا َشافِيًا , قَاَل الشَّافِِعّي : أَْخبََرنِي َعّمِ

قَاَل أَْخبََرنِي َعْبد َّللاَّ ْبن َعِلّي ْبن السَّائِب عن عمرو ْبن أَُحْيَحة ْبن اْلُجاَلح , أَْو عن عمرو ْبن فاَُلن  
عن إِتْيَان    عن خزيمة بن ثابت : " أَنَّ َرُجاًل َسأََل النَّبِيّ   -قَاَل الشَّافِِعّي : أَنَا َشَكْكت    -ن أَُحْيَحة  بْ 

ُجل اِْمَرأَته فِي ُدبُرَها فَقَاَل النَّبِيّ  َجال َدَعاهُ   النَِّساء فِي أَْدبَارهنَّ , أَْو إِتْيَان الرَّ ا َولَّى الّرِ   : َحاَلل , فَلَمَّ
 اْلُخْصفَتَْيِن  , أَْو أََمَر بِِه فَُدِعَي , فَقَاَل : َكْيف قُْلت ؟ فِي أَّي اْلَخِربَتَْيِن , أَْو فِي أَّي اْلَخَرَزتَْيِن , أَْو فِي أَيّ 

ي ِمْن اْلَحّق , اَل تَأْتُوا  ؟ أَِمْن ُدبُرَها فِي قُبُلَها ؟ فَنَعَْم , أَْم ِمْن ُدبُرَها فِي ُدبُرَها ؟ فَاَل , إِنَّ َّللاَّ اَل يَْستَْحيِ 
ي ثِقَة , َوَعْبد َّللاَّ ْبن َعِلّي ثِقَة , َوقَْد أَْخبََرنِي ُمَحمَّ  َوُهَو   -د  النَِّساء فِي أَْدبَارهنَّ " . قَاَل الشَّافِِعّي : َعّمِ

د ْبن َعِلّي   ث بِِه أَنَّهُ أَثْنَى َعلَْيِه َخْيرً   - َعّمه ُمَحمَّ ا , َوخزيمة َمْن اَل يَُشّك َعاِلم فِي عن األنصاري اْلُمَحّدِ
لَى  ثِقَته , َواألنصاري الَِّذي أََشاَر إِلَْيِه : ُهَو عمرو ْبن أَُحْيَحة . فََوقََع ااِلْشتِبَاه فِي َكْون الد بُر َطِريقًا إِ 

" ِمْن " بَِمعنى " فِي " فََوقََع    َمْوِضع اْلَوْطء , أَْو ُهَو َمأْتَى . َواْشتَبَهَ َعلَى َمْن اِْشتَبَهَ َعلَْيِه َمعنى 
  ".اْلَوْهم .
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 حقوق الزوج •
ل  اْمَرأَتَه  إِلَى فَِراِشِه فَأََبْت   َدَعا  إِذَا:" رسول للاقَالَ     عن أَبِي هريرة  فيهما -4626 ج  الرَّ

  )1("فََباَت َغْضَباَن َعلَْيَها لَعنْتَها اْلَماَلئَِكة  َحتَّى ت ْصِبحَ 

  )2(" َباتَْت اْلَمْرأَة  َهاِجَرةً فَِراَش َزْوِجَها لَعنتَْها اْلَماَلئَِكة  َحتَّى ت ْصِبحَ   إِذَا"وفي لفظ لمسلم -4627

  )3("َحتَّى تَْرِجعَ " وفي لفظ فيهما -4628

ٍل َيْدع و وفي لفظ لمسلم"  -4629 َعلَْيِه  اْمَرأَتَه  إِلَى فَِراِشَها فَتَأْبَى    َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما ِمْن َرج 
 )4("َكاَن الَِّذي فِي السََّماِء َساِخًطا َعلَْيَها َحتَّى يَْرَضى عنها إاِلَّ 

ل  َدَعا َزْوَجتَه  ِلَحاَجِتِه     رسول للا    قَالَ :"    َطْلِق ْبِن َعِلّيٍ   عن.    )صحيح(  -4630 ج  إِذَا الرَّ
    )5("فَْلتَأِْتِه َوإِْن َكاَنْت َعلَى التَّنُّورِ 

َها َشاِهٌد   النبي  أَنَّ    عن أَبِي هريرةوفيهما  -4631 قَاَل اَل َيِحلُّ ِلْلَمْرأَةِ أَْن تَص وَم َوَزْوج 
ه   إاِلَّ ِبإِْذِنِه َواَل تَأْذََن فِي َبْيِتِه إاِلَّ ِبإِْذِنِه َوَما أَْنفَقَْت ِمْن َنفَقٍَة عن َغْيِر أَْمِرِه فَإِنَّه  ي      )6("  َؤدَّى إِلَْيِه َشْطر 

(:فَِإنَّهُ يَُؤدَّى إِلَْيِه َشْطُرهُ أَْي نِْصفُهُ َواْلُمَراُد نِْصُف اأْلَْجِر َكَما َجاَء 296/    9قال في فتح الباري:") •
اٍم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ فِي اْلبُيُوعِ َويَأْتِي فِي النَّفَقَاِت بِلَْفِظ إِذَا أَْنفَقَِت الْ  َمْرأَةُ ِمْن َكْسِب  َواِضًحا فِي ِرَوايَِة َهمَّ

َل  ْن َغْيِر أَْمِرِه فَلَهُ نِْصُف أَْجِرِه فِي ِرَوايَِة أَبِي َداُوَد فَلََها نِْصُف أَْجِرِه َوأَْغَرَب اْلَخطَّابِي  فََحمَ َزْوِجَها عَ 
َزْوِجَها ِزيَاَدةٌ َعلَى   قَْولَهُ يَُؤدَّى إِلَْيِه َشْطُرهُ َعلَى اْلَماِل اْلُمْنفَِق َوأَنَّهُ يَْلَزُم اْلَمْرأَةَ إِذَا أَْنفَقَْت بِغَْيِر أَْمرِ 
ائَِد َوأَنَّ َهذَا ُهَو اْلُمَراُد بِالشَّْطِر فِي اْلَخبَِر أِلَنَّ الشَّْطرَ  يُْطلَُق َعلَى النِّْصِف    اْلَواِجِب لََها أَْن تَْغَرَم اْلقَْدَر الزَّ

ِمَن اْلفَْرِض َوتَُرد  اْلفَْضَل َعْن ِمْقَداِر اْلَواِجِب    َوَعلَى اْلُجْزِء قَاَل َونَفَقَتَُها ُمعَاَوَضةٌ فَتُقَدَُّر بَِما يَُواِزيَها
ِة ِهْنٍد ُخِذي ِمْن َماِلِه بِاْلَمْعُروِف اه َوَما ذََكْرنَاهُ ِمَن الرِّ  َوايَِة اأْلُْخَرى َوإِنََّما َجاَز لََها فِي قَْدِر اْلَواِجِب ِلِقصَّ

يَراَد  اَللَِة يَُرد  َعلَْيِه َوقَِد اْستَْشعََر اإْلِ فَُحِمَل اْلَحِديُث اآْلَخُر َعلَى َمْعنًى آَخَر َوَجعَلَُهَما َحِديثَْين ُِمْختَِلفَيِ الدَّ
 ".َواْلَحق  أَنَُّهَما َحِديٌث َواِحٌد ُرِويَا بِأَْلفَاٍظ ُمْختَِلفَةٍ 

  

 
( ) كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في  3237( برقم: )116/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش 1736( برقم: )157/    4السماء ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .زوجها ( )بمثله.(

 () كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ()بهذا اللفظ( 1436(برقم:)156/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب النكاح ، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ( )بهذا 5194( برقم:)30/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(

 ( ) كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ( )بهذا اللفظ( 1436) ( برقم:157/  4)، ومسلم في صحيحه اللفظ(
 () كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها()بهذا اللفظ( 1736( برقم:)157/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )4(
ياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  والض،  ( )بهذا اللفظ(  4165( برقم: )473/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
والترمذي في "جامعه" ،  ( )بنحوه.(  8922( برقم: )187/    8والنسائي في "الكبرى" ) ،  ( )بمثله.(  172( برقم: )161/    8)
برقم: )453/    2) )بنحوه.(1160(  في    (  األرنؤوط  قال  )وقال :"حسن غريب".  ابن حبان«  إسناده   "(:473/  9»صحيح 

»صحيح موارد الظمآن إلى ، وفي    1946برقم    (:418/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )ه األلباني في  " . وصححصحيح.
 .  1080برقم  (:520/ 1زوائد ابن حبان« )

( ) كتاب النكاح ، باب ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال 5195( برقم: )30/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 . () كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مواله()بنحوه.( 1026(برقم:)91/    3، ومسلم في "صحيحه")بإذنه ( )بهذا اللفظ(  
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ونحن عنده فقالت يا    جاءت امرأة إلى النبي  :"  قال    عن أبي سعيدو.    )صحيح( -4632
رسول للا إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت وال يصلي  
صالة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول للا أما 

ة لكفت  قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال فقال لو كانت سورة واحد
  الناس وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فال أصبر فقال رسول للا  

يومئذ ال تصوم امرأة إال بإذن زوجها وأما قولها إني ال أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت  
   )1(" قد عرف لنا ذاك ال نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصل

ْم اْلعَْبد     رسول للا   قَالَ   :"    أبي أمامة   ن ع.  )حسن( -4633 ْم آذَانَه  ثاََلثَةٌ اَل ت َجاِوز  َصاَلت ه 
َها َعلَْيَها َساِخٌط َوإَِمام  قَْوٍم َوه ْم لَه  َكاِره وَن        )2("اْْلبِق  َحتَّى يَْرِجَع َواْمَرأَةٌ َباتَْت َوَزْوج 

الشام فرأى النصارى يسجدون ْلساقفتهم  :أنه أتى  معاذ بن جبل  وعن.     )صحيح( -4634
و قسيسيهم و بطارقتهم و رأى اليهود يسجدون ْلحبارهم و رهبانهم و ربانيهم و علمائهم و  
فقائهم فقال:ْلي شيء تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية اْلنبياء عليهم الصالة و السالم قلت:فنحن 

ى أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن أحق أن نصنع بنبينا فقال نبي للا : إنهم كذبوا عل 
يسجد ْلحد ْلمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها و ال تجد امرأة حالوة اْليمان  

    )3(" حتى تؤدي حق زوجها ولوسألها نفسها و هي على َظْهِرقَتَبٍ 
قال لو كنت آمرا أحدا   عن النبي      أبي هريرة  وعن  .   (. صحيح لغيره)حسن -4635

    )4("أن يسجد ْلحد ْلمرت المرأة أن تسجد لزوجها

إذا صلت المرأة  :"قال : قال رسول للا      ن أبي هريرةع.   (. صحيح لغيره)حسن -4636
     )5("خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت  

  قال : حدثتني عمتي قالت :  ) أتيت رسول للا    عن حصين بن محصنو.  )حسن( -4637
في بعض الحاجة فقال : أي هذه أذات بعل ؟ قلت : نعم قال : كيف أنت له ؟ قالت : ما آلوه : ] 
أي ال أقصر في طاعته وخدمته [ إال ما عجزت عنه قال : ] فانظري [ أين أنت منه ؟ فإنما هو  

    )6(" جنتك ونارك

 
( برقم: 436/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1488( برقم: )354/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
)بمثله.(  1600)  )  ،( في "سننه"  داود  برقم: )306/    2وأبو  )بمثله.(2459(  في    (  األرنؤوط  قال  داود ت .  أبي  »سنن 

»صحيح ابن حبان« " ، وقال في  .441/  3إسناده صحيح. وقد صحح إسناده الحافظ في "اإلصابة"    "(:119/  4األرنؤوط« )
األلباني في  إسناده صحيح على شرطهما.  "  395رقم  ب  (:355/  4) قال   . فقهها "  الصحيحة وشيء من  األحاديث  »سلسلة 

، وقال  الشيخين. أخرجه أبو داود والسياق له وابن حبان والحاكم وأحمد بإسناد صحيح على شرطبرقم  (:752/ 1وفوائدها« )
الحاكم  إ  :"  2122برقم    (:221/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في   سناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال 

 ."والذهبي، وصححه ابن حبان والعسقالني
»صحيح  وقال :"حسن غريب" ، وحسنه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(360( برقم: )387/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

 .  487برقم  (:328/ 1الترغيب والترهيب« )
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  4171( برقم: )479/    9حيحه" )أخرجه ابن حبان في "ص  –  )3(
 وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(7418( برقم: )172/    4( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )200( برقم: )124/    13)
إسناده  "(: 479/  9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(19713( برقم: ) 4461/    8وأحمد في "مسنده" )  ،

" . وصححه األلباني   الشيباني، فقد روى له مسلم حديثاً واحداً   - وهو ابن عوف–حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم  
قهها وفوائدها« »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من ف ، وقال في    1938برقم     (: 416/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )في  
 . "وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات:"... 3366برقم  (:1098/ 7)
( ) كتاب النكاح ، ذكر تعظيم هللا جل وعال حق الزوج على 4162( برقم: )470/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

" . قال األلباني في ح، إسناده حسن.حديث صحي" (:470/  9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    زوجته ( )بهذا اللفظ(
 . "حسن صحيح" 1940برقم  (:416/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« ) 

/ 9»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4163( برقم: )471/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
 "حسن صحيح" 1081برقم    (:520/  1ئد ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زوا"وقال األلباني في  حديث صحيح." (:471

أحمد في "مسنده"  وصححه ووافقه الذهبي ، و  ( )بهذا اللفظ(2785( برقم: )189/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(
" إسناده محتمل للتحسين.   "ط الرسالة(:  341/  31»مسند أحمد« ))بنحوه(. قال األرنؤوط في  (  19308( برقم: )4360/    8)

 .  1509برقم  (:316/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )، وحسنه األلباني في 
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ن غير  قال أيما امرأة سألت زوجها طالقها م عن النبي    عن ثوبان.  )صحيح( -4638
   )1(  "ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

أَيَُّما اْمَرأَةٍ َماتَْت      رسول للا  قَالَ   :"قَالَتْ رضي للا عنها  عن أم سلمة  .    )ضعيف( -4639
َها عنها َراٍض َدَخلَْت اْلَجنَّةَ     )2(" َوَزْوج 

عليه  قال : قال رسول للا صلى للا  رضي للا عنهما  عن ابن عباس  . و   )ضعيف( -4640
وسلم : ثالثة ال يقبل للا لهم صالة : إمام قوم وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها  

 .  )3("غضبان ، وأخوان متصارمان

 وجوب خدمة الزوجة لزوجها   •
لَه  فِي  :"قَالَتْ ا  مرضي للا عنهعن أسماء بِْنِت أَبِي بَْكرٍ   فيهما -4641 َوَما  َبْير   َجنِي الزُّ تََزوَّ

قَالَْت   فََرِسِه  َغْيَر  َشْيٍء  َواَل  َمْمل وٍك  َواَل  َماٍل  ِمْن  َمئُونَتَهُ  اْْلَْرِض  َوأَْكِفيِه  فََرَسهُ  أَْعِلُف  فَُكْنُت 
َوأَْستَِقي اْلَماَء َوأَْخُرُز َغرْ  َوأَُدق  النََّوى ِلنَاِضِحِه َوأَْعِلفُهُ  َوأَْعِجُن َولَْم أَُكْن أُحسن َوأَُسوُسهُ  بَهُ 

ِض  أَْخبُِز َوَكاَن يَْخبُِز ِلي َجاَراٌت ِمْن اأْلَْنَصاِر َوُكنَّ نِْسَوةَ ِصْدٍق قَالَْت َوُكْنُت أَْنقُُل النََّوى ِمْن أَرْ 
بَْيِر الَّتِي أَْقَطعَهُ  ِسي َوِهَي َعلَى ثُلُثَْي فَْرَسخٍ رسول هللا  الز 

َوالنََّوى  قَالَ   َعلَى َرأْ َيْوًما  ْت فَِجْئت  
َوَمعَه  َنفٌَر ِمْن أَْصَحاِبِه فََدَعانِي ث مَّ قَاَل إِْخإِْخ ِلَيْحِملَنِي َخْلفَه  قَالَْت رسول للا  َعلَى َرأِْسي فَلَِقيت  

ِ لََحْمل ِك النََّوى َعلَى َرأِْسِك أَشَ  ك وِبِك َمعَه  قَالَْت َحتَّى  فَاْستَْحَيْيت  َوَعَرْفت  َغْيَرتََك فَقَاَل َوَّللاَّ دُّ ِمْن ر 
ِبَخاِدٍم   ذَِلَك  َبْكٍرَبْعَد  أَب و  إِلَيَّ  أَْعتَقَتْنِيأَْرَسَل  فََكأَنََّما  اْلفََرِس  ِسيَاَسةَ  غربه:الدلو،  )  )4("فََكفَتْنِي 

 .وأخرز : أخيط(

ا تَْطَحنُ أَنَّ فاطمة َعلَْيَها السَّاَلم  :"    وفيهما عن علي  -4642 َحى ِممَّ   اْشتََكْت َما تَْلقَى ِمْن الرَّ
    أ تَِي ِبَسْبيٍ فَأَتَْته  تَْسأَل ه  َخاِدًما فَلَْم ت َوافِْقه  فَذََكَرْت ِلعائشة فََجاَء النبي     رسول للا  فََبلَغََها أَنَّ 

ِلَنق وَم فَقَاَل َعلَى َمَكاِنك َما َحتَّى وَ  َجْدت   فَذََكَرْت ذَِلَك عائشة لَه  فَأَتَاَنا َوقَْد َدَخْلَنا َمَضاِجعنا فَذََهْبَنا 
ا َسأَْلتَُماهُ بَْرَد قََدَمْيِه َعلَى َصْدِري فَقَاَل   َ    َماإِذَا أََخْذت َما َمَضاِجعَك    أاََل أَُدل ُكَما َعلَى َخْيٍر ِممَّ فََكبَِّرا َّللاَّ

ا َسأَْلتَُماهُ   َوثاََلثِيَن َوأحمدا ثاََلثًا َوثاََلثِيَن َوَسبَِّحا ثاََلثًا َوثاََلثِينَ   أَْربَعًا " ولفظ  فَِإنَّ ذَِلَك َخْيٌر لَكَُما ِممَّ
ُد قِيَل  فََما تََرْكتَُها بَعْ   وفي لفظ لهما قال علي "   )5("اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها    مسلم "

 )6("  َواَل لَْيلَةَ ِصفِّيَن قَاَل َواَل لَْيلَةَ ِصفِّينَ 

 
( برقم:  490/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله.(  808( برقم: )276/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
( 235/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  2825رقم: ) ( ب200/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  4184)

( )بمثله.(  2226برقم:   )  ،( في "جامعه"  برقم: )478/    2والترمذي  )بمثله.(1187(  في   (  األرنؤوط  قال  وقال "حسن". 
بن    واسمه عمرو–سناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي أسماء"إ(: 490/  9»صحيح ابن حبان«)

وقال   1104برقم    (:529/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«)".صححه األلباني في  فمن رجال مسلم   -مرثد الرحبي
 . "إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه أيًضا ابن الجارود وابن حبان "(:425/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)في 

والترمذي في "جامعه" وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بلفظه.(  7421( برقم: )173/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
  ( )بلفظه.( 1854( برقم: )59/    3وابن ماجه في "سننه" ) وقال :"حسن غريب" ،  ( )بهذا اللفظ(  1161( برقم: ) 454/    2)

" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ُمساِور الحميري وأمه.  "(:60  /3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  
 ." )مساور( وأمه مجهوالن "منكر ضعيف اإلسناد 1211برقم  (:9/ 2»ضعيف الترغيب والترهيب« ). وقال األلباني في 

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  1757( برقم: )53/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
" . وضعفه األلباني إسناده حسن.  "(:53/  5»صحيح ابن حبان« )، قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(401( برقم: )375/    10)

 . 1655برقم  (:214/ 2»ضعيف الترغيب والترهيب« )في 
ومسلم ،  ( ) كتاب النكاح ، باب الغيرة ( )بنحوه.(  5224( برقم: )35/    7( برقم: )95/    4أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )4(

 ( ) كتاب السالم ، باب جواز إرداف المرأة اأْلجنبية إذا أعيت ِفي الطريق ( )بهذا اللفظ( 2182( برقم: )11/  7في "صحيحه")
( ) كتاب فرض الخمس ، باب الدليل على أن الخمس لنوائب 3113( برقم: )84/    4حه" )أخرجه البخاري في "صحي  –  )5(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب 2727( برقم: ) 84/    8رسول هللا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .التسبيح أول النهار وعند النوم ( )بنحوه.(

( ) كتاب النفقات ، باب خادم المرأة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 5362( برقم: )65/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 . )بنحوه(( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التسبيح أول النهار وعند النوم(2727( برقم: )84/    8"صحيحه" )
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َخاِدًما َوَشَكْت      أَنَّ فاطمة أَتَْت النبي    أَبِي هريرةوفي لفظ لمسلم عن   -4643 تَْسأَلُهُ 
ت َسب ِِحيَن ثاََلثًا َوثاََلِثيَن    ِمْن َخاِدمٍ أاََل أَُدل ِك َعلَى َما ُهَو َخْيٌر لَِك  فَقَاَل َما أَْلفَْيِتيِه عنَدَنا قَاَل    اْلعََملَ 

 )1(" َوتَُكبِِّريَن أَْربَعًا َوثاََلثِيَن ِحيَن تَأُْخِذيَن َمْضَجعَكِ َوتَْحَمِديَن ثاََلثًا َوثاََلِثيَن  
(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في  287قال األلباني في »آداب الزفاف في السنة المطهرة« )ص •

  ومناولة  المنزل  فراش  مثل  في  تخدمه  أن  عليها  هل  العلماء  وتنازع: "235  -  234/    2الفتاوى  
  من   فمنهم   ذلك؟  ونحو دابته   علف  مثل  وبهائمه  لممالكيه  والطعام  والطحن  والخبز  والشراب  الطعام
: ال تجب عليه العشرة والوطء فإن قال  من  قول  كضعف  ضعيف  القول  وهذا.  الخدمة  تجب  ال:  قال

هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير اإلنسان وصاحبه في المسكن 
: وجوب الخدمة -وهو الصواب    -إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل  
هللا صلى هللا عليه وسلم كما تقدم ص فإن الزوج سيدها في كتاب هللا وهي عانية عنده بسنة رسول  

 الخدمة   تجب:  قال  من  هؤالء   من   ثم.    المعروف  هو  ذلك  وألن  الخدمة  والعبد  العاني  وعلى  270
 الخدمة  تخدمه  أن  فعليها  الصواب   هو  وهذا.  بالمعروف   الخدمة  تجب:  قال  من  ومنهم  اليسيرة
ية ليست كخدمة القوية وخدمة البدو  فخدمة  األحوال  بتنوع  ذلك  ويتنوع  لمثله   مثلها  من  المعروفة

القوية ليست كخدمة الضعيفة".     قلت: وهذا هو الحق إن شاء هللا تعالى أنه يجب على المرأة  
  الجوزجاني   وكذا  شيبة  أبي  بن   بكر  وأبي  418/    9خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح  

 ولم   46/    4خلف كما في الزاد  وال  السلف  نم  وطائفة  145  ص  االختيارات  في  كما  الحنابلة  من
  ال   االستمتاع  اقتضى  إنما  النكاح  عقد  إن: "بعضهم  وقول.   صالحا  دليال  الوجوب  بعدم  قال  لمن  نجد

  ومن  الناحية هذه في متساويان فهما بزوجها أيضا للمرأة حاصل االستمتاع بأن مردود" االستخدام
نفقتها وكسوتها   شيئا  الزوج  على   أوجب  قد  وتعالى  تبارك  هللا   أن  المعلوم وهو  أال  لزوجته  آخر 

ومسكنها فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها وما هو إال خدمتها إياه  
وال سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى  

القوامة عليه وهو عكس لآلية القرآنية كما ال يخفى فثبت أنه ال  خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي  
 .بد لها من خدمته وهذا هو المراد."

 حقوق الزوجة  •

ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر فَاَل ي ْؤِذي    عن النبي    عن أَبِي هريرةفيهما   -4644 قَاَل َمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ
أَْعاَله  فَإِْن    َواْستَْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيًراَجاَره    لَعِ  َوإِنَّ أَْعَوَج َشْيٍء فِي الض ِ ِلْقَن ِمْن ِضلَعٍ  فَإِنَّه نَّ خ 

ه  َكَسْرتَه  َوإِْن تََرْكتَه  لَمْ    )2(" يََزْل أَْعَوَج فَاْستَْوص وا ِبالن َِساِء َخْيًرا ذََهْبَت ت ِقيم 

إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ، فإن استمتعت    "مسلمللفظ  وفي   -4645
  )3("بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طالقها . 

لَعِ إِْن أَقَْمتََها َكَسْرتََها َوإِْن اْستَْمتَْعَت ِبَها اْستَْمتَْعَت بَِها  "وفي لفظ لهما  -4646 َوفِيَها اْلَمْرأَة  َكالض ِ
 )4("ِعَوجٌ 

قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : إن     عن سمرة بن جندبو.    )صحيح( -4647
 )5("  . فدارها تعش بهاالمرأة خلقت من ضلع ، فإن أقمتها كسرتها ، 

 
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التسبيح أول  2728( برقم: )84  /  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .النهار وعند النوم ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وإذ قال ربك 3331( برقم: ) 133/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الرضاع ، باب 1468( برقم: )178/    4بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة ( ) 
 . الوصية بالنساء ( )بنحوه.(

 . ( ) كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ( )بهذا اللفظ(1468( برقم: ) 178/  4في "صحيحه" ) أخرجه مسلم  – )3(
ومسلم   ،  ) كتاب النكاح ، باب المداراة مع النساء ( )بهذا اللفظ(   (5184( برقم: ) 26/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ( )بنحوه.(1468( برقم: )178/  4في "صحيحه" ) 
( برقم: 174/    4والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(4178( برقم: )485/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
سناده صحيح على شرط "إ(:485/  9»صحيح ابن حبان« )وصححه ووافقه الذهبي . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(7426)

 . 1090برقم   (:523/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في مسلم
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ْؤِمَنةً إِْن َكِرهَ ِمْنَها  رسول للا   قَالَ     َعن أَبِي هريرة  وفي مسلم -4648 ْؤِمٌن م  اَل َيْفَرْك م 
ل قًا َرِضَي ِمْنَها آَخَر أَْو قَاَل َغْيَره    يفرك: يبغض.   )1(" خ 

ِ َما َحقُّ َزْوَجِة أََحِدَنا َعلَْيِه    :"    عن معاوية اْلقَُشْيِرّيِ و.    )صحيح(  -4649 ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
َواَل ت قَب ِْح َواَل    تُْطِعَمَها إِذَا َطِعْمَت َوتَْكُسَوَها إِذَا اْكتََسْيَت أَْو اْكتََسْبتَ قَاَل أَْن   َواَل تَْضِرْب اْلَوْجهَ 

ْر إاِلَّ فِي اْلَبْيِت  ُ قَاَل أَبُو داود وَ "  )2("تَْهج      ."اَل تُقَبِّْح أَْن تَقُوَل قَبََّحِك َّللاَّ

لغيره)حسن -4650 صحيح  عمرو.و  (.  اأْلَْحَوِص   عن  النبي      ْبِن  أاََل   "  قال:  عن 
إاِلَّ أَْن َيأِْتيَن    فَِإنََّما ُهنَّ َعَواٌن عنَدُكْم لَْيَس تَْمِلُكوَن ِمْنُهنَّ َشْيئًا َغْيَر ذَِلكَ   َواْستَْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيًرا

حٍ فَإِْن أَطَ  بَر ِ وه نَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِرب وه نَّ َضْرًبا َغْيَر م  ر  َبي َِنٍة فَإِْن فَعَْلَن فَاْهج  عنك ْم فَاَل ِبفَاِحَشٍة م 
ا َحقُّك ْم َعلَى ِنَساِئك ْم فَاَل تَْبغ وا َعلَْيِهنَّ َسِبياًل أاََل إِنَّ لَك ْم َعلَى ِنَساِئك ْم َحقًّا َوِلِنَسائِك ْم َعلَيْ  ك ْم َحقًّا فَأَمَّ

َعلَْيك ْم   َوَحقُّه نَّ  أاََل  تَْكَره وَن  ِلَمْن  ب ي وِتك ْم  فِي  َيأْذَنَّ  َواَل  تَْكَره وَن  َمْن  َشك ْم  ف ر  تُحسنوا  أَْن  ي وِطْئَن 
   )3("إِلَْيِهنَّ فِي ِكْسَوتِِهنَّ َوَطعَاِمِهنَّ 

أال يأذن ألحد تكرهونه في دخول بيوتكم  :معناه  "قَْوِلِه َعَواٌن عنَدُكْم يَعني أَْسَرى فِي أَْيِديُكمْ َوَمعنى   •
والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجال أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة . 

 . "" قاله النووي فالنهي يتناول جميع ذلك

ك ْم  :"   رسول للا   قَالَْت قَالَ رضي للا عنها      عن عائشة و.    )صحيح( -4651 ك ْم َخْير  َخْير 
ك ْم ِْلَْهِلي       )4("ِْلَْهِلِه َوأََنا َخْير 

  رسول   كانلما ذكر طلب عائشة في أن تعتمر بعد الحج "و:"    وفي مسلم عن جابر -4652
 )5("رجال سهال إذا هويت الشيء تابعها عليه   للا 

قَالَْت   َما َكاَن النبي   اأْلَْسَوِد قَاَل َسأَْلُت عائشة عن    وفي البخاري -4653 َبْيِتِه  َيْصَنع  فِي 
اَلةِ  َكاَن يَُكوُن فِي ِمْهنَِة أَْهِلِه تَعني ِخْدَمةَ أَْهِلهِ  اَلة  َخَرَج إِلَى الصَّ  )6("فَإِذَا َحَضَرْت الصَّ

من إناء   كنت أغتسل أنا والنبي "    رضي للا عنها قالت:  وعن عائشة .    )صحيح( -4654
 )7("واحد ، فأقول : أبق لي أبق لي " . 

 
 . ( ) كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ( )بهذا اللفظ(1469( برقم: )178/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 ( ) كتاب النكاح ، باب في حق المرأة على زوجها ( )بهذا اللفظ( 2142( برقم: )210/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

»البدر المنير «  وصححه ووافقه الذهبي  . قال ابن الملقن في  )بمثله.( (2780( برقم: )187/   2في "مستدركه" )، والحاكم 
". وصححه  إسناده حسن"(:476/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".  قال األرنؤوط في  هذا الحديث صحيح"(:290/  8)

الحاكم: " صحيح اإلسناد "  وقال...  وقال " 2033برقم  (:97/ 7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في 
 . ", ووافقه الذهبى , وهو كما قاال.

والنسائي في "الكبرى" وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ(1163( برقم: ) 455/  2أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )3(
»سنن . قال األرنؤوط في    )بمثله.((  1851( برقم: )57/    3وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بمثله.(  9124( برقم: )264/    8)

/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" ، وقال األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن"(:57/  3ابن ماجه ت األرنؤوط« )
 . "حسن لغيره" 1930برقم  (:411

( برقم: 188/    6)والترمذي في "جامعه"  ،  ( )بهذا اللفظ(  4177( برقم: )484/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
" وصححه األلباني إسناده صحيح" (:484/  9»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(3895)

الصغير وزيادته« )في   الجامع  في    3314برقم    (:626/  1»صحيح  فقهها ، وقال  الصحيحة وشيء من  األحاديث  »سلسلة 
 ."ده صحيح على شرط الشيخين.إسنا:" 285برقم  (:576/ 1وفوائدها« )

( ) كتاب الحج ، باب بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 1213( برقم: )35/    4) أخرجه مسلم في صحيحه    –  )5(
 .والقران ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األذان ، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصالة 676( برقم: )136/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .فخرج ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الوضوء ، ال وقت فيما يغتسل به المرء من الماء (  236( برقم: )339/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )7(
 390/  42»مسند أحمد« ). . قال األرنؤوط في     ( )بمثله.(26248( برقم: )6162/    11ي "مسنده" )ف ، وأحمد    )بهذا اللفظ(
 ."على شرط الشيخين  إسناده صحيح"ط الرسالة(: 
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النبي  رضي للا عنها:"   عن عائشة .    )صحيح( -4655 َمَع  َكاَنْت  قَالَْت   أَنََّها  َسفٍَر  فِي 
ا َحَمْلت  اللَّْحَم َساَبْقت ه  فََسَبقَنِي فَقَاَل َهِذِه ِبِتْلَك السَّبْ     )1("قَةِ فََساَبْقت ه  فََسَبْقت ه  َعلَى ِرْجلَيَّ فَلَمَّ

فَاِرِسيًّا َكاَن َطي َِب اْلَمَرِق ، فََصَنَع    : أَنَّ َجاًرا ِلَرس وِل للِا      ، َعْن أَنٍَس وفي مسلم   -4656
 َرس ول  للِا  ِلَرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، ث مَّ َجاَء َيْدع وه  فَقَاَل: َوَهِذِه؟ ِلعَاِئَشةَ . فَقَاَل: اَل. فَقَالَ 

  اَل . فَعَاَد َيْدع وه  ، فَقَاَل َرس ول  للِا :َل: اَل. قَاَل َرس ول  للِا : َوَهِذِه؟ قَا   اَل . ث مَّ َعاَد َيْدع وه :
 .   )2(": َوَهِذِه؟ . قَاَل: نَعَْم فِي الثَّاِلثَِة. فَقَاَما َيتََدافَعَاِن َحتَّى أَتََيا َمْنِزلَه  ، فَقَاَل َرس ول  للِا  

َكانَ   عن عائشةو.  )حسن( -4657 َعلَْيَنا      رسول للا   قَالَْت  َيط وف   َوه َو  إاِلَّ  َيْوٍم  ِمْن  َما 
َها فََيِبيَت عنَدَها  َجِميعًا اْمَرأَةً اْمَرأَةً فََيْدن و َوَيْلِمس  ِمْن َغْيِر َمِسيٍس    " َحتَّى ي ْفِضَي إِلَى الَّتِي ه َو َيْوم 

الوقاع فإذا  يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون  رسول للا قل يوم إال وكان" وفي لفظ
    )3("جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها

فِي َغَزاةٍ      رسول للا   قَاَل ك نَّا َمعَ   رضي للا عنهما  عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ وفيهما   -4658
َل لَْياًل أَْي ِعَشاًء َكْي تَْمتَِشَط  َل فَقَاَل أَْمِهل وا َحتَّى َنْدخ  ا قَِدْمَنا اْلَمِديَنةَ ذََهْبَنا ِلَنْدخ  الشَِّعثَة  َوتَْستَِحدَّ  فَلَمَّ

ِغيَبة     )4("اْلم 

للبخاري عنه  -4659 لفظ  فَاَل  "وفي  اْلغَْيَبةَ  أََحد ك ْم  أََطاَل  لَْياًل إِذَا  أَْهلَه   ْق    وزاد مسلم "   يَْطر 
ْم أَْو َيْلتَِمس  َعثََراتِِهمْ " ن ه     )5("  َيتََخوَّ

ل  إاِلَّ غ ْدَوةً أَْو َعِشيَّةً َكاَن النبي     عن أنس  فيهما -4660 ق  أَْهلَه  َكاَن اَل َيْدخ  ولفظ "  اَل َيْطر 
  )6(  " كان يأتيهم غدوة أو عشية" مسلم

ِ َمْنِزلَةً   نَّ ِمْن أََشر ِ :"إ  رسول للا  قَالَ      سعيد في مسلم عن أبي   -4661 النَّاِس عنَد َّللاَّ
َل ي ْفِضي إِلَى اْمَرأَِتِه َوت ْفِضي إِلَْيِه ث مَّ َيْنش ر   َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ج  َها الرَّ   )7("ِسرَّ

ِ َيْوَم    ِمْن أَْعَظِم اْْلََماَنِة عندَ إِنَّ  "  وفي لفظ لمسلم -4662 َل ي ْفِضي إِلَى اْمَرأَِتِه   اْلِقَياَمةِ َّللاَّ ج  الرَّ
َها  )8("َوت ْفِضي إِلَْيِه ث مَّ َيْنش ر  ِسرَّ

: كنا نتقي الكالم واالنبساط إلى نسائنا  "   رضي للا عنهما  عن ابن عمروفي البخاري   -4663
 )9(ا"تكلمنا وانبسطن    رسول للا  هيبة أن ينزل فيه شيء فلما توفي    رسول للا  على عهد

 كيف يكون الهجر؟  •

 
( برقم: 334/    2وأبو داود في "سننه" )  ،( )بنحوه.(  4691( برقم: )545/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل  " (:224/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2578)

المصنف محبوب بن   األنطاكي فهو صدوق ال بأس به، وقد توبع شيخ  األلباني في  موسى  قال  أبي داود ط ".  »صحيح سنن 
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال   " وقال :"...إسناده صحيح، وصححه ابن حبان"  2323برقم    (:329/  7غراس« )

/  5الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )  »إرواء" وقال في  الشيخين؛ غير األنطاكي، وهو ثقة. وهما إسنادان عن عائشة
 ... األولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنها    وهو من حديث عائشة رضى هللا عنها , وله عنها طرق:  :"  1502برقم    (:327

من  الثانية: عن أبى إسحاق الفزارى عن هشام بن عروة عن أبى سلمة بن عبد الرح   " ...وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , وأبو إسحاق الفزارى , اسمه إبراهيم بن محمد بن    ...   قال: حدثتنى عائشة

 . "الحارث , وهو ثقة حافظ.
( ) كتاب اأْلشربة ، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه 2037( برقم: )116/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . صاحب الطعام ( )بهذا اللفظ(
 . 223سبق تخريجه في حديث رقم  – )3(
ومسلم في      ( ) كتاب النكاح ، باب تزويج الثيبات ( )بهذا اللفظ( ،  5079( برقم: )5/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . ( ) كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر ( )بمثله.(715( برقم: ) 176/  4"صحيحه" ) 
  مرة ، باب ال يطرق أهله إذا بلغ المدينة ( )بهذا اللفظ( ( ) أبواب الع1801( برقم: )7/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب اإلمارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليال لمن ورد من سفر ( 715( برقم: )56/    6مسلم في "صحيحه" )، و
 . )بهذا اللفظ(

ومسلم في  ،    شي( )بهذا اللفظ(( ) أبواب العمرة ، باب الدخول بالع 1800( برقم:)7/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )6(
 .()كتاب اإلمارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليال لمن ورد من سفر ( )بنحوه مختصرا.(1928( برقم:)55/    6"صحيحه")

 . ( ) كتاب النكاح ، باب تحريم إفشاء سر المرأة ( )بهذا اللفظ(1437( برقم: )157/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب تحريم إفشاء سر المرأة ( )بهذا اللفظ(1437( برقم: )157/  4جه مسلم في "صحيحه" )أخر – )8(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب الوصاة بالنساء ( )بهذا اللفظ(5187( برقم: )26/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )9(
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ا اْعتََزَل َنِبيُّ َّللاَِّ   :"قَالَ     ْبُن الخطاب  عن عمر  فيهما -4664 ِنَساَءه  قَاَل َدَخْلت  اْلَمْسِجَد   لَمَّ
ِ إِنََّما ك ْنَت فِي    ...ِنَساَءه     النبي  فَإِذَا النَّاس  َيْنك ت وَن ِباْلَحَصى َوَيق ول وَن َطلَّقَ  فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

   )1("ْمت  اْلغ ْرفَِة ِتْسعَةً َوِعْشِريَن قَاَل إِنَّ الشَّْهَر يَك ون  ِتْسعًا َوِعْشِريَن فَق  

ثم اعتزلهن شهرا    ...ن حولي كما ترى يسألنني النفقة  "ه  وفي مسلم  عن جابر -4665
 )2(" أو تسعا وعشرين

آلى من نسائه شهرا فلما   النبي  أن رضي للا عنها  م سلمةعن أ فيهما وفي لفظ  -4666
مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن ال تدخل شهرا ؟ . فقال ) إن  

  )3("(الشهر يكون تسعة وعشرين يوما

ِ    . وعن  )صحيح( -4667 ْر  وفيه "  معاوية اْلق َشْيِري  َواَل تَْضِرْب اْلَوْجهَ َواَل ت قَب ِْح َواَل تَْهج 
 )4(" إاِلَّ فِي اْلَبْيِت 

نَِساَءهُ فِي َغْير بُيُوتهنَّ ( َكأَنَّهُ يُِشير ِإَلى أَنَّ قَْوله ) َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجع ( اَل    النبي ه  قَْوله ) باب ِهْجرَ  •
 ِ   نََّما أََرادَ ِمْن َهْجِرِه أِلَْزَواِجِه فِي اْلَمْشُربَة, َوِإ   َمْفُهوم َلهُ , َوأَنَّهُ تَُجوز اْلِهْجَرة فِيَما َزاَد َعَلى ذَِلَك َكَما َوقََع ِللنَّبِّي

  أَنَّ اْلِهْجَران يَُجوز أَْن يَُكون فِي اْلبُيُوت َوفِي َغْير اْلبُيُوت , َوأَنَّ اْلَحْصر اْلَمْذُكور فِي َحِديث معاوية ْبن   البخاري  
نَّ ذَِلَك يَْختَِلف بِاْختاَِلِف  ا ه . َواْلَحّق أَ   َحْيَدة َغْير َمْعُمول بِِه بَْل يَُجوز اْلَهْجر فِي َغْير اْلبُيُوت َكَما فَعََل النبي

أَنَّ اْلِهْجَران فِي  اأْلَْحَوال , فَُربََّما َكاَن اْلِهْجَران فِي اْلبُيُوت أََشّد ِمْن اْلِهْجَران فِي َغْيرَها , َوبِاْلعَْكِس بَْل اْلغَاِلب  
نُفُوسهنَّ   ِلَضْعِف  النَِّساء  َوُخُصوًصا  ِللن فُوِس  آَلم  اْلبُيُوت  ,  َغْير  بِاْلِهْجَراِن  اْلُمَراد  فِي  التَّْفِسير  أَْهل  َواْختََلَف   ,

اْلِهْجَران   ِمْن  َوُهَو   , اآْليَة  َظاِهر  َعَلى  قَاَمة عندهنَّ  َواإْلِ َعَلْيِهنَّ  الد ُخول  تَْرك  أَنَّهُ  َعَلى  اْلبُْعد ,  فَاْلُجْمُهور  َوُهَو 
 َوَظاِهره أَنَّهُ اَل يَُضاِجعَها . 

 عن الضرب  •
َشْيئًا   قَالَْت: َما َضَرَب َرس ول  للِا  رضي للا عنها    َعْن َعائَِشةَ صحيح مسلم  في   -4668

 .)5("قَطُّ ِبَيِدِه ، َواَل اْمَرأَةً َواَل َخاِدًما 

ِ ْبِن َزْمعَةَ   فيهما عن -4669 قَاَل اَل َيْجِلد  أََحد ك ْم اْمَرأَتَه  َجْلَد اْلعَْبِد ث مَّ   عن النبي     َعْبِد َّللاَّ
   )6("ي َجاِمع َها فِي آِخِر اْلَيْومِ 

  )7("ثم لعله يعانقها  " يضرب امرأته ضرب الفحل لبخاريوفي لفظ ل -4670

   )8(" جلد اْلمة"   وفي لفظ لمسلم -4671

   )9(" فلعله يضاجعها في آخر اليوم"  لهماوفي لفظ  -4672

 
( ) كتاب المظالم ، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة  2468( برقم: )133/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الطالق ، باب ِفي اإليالء واعتزال 1479( برقم: )188/   4" ) في السطوح وغيرها ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه
 .النساء وتخييرهن ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الطالق ، باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال  1478( برقم: )187/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .بالنية ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصوم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم  1910( برقم: )27/    3يحه" )أخرجه البخاري في "صح   –  )3(
( ) كتاب الصيام ، باب الشهر يكون تسعا 1085( برقم: )126/    3الهالل فصوموا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . وعشرين ( )بنحوه.(
 . 6494حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
( ) كتاب الفضائل ، باب مباعدته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم لآلثام واختياره 2328( برقم: )80/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . من المباح أسهله ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب النكاح ، باب ما يكره من ضرب النساء ( )بهذا اللفظ(  5204( برقم: )32/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة  2855( برقم: )154/    8، ومسلم في "صحيحه" )
 . يدخلها الضعفاء ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب األدب ، باب قول هللا تعالى يا أيها الذين آمنوا ال يسخر  6042( برقم: )15/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
 . قوم من قوم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون 2855( برقم: )154/    8مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )8(
 . (بهذا اللفط خلها الضعفاء ( )والجنة يد

( ) كتاب تفسير القرآن ، سورة والشمس وضحاها ( )بهذا 4942( برقم: )169/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(
( ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون 2855( برقم: )154/    8اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )

 .الضعفاء ( )بنحوه.( والجنة يدخلها
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" إني أحرج حق الضعيفين : اليتيم و  قال    أن النبي      عن أبي هريرة .  )حسن( -4673
    )1(المرأة "

ِ ْبِن أَبِي ذُبابو.    )صحيح( -4674 اَل تَْضِرب وا      رسول للا   قَالَ   :"    عن إِيَاِس ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِ فََجاَء ع َمر  إِلَى َص فِي َضْربِِهنَّ فَأََطاَف    النبي إَِماَء َّللاَّ فَقَاَل ذَئِْرَن الن َِساء  َعلَى أَْزَواِجِهنَّ فََرخَّ

النبي  رسول للا   ِبآلِ  فَقَاَل  أَْزَواَجه نَّ  َيْشك وَن  َكِثيٌر  ِنَساٌء    ِنَساٌء  ٍد  َحمَّ م  ِبآِل  َطاَف  َكِثيٌر  لَقَْد 
   )2(" لَْيَس أُولَئَِك بِِخيَاِرُكمْ َيْشك وَن أَْزَواَجه نَّ 

ِ بن عباسوفي مسلم عن   -4675   إِْن ك ْنت  َْل ِريد  أَْن أَْسأَلََك عن   "رضي للا عنهما  َعْبَد َّللاَّ
ْنذ  َسَنٍة فََما أَْستَِطيع  َهْيَبةً لََك قَاَل فَاَل تَْفعَْل َما َظَنْنَت أَنَّ عنِدي ِمْن ِعْلٍم فََسْلنِي عنه  فَ  إِْن ك ْنت   هذَا م 

  ِ ه  أَْخبَْرت َك قَاَل َوقَاَل ع َمر  َوَّللاَّ ُ تَعَالَى    إِْن ُكنَّا فِي اْلَجاِهِليَِّة َما نَعُد  ِللنَِّساِء أَْمًراأَْعلَم  َحتَّى أَْنَزَل َّللاَّ
ه  إِْذ قَالَْت ِلي اْمَرأَتِي لَْو َصنَْعَت    فِيِهنَّ َما أَْنَزَل َوقََسَم لَُهنَّ َما قََسمَ  قَاَل فََبْيَنَما أََنا فِي أَْمٍر أَأْتَِمر 

فِي أَْمٍر أ ِريد ه  فَقَالَْت ِلي َعَجًبا لََك َيا اْبَن  َكذَا َوَكذَا فَق ْلت  لََها َوَما لَِك أَْنِت َوِلَما َهاه َنا َوَما تََكلُّف ِك  
َحتَّى يََظلَّ َيْوَمه  َغْضَباَن قَاَل     رسول للا  الخطاب َما ت ِريد  أَْن ت َراَجَع أَْنَت َوإِنَّ اْبَنتََك لَت َراِجع  

َل َعلَى حفصة   ج  َمَكانِي َحتَّى أَْدخ  ذ  ِرَداِئي ث مَّ أَْخر  رسول    فَق ْلت  لََها َيا ب َنيَّة  إِنَِّك لَت َراِجِعينَ ع َمر  فَآخ 
ِ إِنَّا لَن َراِجع ه    للا   )3("َحتَّى يََظلَّ َيْوَمه  َغْضَباَن فَقَالَْت حفصة َوَّللاَّ

رضي للا عنهما قال : لم أزل حريصا على أن أسأل   عن عبد هللا بن عباسوفيهما   -4676
إن تتوبا إلى   ، اللتين قال للا لهما :    عمر رضي للا عنه ، عن المرأتين من أزواج النبي  

فحججت معه ، فعدل وعدلت معه باْلداوة ، فتبرز ، حتى جاء فسكبت    للا فقد صغت قلوبكما  
على يديه من اْلداوة فتوضأ ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، من المرأتان من أزواج النبي صلى 

فقال : واعجبي لك يا ابن   (إن تتوبا إلى للا    ) للا عليه وسلم ، اللتان قال للا عز وجل لهما :  
عائشة وحفص  ، لي من  عباس  وجار  كنت  إني   : فقال   ، يسوقه  الحديث  استقبل عمر  ثم   ، ة 

اْلنصار في بني أمية بن زيد ، وهي من عوالي المدينة ، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى  
للا عليه وسلم ، فينزل يوما وأنزل يوما ، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من اْلمر وغيره  

نا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على اْلنصار إذا هم قوم ، وإذا نزل فعل مثله ، وك 
تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء اْلنصار ، فصحت على امرأتي فراجعتني  
، فأنكرت أن تراجعني ، فقالت : ولم تنكر أن أراجعك ، فوللا إن أزواج النبي صلى للا عليه  

لتهجره اليوم حتى الليل . فأفزعني ، فقلت : خابت من فعل منهن  وسلم ليراجعنه ، وإن إحداهن  
بعظيم ، ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة ، فقلت : أي حفصة ، أتغاضب إحداكن رسول  
للا صلى للا عليه وسلم اليوم حتى الليل ؟ فقالت : نعم ، فقلت : خابت وخسرت ، أفتأمن أن 

وال تراجعيه في شيء    ال تستكثري على رسول للا    فتهلكين ،  يغضب للا لغضب رسوله  
وال تهجريه ، واسأليني ما بدا لك ، وال يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى  

يريد عائشة وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا ، فنزل صاحبي يوم نوبته    رسول للا  
نائم هو ، ففزعت ، فخرجت إليه ، وقال  ، فرجع عشاء ، فضرب بابي ضربا شديدا ، وقال : أ

 
( )بهذا 211( برقم: )63/    1والحاكم في "مستدركه" )،  (  5565( برقم: )376/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

»مسند أحمد« . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.( 9797( برقم: )2021/    2،  وأحمد في "مسنده" )  وصححه ووافقه الذهبي  اللفظ(
»سلسلة " . وقال األلباني في  إسناده قوي من أجل محمد بن عجالن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.":ط الرسالة(  416/  15)

" صحيح على شرط مسلم " ووافقه "...قال الحاكم    1015برقم    (:12/  3األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
 ."ما أخرج له في المتابعات، فهو حسن اإلسناد.لم يحتج به مسلم وإن الذهبي، وهو كما قاال، لوال أن ابن عجالن

. قال    ( ) كتاب النكاح ، باب في ضرب النساء ( )بهذا اللفظ(2146( برقم: ) 211/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
غراس«  »صحيح سنن أبي داود ط  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:479/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

إسناده صحيح، وإياس مختلف في صحبته، لكن الراجح صحبته كما قال الحافظ، وصحح الحديث: :"  1863برقم    (:363/  6)
 . "ابن حبان والحاكم والذهبي

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض  4913( برقم: )156/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب  1479( برقم: )190/   4أيمانكم وهللا موالكم وهو العليم الحكيم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )هللا لكم تحلة 

 .الطالق ، باب ِفي اإليالء واعتزال النساء وتخييرهن ( )بمثله.(
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: حدث أمر عظيم ، قلت : ما هو أجاءت غسان ؟ قال : ال ، بل أعظم منه وأطول ، طلق رسول  
نساءه ، قال : قد خابت حفصة وخسرت ، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون ، فجمعت    للا  

النبي   فيها ، فدخلت على    ، فدخل مشربة له فاعتزل   علي ثيابي فصليت صالة الفجر مع 
؟ قالت :   حفصة ، فإذا هي تبكي ، قلت : ما يبكيك ، أولم أكن حذرتك ، أطلقكن رسول للا  

ال أدري ، هو ذا في المشربة ، فخرجت فجئت المنبر ، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم ، فجلست 
أسود : استأذن   معهم قليال ، ثم غلبني ما أجد ، فجئت المشربة التي هو فيها ، فقلت لغالم له

، ثم خرج فقال : ذكرتك له فصمت ، فانصرفت حتى جلست مع   لعمر ، فدخل فكلم النبي  
الرهط الذين عند المنبر ، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله ، فجلست مع الرهط الذين عند  

منصرفا   المنبر ، ثم غلبني ما أجد فجئت الغالم ، فقلت : استأذن لعمر ، فذكر مثله ، فلما وليت
، فدخلت عليه ، فإذا هو مضطجع على رمال   فإذا الغالم يدعوني ، قال : أذن لك رسول للا  

حصير ، ليس بينه وبينه فراش ، قد أثر الرمال بجنبه ، متكئ على وسادة من أدم ، حشوها  
لت  ليف ، فسلمت عليه ، ثم قلت وأنا قائم : طلقت نساءك ؟ فرفع بصره إلي ، فقال : ال ، ثم ق

وأنا قائم أستأنس : يا رسول للا ، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء ، فلما قدمنا على  
، ثم قلت : لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت :    قوم تغلبهم نساؤهم ، فذكره ، فتبسم النبي  

النبي   إلى  أوضأ منك وأحب  أن كانت جارتك هي  يغرنك  ،   ال  أخرى  فتبسم  يريد عائشة 
ت حين رأيته تبسم ، ثم رفعت بصري في بيته ، فوللا ما رأيت فيه شيئا يرد البصر ،  فجلس

غير أهبة ثالثة ، فقلت : ادع للا فليوسع على أمتك ، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا  
الدنيا ، وهم ال يعبدون للا ، وكان متكئا ، فقال : أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم 

من    هم طيباتهم في الحياة الدنيا ، فقلت : يا رسول للا ، استغفر لي ، فاعتزل النبي  عجلت ل
أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ، وكان قد قال : ما أنا بداخل عليهن شهرا ،  
من شدة موجدته عليهن حين عاتبه للا ، فلما مضت تسع وعشرون ، دخل على عائشة فبدأ بها 

عائشة : إنك أقسمت أن ال تدخل علينا شهرا ، وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها    ، فقالت له
: الشهر تسع وعشرون ، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ، قالت عائشة :    عدا ، فقال النبي  

فأنزلت آية التخيير ، فبدأ بي أول امرأة ، فقال : إني ذاكر لك أمرا ، وال عليك أن ال تعجلي  
مري أبويك ، قالت : قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ، ثم قال : إن للا قال  حتى تستأ

 :    يا أيها النبي قل ْلزواجك  إلى قوله  عظيما   قلت : أفي هذا أستأمر أبوي ، فإني أريد
  )1(" للا ورسوله والدار اْلخرة ، ثم خير نساءه ، فقلن مثل ما قالت عائشة .

ِ   :"قَالَ     عن أنسوفي مسلم   -4677 ِتْسع  ِنْسَوةٍ فََكاَن إِذَا قََسَم َبْينَه نَّ اَل َيْنتَِهي    َكاَن ِللنَِّبي 
ولَى إاِلَّ فِي ِتْسعٍ فَك نَّ َيْجتَِمعن ك لَّ لَْيلٍَة فِي َبْيِت الَّتِي َيأِْتيَها فََكاَن فِي َبيْ 

ِت عائشة إِلَى اْلَمْرأَةِ اْْل 
َيَده  فَتَقَاَولَتَا َحتَّى اْستََخَبتَا َوأ قِيَمْت      ب فََمدَّ َيَده  إِلَْيَها فَقَالَْت َهِذِه زينب فََكفَّ النبيفََجاَءْت زين

اَلةِ َوا ِ إِلَى الصَّ ْج َيا َرس وَل َّللاَّ َما فَقَاَل اْخر  اَلة  فََمرَّ أَب و َبْكٍر َعلَى ذَِلَك فََسِمَع أَْصَواتَه  ْحث  فِي الصَّ
َصاَلتَه  فََيِجيء  أَب و بَْكٍر فََيْفعَل     فَقَالَْت عائشة اْْلَن َيْقِضي النبي    َواِهِهنَّ التَُّراَب فََخَرَج النبيأَفْ 

ا قََضى النبي  )2("َصاَلتَه  أَتَاَها أَب و بَْكٍر فَقَاَل لََها قَْواًل َشِديًدا َوقَاَل أَتَْصنَِعيَن َهذَا بِي َوَيْفعَل  فَلَمَّ

  

 
مشرفة وغير المشرفة  ( ) كتاب المظالم ، باب الغرفة والعلية ال2468( برقم: )133/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) ( ) كتاب الطالق ، باب ِفي اإليالء 1479( برقم: ) 188/    4في السطوح وغيرها ( )بهذا 
 . واعتزال النساء وتخييرهن ( )بنحوه.(

 . (ذا اللفظبه( ) كتاب الرضاع ، باب القسم بين الزوجات ( )1462( برقم: )173/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
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 في العزل باب  •
ُعكَّاَشةَ في مسلم   -4678 أُْخِت  َوْهٍب  بِْنِت  ُجَداَمةَ    َحَضْرت    :"قَالَتْ   رضي هللا عنهما   عن 

وِم َوفَاِرَس فَإِذَا      رسول للا  فِي أ َناٍس َوه َو َيق ول  لَقَْد َهَمْمت  أَْن أَْنَهى عن اْلِغيلَِة فَنََظْرت  فِي الرُّ
ذَِلَك اْلَوأْد      رسول للا   ه ْم ي ِغيل وَن أَْواَلَده ْم فَاَل َيض رُّ أَْواَلَده ْم ذَِلَك َشْيئًا ث مَّ َسأَل وه  عن اْلعَْزِل فَقَالَ 

 " أن يجامع امرأته وهي مرضعالغيلة : )1(" اْلِغَيالِ  " وفي لفظ " ِفيُّ َوإِذَا اْلَمْوء وَدة  س ِئلَْت اْلخَ 

ِ إِنَّ ِلي َجاِرَيةً      عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ .  )صحيح لغيره( -4679 اًل قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ أَنَّ َرج 
أَْن   أَْكَره   َوأََنا  أَْعِزل  عنها  اْلعَْزَل  َوأََنا  أَنَّ  ث   ت َحد ِ اْليَه وَد  َوإِنَّ  َجال   الر ِ ي ِريد   َما  أ ِريد   َوأََنا  تَْحِمَل 

ْغَرى قَاَل َكذََبْت َيه ود  لَْو أََراَد َّللاَّ  أَْن َيْخل قَه  َما اْستََطْعَت أَْن تَْصِرفَه   وَدة  الصُّ    )2("َمْوء 

َما  َعِن اْلعَْزِل ؟ فَقَاَل :  س ئَِل َرس ول  للِا ":  قال اْلُخْدِرّيِ َعْن أَبِي َسِعيٍد وفي مسلم  -4680
 . )3("، َوإِذَا أََراَد للا  َخْلَق َشْيٍء لَْم يَْمَنْعه  َشْيءٌ  ِمْن ُكّلِ اْلَماِء يَُكوُن اْلَولَدُ 

النبي  :"قَالَ     عن جابروفي مسلم   -4681 ٌل  َوأََنا   َسأََل َرج  ِلي  َجاِرَيةً  إِنَّ عنِدي  فَقَاَل 
ل  فَقَاَل َيا َرس وَل      رسول للا   أَْعِزل  عنها فَقَالَ  ج  إِنَّ ذَِلَك لَْن يَْمَنَع َشْيئًا أََراَده  َّللاَّ  قَاَل فََجاَء الرَّ

ِ إِنَّ اْلَجاِرَيةَ الَّتِي ك ْنت  ذََكْرت َها لََك َحَملَْت فَقَالَ  ِ َوَرس ول ه     رسول للا   َّللاَّ  )4("أََنا َعْبد  َّللاَّ

ك نَّا نَْعِزل  َواْلق ْرآن  َيْنِزل  لَْو َكاَن َشْيئًا ي ْنَهى عنه  لََنَهاَنا   :"قَالَ     عن جابر  وفيهما  -4682
    )5("عنه  اْلق ْرآن  

 )6("فَلَْم َيْنَهَنا فََبلََغ ذَِلَك َنبِيَّ َّللاَِّ  ك نَّا نَْعِزل  َعلَى َعْهِد  " وفي لفظ لمسلم عنه -4683

ةِ إاِلَّ  النبيأَنَّ  :"   عن عمر ْبِن الخطاب  .    )ضعيف( -4684 رَّ نََهى عن اْلعَْزِل عن اْلح 
    )7("ِبإِْذنَِها

   )8(" َكاَن يَُطوُف َعلَى نَِسائِِه بِغُْسٍل َواِحدٍ  أَنَّ النبي  عن أنسوفيهما  -4685

  

 
( ) كتاب النكاح ، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة  1442( برقم: )161/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .(بتلك األلفاظ العزل ( )
. قال    ( ) كتاب النكاح ، باب ما جاء في العزل ( )بهذا اللفظ(2171( برقم: )218/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

»صحيح سنن  " . وقال األلباني في حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف"(:498/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ؤوط في األرن
ويقال: -وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير رفاعة    "حديث صحيح" ...  1887برقم    (:381/  6أبي داود ط غراس« )

 ".بن عوف األنصاري؛ مجهول؛ لم يذكروا له راويًا سوى ابن ثوبان هذا؛ لكنه قد توبع كما يأتي. -أبو رفاعة، ويقال: أبو ُمِطيع
 . )بهذا اللفظ(( ) كتاب النكاح ، باب حكم العزل ( 1438( برقم: )159/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب حكم العزل ( )بهذا اللفظ(1439( برقم: )160/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب النكاح ، باب العزل ( )بمثله.( ومسلم في "صحيحه"  5209( برقم: )33/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب النكاح 1440( برقم: )160/    4( ) كتاب النكاح ، باب حكم العزل ( )بنحوه مختصرا.( ، )1440( برقم: )160/    4)

 .(بهذا اللفظ ، باب حكم العزل ( )
 . ( ) كتاب النكاح ، باب حكم العزل ( )بهذا اللفظ(1440( برقم: )160/  4ه مسلم في "صحيحه" )أخرج – )6(
)7(  –  ( "مسنده"  في  أحمد  ) 78/    1أخرجه  برقم:  اللفظ(217(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  قال   .( أحمد«  ط    339/  1»مسند 

 .  2007برقم  (:70/ 7»إرواء الغليل « )ني في " . وضعفه األلباإسناده ضعيف، عبد هللا بن لهيعة سيئ الحفظ."الرسالة(: 
( ) كتاب الغسل ، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (  284( برقم: )65/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

( ) كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 309( برقم: )171/  1ومسلم في "صحيحه" ) ،)بنحوه مطوال.( 
 . وغسل الفرج ( )بهذا اللفظ( له
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 القسم  في باب  •
َيْقِسم  فََيْعِدل  َوَيق ول       رسول للا  قَالَْت َكانَ   رضي للا عنها   عن عائشة.    )ضعيف( -4686

مَّ َهذَا قَْسِمي فِيَما أَْمِلك  فَاَل تَل ْمِني فِيَما تَْمِلك  َواَل أَْمِلك      "  قَاَل أَب و داود يَعني اْلقَْلبَ  )1( "اللَّه 

  رسول للا َيا اْبَن أ ْختِي َكانَ  :" رضي هللا عنها  عائشةعن ( .. صحيح لغيره)حسن -4687
  ْكِثِه عنَدَنا َوَكاَن قَلَّ َيْوٌم إاِلَّ َوه َو َيط وف  َعلَْيَنا ل  َبْعَضَنا َعلَى َبْعٍض فِي اْلقَْسِم ِمْن م   اَل ي فَض ِ

َها فََيِبيَت عنَدَها وَ  ْد قَالَْت لَقَ َجِميعًا فََيْدن و ِمْن ك ل ِ اْمَرأَةٍ ِمْن َغْيِر َمِسيٍس َحتَّى َيْبل َغ إِلَى الَّتِي ه َو َيْوم 
ِ َيْوِمي ِلعائشة فَقَبَِل      رسول للا   سودة ِبْنت  َزْمعَةَ ِحيَن أََسنَّْت َوفَِرقَْت أَْن ي فَاِرقََها َيا َرس وَل َّللاَّ

َرأَةٌ ِمْنَها قَالَْت َنق ول  فِي ذَِلَك أَْنَزَل َّللاَّ  تَعَالَى َوفِي أَْشَباِهَها أ َراه  قَاَل َوإِْن امْ     رسول للا   ذَِلكَ 
    )2("َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ن ش وًزا

أَنَّ سودة ِبْنَت َزْمعَةَ َوَهَبْت َيْوَمَها ِلعائشة َوَكاَن    رضي للا عنها   عن عائشةوفيهما   -4688
 )3("َيْقِسم  ِلعائشة ِبَيْوِمَها َوَيْوِم سودة النبي

أقرع  إذا أراد سفرا    رسول للا  : كان  رضي للا عنها  عن عائشةوفي البخاري  -4689
غير    لكل امرأة منهن يومها وليلتها فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم    بين نسائه

رسول للا   تبتغي بذلك رضا    النبي  لعائشة زوج  وهبت يومها وليلتهاأن سودة بنت زمعة  
 ")4( 

  

 
( برقم: 187/    2والحاكم في "مستدركه" )،  )بهذا اللفظ(      (  4205( برقم: )5/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
)بمثله.(2777)  )   ، الذهبي  )  وصححه ووافقه  في "سننه"  داود  برقم: )208/    2وأبو  )بمثله.(  2134(  في ،  (  والترمذي 

حديث عائشة هكذا ، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن   وقال :" ( )بمثله.(1140( برقم: )433/  2"جامعه" )
ه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب أبي قالبة عن عبد هللا بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقسم ، وروا

" . قال ابن الملقن في عن أبي قالبة مرسال أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقسم ، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة .  
(  » المنير  حديث صحيح" (:481/  7»البدر  وهو  بالغا،  »المختصر«  في  الشافعي  ذكره  الحديث  في هذا  حجر  ابن  قال   .".

 أعله النسائي والترمذي والدارقطني باإلرسال. "...(:295/ 3لحبير ط العلمية« )»التلخيص ا
رجاله ثقات "(: 5/  10»صحيح ابن حبان« )". قال األرنؤوط في   وقال أبو زرعة ال أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله.

»إرواء الغليل في تخريج أللباني في  " . وضعفه اعلى شرط مسلم إال أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب.
 .  2018برقم  (:81/ 7أحاديث منار السبيل« )

اللفظ(2135( برقم: )208/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2( ( برقم:  186/    2والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا 
إسناده حسن. عبد    "(:471/  3األرنؤوط« )»سنن أبي داود ت  وصححه ووافقه الذهبي . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(2776)

 (: 352/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
 . "إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: "صحيح"، ووافقه الذهبي:"  1852برقم 

( ) كتاب النكاح ، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها  5212م: )( برق 33/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الرضاع ، باب جواز هبتها نوبتها 1463( برقم: )174/    4وكيف يقسم ذلك ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )

 . لضرتها ( )بمثله مطوال.(
 . ة وفضلها ، باب هبة المرأة لغير زوجها()بهذا اللفظ(() كتاب الهب2593(برقم:)159/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
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أَبِي هريرةو.    )صحيح( -4690 النبي    عن  َمْن  عن  إِلَى قَاَل  فََماَل  اْمَرأَتَاِن  لَه   َكاَنْت 
      )1( وفي لفظ "وشقه ساقط"  "إِْحَداه َما َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُّه  َماِئلٌ 

أَقَاَم عنَدَها     عن أنسوفيهما   -4691 الثَّي ِِب  اْلِبْكَر َعلَى  ل   ج  الرَّ َج  تََزوَّ إِذَا  السُّنَِّة  قَاَل ِمْن 
َج الثَّيَِّب َعلَى اْلبِْكِر أَقَاَم عنَدَها ثاََلثًا ثُمَّ قََسمَ  وقال عبد الرزاق : أخبرنا    ...    َسْبعًا َوقََسَم َوإِذَا تََزوَّ

" و شئت قلت رفعه إلى النبي صلى للا عليه وسلم .  سفيان عن أيوب وخالد ، قال خالد : ول
  )2("   قَاَل َخاِلٌد َولَْو ق ْلت  إِنَّه  َرفَعَه  لََصَدْقت  َولَِكنَّه  قَاَل السُّنَّة  َكذَِلكَ  "ولفظ مسلم 

َج أم سلمة أَقَاَم عنَدَها   النبي   أَنَّ   رضي للا عنهما  عن أم سلمةوفي مسلم     -4692 ا تََزوَّ لَمَّ
 )3(" يثاََلثًا َوقَاَل إِنَّه  لَْيَس ِبِك َعلَى أَْهِلِك َهَواٌن إِْن ِشْئِت َسبَّْعت  لَِك َوإِْن َسبَّْعت  لَِك َسبَّْعت  ِلنسائ

ي ِحبُّ اْلَحْلَواَء َواْلعََسَل      رسول للا  قَالَْت َكانَ رضي للا عنها      عن عائشةوفي مسلم   -4693
  )4("فَيَْدنُو ِمْنُهنَّ  َعلَى نَِسائِهِ  فََكاَن إِذَا َصلَّى اْلعَْصَر َدارَ 

 )5("يدنو من إحداهن" وفي لفظ للبخاري -4694

َكاَن َيْسأَل  فِي َمَرِضِه الَِّذي َماَت فِيِه    النبي  أَنَّ رضي للا عنها      عن عائشة  فيهماو -4695
ه  َيك ون  َحْيث  َشاءَ َيق ول    فََكاَن فِي َبْيِت    أَْيَن أََنا َغًدا أَْيَن أََنا َغًدا ي ِريد  َيْوَم عائشة فَأَِذَن لَه  أَْزَواج 

عائشة َحتَّى َماَت عنَدَها قَالَْت عائشة فََماَت فِي اْلَيْوِم الَِّذي َكاَن َيد ور  َعلَيَّ فِيِه فِي َبْيِتي فَقََبَضه   
ِريق ه  َّللاَّ  وَ  َوَخالََط  َوَسْحِري  َنْحِري  لََبْيَن  َرأَْسه   َبْكرٍ   إِنَّ  أَِبي  ْبن   ْحَمِن  الرَّ َعْبد   َدَخَل  َوَمعَه     ِريِقي 

ْحَمِن فَأَْعَطاِنيِه    فَق ْلت  لَه  أَْعِطِني َهذَا    رسول للا  ِسَواٌك َيْستَنُّ ِبِه فَنََظَر إِلَْيهِ  َواَك َيا َعْبَدالرَّ الس ِ
ْستَِنٌد إِلَى َصْدِري   رسول للا  ِضْمت ه  ث مَّ َمَضْغت ه  فَأَْعَطْيت ه  فَقَ   )6("فَاْستَنَّ ِبِه َوه َو م 

ِ   :"قَالَ     عن أنسوفي مسلم   -4696 ِتْسع  ِنْسَوةٍ فََكاَن إِذَا قََسَم َبْينَه نَّ اَل َيْنتَِهي    َكاَن ِللنَِّبي 
ولَى إاِلَّ فِي ِتْسعٍ 

 )7("فَُكنَّ يَْجتَِمعن ُكلَّ لَْيلٍَة فِي بَْيِت الَّتِي يَأْتِيَهاإِلَى اْلَمْرأَةِ اْْل 

عائشةوفيهما ع -4697 عنها      ن  أو   ":  "رضي للا  نشوزا  بعلها  من  خافت  امرأة  وإن 
كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول  . قالت هو الرجل يرى من امرأته ما ال يعجبه    "إعراضا  

 )8("أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فال بأس إذا تراضيا

 
وابن حبان في "صحيحه" ،  ( ) كتاب النكاح ، ( )بنحوه.(  782( برقم: )267/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
النكاح ، ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا ( )بنحوه.(  4207( برقم: )7/    10) والحاكم في ،  ( ) كتاب 

( 2133( برقم: )208/    2وأبو داود في "سننه" )  ،  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(2775( برقم: ) 186/    2"مستدركه" )
وقال   ( )بنحوه.(1141( برقم: )434/    2والترمذي في "جامعه" )،  ) كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ( )بهذا اللفظ(  

يث همام بن يحيى ، عن قتادة ، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال . وال نعرف هذا الحديث  وإنما أسند هذا الحد  :"
قال   ...  ذا الحديث صحيح"ه(:37/  8»البدر المنير « )"  . قال ابن الملقن في  مرفوعا إال من حديث همام ، وهمام ثقة حافظ .

 ...  هو ثقة، من رجال الصحيحين وغيرهما من باقي الكتب الستة )ال جرم( .  الترمذي: ال نعرفه مرفوعا إال من حديث همام.قلت:
/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  وقال عبد الحق: أسنده همام، وهمام ثقة حافظ. وقال: إنه خبر ثابت.

".  وقال سنده صحيح"(: 402الفحل« )ص»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت  " . وقال ابن حجر في  إسناده صحيح."(:469
سناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم  :"إ  1851برقم    (:352/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

 . ."وابن دقيق العيد والذهبي، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان، وقال عبد الحق: "هو خبر ثابت
( ) كتاب النكاح ، باب إذا تزوج الثيب على البكر ( )بهذا اللفظ(  5214( برقم: )34/    7"صحيحه" )أخرجه البخاري في   –  )2(
( ) كتاب الرضاع ، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 1461( برقم: )173/    4ومسلم في "صحيحه" )،  

 .عقب الزفاف ( )بنحوه.(
( ) كتاب الرضاع ، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 1460( برقم: )172/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .الزوج عندها عقب الزفاف ( )بهذا اللفظ(
في "صحيحه" )–  )4( البخاري  برقم: )26/    9أخرجه  الزوج  6972(  مع  المرأة  احتيال  من  يكره  ما  باب   ، الحيل  كتاب   (  )

( ) كتاب الطالق ، باب وجوب الكفارة على من حرم 1474( برقم: )185/    4)  ومسلم في "صحيحه"،  والضرائر ( )بمثله.(  
 .امرأته ولم ينو الطالق ( )بهذا اللفظ(

 () كتاب النكاح ، باب دخول الرجل على نسائه في اليوم()بهذا اللفظ(5216(برقم:)34/    7أخرجه البخاري في "صحيحه")–  )5(
( ) كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته 4450( برقم: )13/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الرضاع ، باب القسم بين الزوجات ( )بهذا اللفظ(1462( برقم: )173/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب الصلح ، باب قول هللا تعالى أن يصالحا بينهما صلحا  2694( برقم: )183/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )8(

 . ( ) كتاب التفسير ، ( )بنحوه مرفوعا.(3021( برقم: ) 241/  8) والصلح خير ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"
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هي المرأة تكون عند الرجل ال يستكثر منها فيريد طالقها ويتزوج  "وفي لفظ للبخاري -4698
هي أمسكني وال تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي غيرها تقول  

  ) )1فال جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خيرفذلك قول للا تعالى

وا اْلَمِديَنةَ ِمْن عندِ "  أَنَّ َعِليَّ ْبَن ُحَسْينٍ "فيهما -4699 ْم ِحيَن قَِدم  َمْقتََل  يَزيد ْبِن معاوية    أَنَّه 
ِ َعلَْيِه لَِقَيه  اْلِمْسَور  ْبن  َمْخَرَمةَ فَقَاَل لَه  َهْل لََك إِلَيَّ ِمْن َحاجَ  ٍ َرْحَمة  َّللاَّ َسْيِن ْبِن َعِلي  ِني  ح  ر  ٍة تَأْم 

ْعِطيَّ َسْيفَ  ِلَبَك اْلقَْوم  َعلَْيِه  فَإِن ِي أََخاف  أَْن يَغْ     رسول للا   بَِها فَق ْلت  لَه  اَل فَقَاَل لَه  فََهْل أَْنَت م 
ِ لَِئْن أَْعَطْيتَِنيِه اَل ي ْخلَص  إِلَْيِهْم أََبًدا َحتَّى ت ْبلََغ َنْفِسي إِنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طالب   َخَطَب اْبَنةَ أَبِي  َواْيم  َّللاَّ

ذَِلَك َعلَى ِمْنبَِرِه َهذَا َوأََنا  َيْخط ب  النَّاَس فِي      رسول للا   َجْهٍل َعلَى فاطمة َعلَْيَها السَّاَلم فََسِمْعت  
ف  أَْن ت ْفتََن فِي ِديِنَها ث مَّ ذََكَر ِصْهًرا لَه  ِمنْ  ْحتَِلٌم فَقَاَل إِنَّ فاطمة ِمن ِي َوأََنا أَتََخوَّ  َبنِي َعْبِد  َيْوَمِئٍذ م 

َصاَهَرِتِه إِيَّاه  قَاَل َحدَّثَنِي فََصَدقَ  م  َشْمٍس فَأَْثنَى َعلَْيِه فِي م  نِي َوَوَعَدِني فََوفَى ِلي َوإِن ِي لَْست  أ َحر ِ
ِ اَل تَْجتَِمع  ِبْنت   ِ أََبًدا   َحاَلاًل َواَل أ ِحلُّ َحَراًما َولَِكْن َوَّللاَّ ِ َّللاَّ  )2("َوِبْنت  َعد و 

قال:إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك      المسور بن مخرمة  :"عن  وفيهما -4700
فأتت رسول للا أبي    فاطمة  بنت  ناكح  لبناتك وهذاعلي  تغضب  أنك ال  قومك  يزعم  فقالت 
فسمعته حين تشهد يقول )أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني    جهل.فقام رسول للا 

بضعة مني وإني اكره أن  وإن فاطمة( حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي) و في لفظ ) وصدقني 
،  وبنت عدو للا عند رجل واحد (. فترك علي الخطبة  يسوءها وللا ال تجتمع بنت رسول للا

ْضغَةٌ ِمن ِى َوإِنََّما أَْكَره  أَْن َيْفِتن وَهاولفظ مسلم " ٍد م  َحمَّ ِبْنَت م  )  :" وفي لفظ للبخاري"  َوإِنَّ فَاِطَمةَ 
) أن بني هشام  البضعة : القطعة وفي لفظ فيهما:"  بني ( فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغض

بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فال آذن ثم ال آذن ثم ال آذن إال أن  
يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فأنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني  

 . )3("ما أذاها 
قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة    "      (:329  /9»فتح الباري « )    :في  ابن حجرقال   •

أن النبي صلى هللا عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل ألنه علل بأن  
لم تكن    ذلك يؤذيه وأذيته حرام باالتفاق ، ومعنى قوله : " ال أحرم حالال " أي : هي له حالل لو

عنده فاطمة ، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى هللا عليه وسلم لتأذي فاطمة به فال 
، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي ، لكنه منع النبي صلى هللا عليه وسلم رعاية  

ذي يظهر لي أنه ال يبعد لخاطر فاطمة ، وقبل هو ذلك امتثاال ألمر النبي صلى هللا عليه وسلم . وال
أن يعد في خصائص النبي صلى هللا عليه وسلم أن ال يتزوج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك  

 . "خاصا بفاطمة عليها السالم . 

  

 
( ) كتاب النكاح ، باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 5206( برقم: )33/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 مرفوعا مختصرا.( ( ) كتاب التفسير ، ( )بنحوه 3021( برقم: )241/  8ومسلم في "صحيحه" )، إعراضا ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب فرض الخمس ، باب ما ذكر من درع النبي ( )بهذا 3110( برقم: )83/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة  2449( برقم: )141/    7اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 .والسالم ( )بمثله.(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر أصهار النبي صلى هللا عليه 3729( برقم: )22/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة بنت 2449( برقم: )141/    7ومسلم في "صحيحه" )،  وسلم ( )بهذا اللفظ(  

 . النبي عليها الصالة والسالم ( )بمثله.(
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 فضل خديجة وعائشة رضي هللا عنهما   •

َخْير  ِنَساِئَها َمْرَيم  اْبَنة   َيق ول     َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  َسِمْعت  النَّبِيَّ   َعِليًّ عن :"في البخاري  -4701
 )1("ِعْمَراَن َوَخْير  ِنَساِئَها َخِديَجة  

ِ َهِذِه خديجة     أَتَى ِجْبِريل  النبي   :"قَالَ     عن أَبِي هريرة  فيهما -4702 فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
َرب َِها َوِمن ِي    قَْد أَتَْت َمعََها إَِناٌء فِيِه إَِداٌم أَْو َطعَاٌم أَْو َشَراٌب فَإِذَا ِهَي أَتَْتَك فَاْقَرأْ َعلَْيَها السَّاَلَم ِمنْ 

ْرَها ِبَبْيٍت فِي اْلَجنَِّة ِمْن قََصٍب اَل َصَخَب فِيِه َوالَ   )2( " َنَصبَ َوَبش ِ

َوْيِلدٍ رضي للا عنها قالت:"  عن عائشةفيهما   -4703   أ ْخت  خديجةَ َعلَى   اْستَأْذََنْت َهالَة  ِبْنت  خ 
مَّ َهالَةَ قَالَْت فَِغْرت  فَق ْلت  َماتَْذك ر  فَ   رسول للا  ِمْن    عََرَف اْسِتْئذَاَن خديجةَ فَاْرتَاَع ِلذَِلَك فَقَاَل اللَّه 

وٍزِمْن َعَجائِِز ق َرْيٍش َحْمَراءِ  ْدقَْيِن َهلََكْت فِي الدَّْهِر قَْد أَْبَدلََك َّللاَّ  َخْيًرا ِمْنَها َعج   )3(" الش ِ

َما   َما ِغْرت  َعلَى أََحٍد ِمْن ِنَساِء النبي   :"قَالَتْ رضي للا عنها      عن عائشة  وفيهما  -4704
ع َها أَْعَضاًء   ْن َكاَن النبي ِغْرت  َعلَى خديجةَ َوَما َرأَْيت َها َولَكِ  بََّما ذََبَح الشَّاةَ ث مَّ ي قَط ِ ي ْكثِر  ِذْكَرَها َور 

إاِلَّ خديجة  فَ  ْنَيا اْمَرأَةٌ  لَْم يَك ْن فِي الدُّ بََّما ق ْلت  لَه  َكأَنَّه   فَر  َيق ول  إِنََّها  ث مَّ َيْبعَث َها فِي َصَدائِِق خديجةَ 
     )4("اَن ِلي ِمْنَها َولٌَد َكاَنْت َوَكاَنْت َوكَ 

ِزْقت    رسول للا قَالَْت فَأَْغَضْبت ه  َيْوًما فَق ْلت  خديجةَ فَقَالَ "وفي لفظ لمسلم -4705 إِن ِي قَْد ر 
بََّها   )5("ح 

النبي   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عن عائشة  فيهما -4706 َجِني  ِسِنيَن    َوأََنا  تََزوَّ  ِ ِست  ِبْنت  
ي    اْلَمِديَنةَ فَنََزْلَنا  فَقَِدْمَنا َمْيَمةً فَأَتَْتِني أ م ِ َق َشعَِري فََوفَى ج  ِعْكت  فَتََمرَّ فِي َبنِي اْلَحاِرِث ْبِن َخْزَرجٍ فَو 

وَحٍة َوَمِعي َصَواِحب  ِلي فََصَرَخْت بِي فَأَتَْيت َها وَماَن َوإِن ِي لَِفي أ ْرج  َمات ِريد ِبي فَأََخذَْت  اَل أَْدِري    أ مُّ ر 
َماٍء  ِبَيِدي َحتَّى أَْوقَفَْتنِي َعلَى باب الدَّاِر َوإِن ِي َْل ْنِهج  َحتَّى َسَكَن بَْعض  َنفَِسي ث مَّ أََخذَْت َشْيئًا ِمْن  

ي اْلَبْيِت فَق ْلَن َعلَى اْلَخْيِر  فََمَسَحْت ِبِه َوْجِهي َوَرأِْسي ث مَّ أَْدَخلَْتِني الدَّاَر فَإِذَا ِنْسَوةٌ ِمْن اْْلَْنَصاِر فِ 
عني إاِلَّ  ض ًحى      رسول للا   َواْلبََرَكِة َوَعلَى َخْيِر َطائٍِر فَأَْسلََمْتنِي إِلَْيِهنَّ فَأَْصلَْحَن ِمْن َشأْنِي فَلَْم يَر 

 )6("فَأَْسلََمْتنِي إِلَْيِه َوأََنا َيْوَمِئٍذ ِبْنت  ِتْسعِ ِسِنينَ 

تَْيِن    أَنَّ النبي   رضي للا عنها :"   عن عائشةوفيهما   -4707 قَاَل لََها أ ِريت ِك فِي اْلَمَناِم َمرَّ
ذَا أََرى أَنَِّك فِي َسَرقٍَة ِمْن َحِريٍر َوَيق ول  َهِذِه اْمَرأَت َك فَاْكِشْف عنها فَإِذَا ِهَي أَْنِت فَأَق ول  إِْن َيك  هَ 

ِ ي ْمِضِه    )7("ِمْن عنِد َّللاَّ

 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب وإذ قالت المالئكة يا مريم إن 3432( برقم: )164/    4خرجه البخاري في "صحيحه" )أ  –  )1(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل  2430( برقم: ) 132/   7هللا اصطفاك وطهرك ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .)بنحوه مطوال.(خديجة أم المؤمنين رضي هللا تَعَالَى عنها ( 

( ) كتاب مناقب األنصار ، باب تزويج النبي صلى هللا عليه وسلم 3820( برقم: )39/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم 2432( برقم: )133/    7خديجة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .ى عنها ( )بمثله.(المؤمنين رضي هللا تَعَالَ 
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب تزويج النبي صلى هللا عليه وسلم 3821( برقم: )39/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم 2437( برقم: )134/    7خديجة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .عَالَى عنها ( )بمثله.(المؤمنين رضي هللا تَ 

( ) كتاب مناقب األنصار ، باب تزويج النبي صلى هللا عليه وسلم 3818( برقم: )38/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم 2435( برقم: )134/    7خديجة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .تصرا.(المؤمنين رضي هللا تَعَالَى عنها ( )بنحوه مخ
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 2435( برقم: )134/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . هللا تَعَالَى عنها ( )بهذا اللفظ(
لم  ( ) كتاب مناقب األنصار ، باب تزويج النبي صلى هللا عليه وس3894( برقم: )55/  5أخرجه البخاري في "صحيحه") – )6(

 () كتاب النكاح ، باب تزويج اأْلب البكر الصغيرة( )بنحوه.(1422(برقم: ) 141/    4عائشة ( )بهذا اللفظ(، ومسلم في"صحيحه") 
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب تزويج النبي صلى هللا عليه وسلم 3895( برقم: )56/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي 2438( برقم: )134/    7في "صحيحه" )  عائشة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم
  .هللا تَعَالَى عنهما ( )بنحوه.( 
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قَاَل لََها َيا عائشة َهذَا ِجْبِريل  َيْقَرأ   أَنَّ النبي رضي للا عنها :"    عن عائشة  وفيهما -4708
ِ َوَبَرَكات ه  تََرى َما اَل أََرى ت ِريد  النبي    ولفظ مسلم"  َعلَْيِك السَّاَلَم فَقَالَْت َوَعلَْيِه السَّاَلم  َوَرْحَمة  َّللاَّ

 )1(" قالت: وهو يرى ما ال أرى .  قالت: فقلت: وعليه السالم ورحمة للا . "

ْل ِمْن     رسول للا   قَالَ :"   عن أبي موسى  وفيهما -4709 َجاِل َكِثيٌر َولَْم يَْكم  َكَمَل ِمْن الر ِ
الثَِّريِد  الن َِساِء إاِلَّ آِسَية  اْمَرأَة  فِْرَعْوَن َوَمْرَيم  ِبْنت  عمران َوإِنَّ فَْضَل عائشة َعلَى الن َِساِء َكفَْضِل  

 )2("َعلَى َسائِِر الطَّعَامِ 

بعثه على جيش ذات    : أن النبي    رضي للا عنه    عمرو بن العاصفيهما عن   -4710
السالسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك ؟ قال ) عائشة ( . فقلت من الرجال ؟ فقال ) أبوها ( 

 )3(". قلت ثم من ؟ قال ) عمر بن الخطاب ( . فعد رجاال

ْوَن بَِهَداَياه ْم َيْوَم عائشة قَالَْت عائشة   َشاٌم عن أَبِيهِ وفيهما عن ه -4711 قَاَل َكاَن النَّاس  َيتََحرَّ
ْوَن ِبَهَداَياه ْم َيْوَم عائشة   ِ إِنَّ النَّاَس َيتََحرَّ َوإِنَّا  فَاْجتََمَع َصَواِحِبي إِلَى أم سلمة فَق ْلَن َيا أم سلمة َوَّللاَّ

َر النَّاَس أَْن ي ْهد وا إِلَْيِه َحْيث  َما َكاَن أَْو     رسول للا   ِرين ِريد  اْلَخْيَر َكَما ت ِريد ه  عائشة فَم   أَْن َيأْم 
 ِ ا َعاَد إِلَيَّ ذََكْرت  لَه  ذَاَك   َحْيث  َما َداَر قَالَْت فَذََكَرْت ذَِلَك أم سلمة ِللنَّبِي  قَالَْت فَأَْعَرَض عني فَلَمَّ

ا َكاَن فِي الثَّالِ  ِ َما  فَأَْعَرَض عني فَلَمَّ ثَِة ذََكْرت  لَه  فَقَاَل َيا أم سلمة اَل ت ْؤِذينِي فِي عائشة فَإِنَّه  َوَّللاَّ
   )4("نََزَل َعلَيَّ اْلَوْحي  َوأََنا فِي ِلَحاِف اْمَرأَةٍ ِمْنك نَّ َغْيِرَها

أَْرَسَل أَْزَواج  النَِّبى ِ   :"قَالَتْ  رضي للا عنها    أَنَّ َعاِئَشةَ َزْوَج النَِّبى ِ :" ولفظ  مسلم  -4712
    ِ ِ    -فَاِطَمةَ ِبْنَت َرس وِل َّللاَّ ْضَطِجٌع َمِعى فِى ِمْرِطى    -إِلَى َرس وِل َّللاَّ فَاْستَأْذََنْت َعلَْيِه َوه َو م 

الْ  َيْسأَْلَنَك  إِلَْيَك  أَْرَسْلَننِى  إِنَّ أَْزَواَجَك   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ فَقَالَْت  لََها  َوأََنا فَأَِذَن  اْبَنِة أَبِى ق َحافَةَ  عَْدَل فِى 
ِ    -قَالَْت    -َساِكتَةٌ   » أَْى ب َنيَّة  أَلَْسِت ت ِحب ِيَن َما أ ِحبُّ «. فَقَالَْت َبلَى. قَاَل »   فَقَاَل لََها َرس ول  َّللاَّ

ِ فَأَِحب ِى َهِذِه «. قَالَْت فَقَاَمْت فَاِطَمة  ِحيَن َسِمعَْت ذَِلَك ِمْن َرس و فََرَجعَْت إِلَى أَْزَواجِ النَّبِى ِ   ِل َّللاَّ
    ِ فَق ْلَن لََها َما ن َراِك أَْغَنْيِت َعنَّا ِمْن َشْىٍء    فَأَْخبََرتْه نَّ ِبالَِّذى قَالَْت َوِبالَِّذى قَاَل لََها َرس ول  َّللاَّ

  ِ ْنش ْدَنَك اْلعَْدَل فِى اْبَنِة أَِبى ق َحافَةَ. فَقَالَْت فَاِطَمة  فَق وِلى لَه  إِنَّ أَْزَواَجَك َي   فَاْرِجِعى إِلَى َرس وِل َّللاَّ
ه  فِيَها أََبًدا. قَالَْت َعاِئَشة  فَأَْرَسَل أَْزَواج  النَّبِى ِ   أ َكل ِم  ِ الَ    َزْيَنَب ِبْنَت َجْحٍش َزْوَج النَّبِى ِ    َوَّللاَّ

ِ    َوِهَى الَّتِى َكاَنْت ت َساِميِنى ِمْنه نَّ فِى  يِن    اْلَمْنِزلَِة ِعْنَد َرس وِل َّللاَّ َولَْم أََر اْمَرأَةً قَطُّ َخْيًرا فِى الد ِ
ِحِم َوأَْعَظَم َصَدقَةً َوأََشدَّ اْبِتذَاالً ِلَنْفِسهَ  ِ َوأَْصَدَق َحِديثًا َوأَْوَصَل ِللرَّ ا فِى اْلعََمِل  ِمْن َزْيَنَب َوأَْتقَى ّلِِلَّ

ِ تَعَالَى َما َعَدا َسْوَرةً ِمْن َحد ٍ َكاَنْت فِيَها  الَِّذى تََصدَّق  ِبِه وَ  ب  ِبِه إِلَى َّللاَّ قَالَْت    ت ْسِرع  ِمْنَها اْلفَْيئَةَ تَقَرَّ
  ِ ِ    فَاْستَأْذََنْت َعلَى َرس وِل َّللاَّ َمَع َعاِئَشةَ فِى ِمْرِطَها َعلَى اْلَحالَِة الَّتِى َدَخلَْت فَاِطَمة     َوَرس ول  َّللاَّ

ِ  َعلَ  لََها َرس ول  َّللاَّ فَأَِذَن  بَِها  َوه َو  َيْسأَْلَنَك   ْيَها  إِلَْيَك  أَْرَسْلَننِى  أَْزَواَجَك  إِنَّ   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ فَقَالَْت 
َوأَْرق ب       اْلعَْدَل فِى اْبَنِة أَبِى ق َحافَةَ. قَالَْت ث مَّ َوقَعَْت بِى فَاْستََطالَْت َعلَىَّ َوأََنا أَْرق ب  َرس وَل َّللاَِّ 

فِيَها   َيأْذَن  ِلى  َهْل  ِ    -قَالَْت    -َطْرفَه   أَنَّ َرس وَل َّللاَّ َحتَّى َعَرْفت   َزْيَنب   تَْبَرْح  أَْن   فَلَْم  َيْكَره   الَ 

 
( ) كتاب بدء الخلق ، باب ذكر المالئكة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  3217( برقم: )112/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي هللا تَعَالَى عنهما ( )بمثله.(2447( برقم: )139/  7في "صحيحه"  )
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وضرب هللا مثال 3411( برقم: ) 158/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب 2431( برقم: )132  /  7للذين آمنوا امرأة فرعون ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .فضائل خديجة أم المؤمنين رضي هللا تَعَالَى عنها ( )بمثله.(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد هللا  3662( برقم: )5/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق 2384( برقم: )109/    7( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . رضي هللا عنه ( )بمثله.(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي هللا عنها ( 3775( برقم: )30/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي هللا 2441( برقم: )135/    7ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 . تَعَالَى عنهما ( )بنحوه مختصرا.( 
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ا َوقَْعت  ِبَها لَْم أَْنَشْبَها ِحيَن أَْنَحْيت  َعلَْيَها  -قَالَْت  -أَْنتَِصَر  ِ فَقَاَل  -قَالَْت  -فَلَمَّ َوتََبسََّم    َرس ول  َّللاَّ
ا َوقَْعت  بَِها لَْم أَْنَشْبَها أَْن أَْثَخْنت َها َغلََبةً. :"وفي لفظ لمسلم ،  » إِنََّها اْبَنة  أَِبى بَْكٍر «   )1(" فَلَمَّ

 )2(رسول للا" قالت أم سلمة" أتوب إلى للا من أذاك يا وفي لفظ للبخاري -4713

ِ    :"قَالَتْ رضي للا عنها      َعْن َعائَِشةَ   وفي مسلم   -4714 إِذَا َخَرَج أَْقَرَع  َكاَن َرس ول  َّللاَّ
  ِ إِذَا َكاَن َبْيَن ِنَساِئِه فََطاَرِت اْلق ْرَعة  َعلَى َعاِئَشةَ َوَحْفَصةَ فََخَرَجتَا َمعَه  َجِميعًا َوَكاَن َرس ول  َّللاَّ

دَّث  َمعََها فَقَالَْت َحْفَصة  ِلعَاِئَشةَ أاَلَ تَْرَكِبيَن اللَّْيلَةَ بَِعيِرى َوأَْرَكب  َبِعيَرِك  ِباللَّْيِل َساَر َمَع َعاِئَشةَ َيتَحَ 
ةَ  فَتَْنظ ِريَن َوأَْنظ ر  قَالَْت َبلَى. فََرِكَبْت َعاِئَشة  َعلَى بَِعيِر َحْفَصةَ َوَرِكَبْت َحْفَصة  َعلَى بَِعيِر َعاِئشَ 

إِلَى َجَمِل َعاِئَشةَ َوَعلَْيِه َحْفَصة  فََسلََّم ث مَّ َصاَر َمعََها َحتَّى نََزل وا فَاْفتَقََدْته  َعاِئَشة     فََجاَء َرس ول  َّللاَِّ 
ِ َسل ِْط َعلَىَّ َعْقَرًبا أَْو   ا نََزل وا َجعَلَْت تَْجعَل  ِرْجلََها َبْيَن اِْلْذِخِر َوتَق ول  َيا َرب  غ ِنى  َحيَّةً تَْلدَ فَغَاَرْت فَلَمَّ

  )3("َرس ول َك َوالَ أَْستَِطيع  أَْن أَق وَل لَه  َشْيئًا.

عنَده  لَْم ي غَاِدْر ِمْنه نَّ    ك نَّ أَْزَواج  النبي   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عن عائشة  وفيهما  -4715
َب ِبَها فَقَاَل َمْرَحًبا  َشْيئًا فَلَمَّ   َواِحَدةً فَأَْقَبلَْت فاطمة تَْمِشي َما ت ْخِطئ  ِمْشَيت َها ِمْن ِمْشَيِة   ا َرآَها َرحَّ

ا َرأَى َجَزَعَها   َها فَبََكْت ب َكاًء َشِديًدا فَلَمَّ َها بابَنتِي ث مَّ أَْجلََسَها عن َيِميِنِه أَْو عن ِشَماِلِه ث مَّ َسارَّ َسارَّ
فََضِحَكْت فَق ْلت  لََها َخصَّكِ  ا قَاَم      رسول للا   الثَّاِنَيةَ  َراِر ث مَّ أَْنِت تَْبِكيَن فَلَمَّ ِمْن َبْيِن ِنَساِئِه ِبالس ِ

ه  قَالَْت     رسول للا  قَالَْت َما ك ْنت  أ ْفِشي َعلَى   رسول للا  َسأَْلت َها َما قَاَل لَكِ  رسول للا  ِسرَّ
ف ِيَ  ا ت و  ْثِتنِي َما قَاَل لَكِ ق ْلت  َعَزْمت  َعلَْيِك بَِما ِلي َعلَيْ   رسول للا  فَلَمَّ ِ لََما َحدَّ رسول   ِك ِمْن اْلَحق 

ةِ اْْل ولَى فَأَْخبََرنِي أَنَّ ِجْبِريَل َكاَن ي عَاِرض      للا  نِي فِي اْلَمرَّ ا ِحيَن َسارَّ ا اْْلَن فَنَعَْم أَمَّ ه   فَقَالَْت أَمَّ
تَْيِن َوإِنَّه  عَ  ةً أَْو َمرَّ تَْيِن َوإِن ِي اَل أ َرى اْْلََجَل إاِلَّ قَْد اْقتََرَب اْلق ْرآَن فِي ك ل ِ َسَنٍة َمرَّ اَرَضه  اْْلَن َمرَّ

َرأَ  ا  فَلَمَّ َرأَْيِت  الَِّذي  ب َكاِئي  فَبََكْيت   قَالَْت  لَِك  أََنا  السَّلَف   نِْعَم  فَإِنَّه   َواْصبِِري   َ َجَزِعي  فَاتَِّقي َّللاَّ ى 
نِي الثَّاِنَيةَ فَقَاَل َيا فاطمة أَ  ِة  َسارَّ ْؤِمِنيَن أَْو َسي َِدةَ ِنَساِء َهِذِه اْْل مَّ َما تَْرَضْي أَْن تَك وِني َسي َِدةَ ِنَساِء اْلم 

  )4(" قَالَْت فََضِحْكت  َضِحِكي الَِّذي َرأَْيتِ 

وقًا ِبي  وفي لفظ لمسلم"  -4716 ل  أَْهِلي ل ح   )5("َواَل أ َرانِي إاِلَّ قَْد َحَضَر أََجِلي َوإِنَِّك أَوَّ

َبْيِتي فََسأََل َعن ِي    َولَقَْد َجاَء َرس ول  للِا "قَالَْت:  رضي للا عنها     فيهما عن عائشةو -4717
َل الشَّاة  فَ  تَأْك َل َخِميَرَها  َخاِدَمِتي فَقَالَْت: الَ َوللِا َما َعِلْمت  َعلَْيَها َعْيًبا إاِلَّ أَنََّها َكاَنْت تَْرق د  َحتَّى تَْدخ 

، َحتَّى أَْسقَط وا لََها ِبِه فَقَالَْت   َواْنتََهَرَها َبْعض  أَْصَحاِبِه، فَقَاَل: اْصد قِي َرس وَل للِا  أَْو َعِجيَنَها  
اِئغ  َعلَى ِتْبِر الذََّهِب اْلْحَمِر َوَبلََغ اْلَمْ  ر  إِلَى ذَِلَك  س ْبَحاَن للِا َوللِا َما َعِلْمت  َعلَْيَها إاِلَّ َما َيْعلَم  الصَّ

ِل الَِّذي قِيَل لَه  فَقَاَل: س ْبَحاَن للِا َوللِا َما َكَشْفت  َكَنَف أ ْنثى قَطُّ قَالَْت َعاِئَشة : فَق تَِل َشِهيدً الرَّ  ا فِي  ج 
 )6("  َسِبيِل للِا 

، قبل  رضي للا عنهما  قال : استأذن ابن عباس    ابن أبي مليكة عن  و  وفي البخاري -4718
  موتها ، على عائشة ، وهي مغلوبة ، قالت: أخشى أن يثني علي ، فقيل: ابن عم رسول للا  

 
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى  2581( برقم: )156/    3)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )1(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل 2442( برقم: )135/    7.( ، ومسلم في "صحيحه" )بعض نسائه دون بعض ( )بنحوه
 . عائشة رضي هللا تَعَالَى عنهما ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى  2581( برقم: )156/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . بعض نسائه دون بعض ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب النكاح ، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا ( )بهذا  5211( برقم: )33/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )3(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي هللا تَعَالَى 2445( برقم: )138/    7ومسلم في "صحيحه" )،    اللفظ(

 .عنهما ( )بمثله.(
( ) كتاب االستئذان ، باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر 6285( برقم: )64/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، 2450( برقم: )142/    7ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(    بسر صاحبه فإذا مات أخبر به
 . باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم ( )بنحوه.(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها  2450( برقم: )143/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 .سالم ( )بهذا اللفظ(الصالة وال

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ويبين هللا لكم اآليات وهللا عليم  7475( برقم: )710/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 . حكيم ( )بهذا اللفظ(
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ومن وجوه المسلمين؟ قالت: ائذنوا له ، فقال: كيف تجدينك؟ قالت:بخير إن اتقيت ، قال:فأنت  
، ولم ينكح بكرا غيرك ، ونزل عذرك من السماء ،    بخير إن شاء للا ، زوجة رسول للا  

  فأثنى علي ، ووددت أني كنت نسيا منسيا دخل ابن الزبير خالفه ، فقالت:دخل ابن عباس ،  و 
. )1( 

بن الطفيل هو ابن الحارث ، وهو ابن أخي عائشة    عوف بن مالكعن  في البخاري  و  -4719
زوج النبي صلى للا عليه وسلم ْلمها : أن عائشة حدثت أن عبد للا بن الزبير قال في بيع أو  
عطاء أعطته عائشة : وللا لتنتهين عائشة أو ْلحجرن عليها ، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم  

ن الزبير أبدا ، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة  ، قالت: هو هلل علي نذر أن ال أكلم اب 
، فقالت: ال وللا ال أشفع فيه أبدا وال أتحنث إلى نذري ، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم  
المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن اْلسود بن عبد يغوث ، وهما من بني زهرة وقال لهما:  

لى عائشة ، فإنها ال يحل لها أن تنذر قطيعتي ، فأقبل به المسور  أنشدكما باهلل لما أدخلتماني ع
وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما ، حتى استأذنا على عائشة ، فقاال: السالم عليك ورحمة للا  
تعلم أن   وبركاته ، أندخل؟ قالت عائشة : ادخلوا ، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم ، وال 

ما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي ،  معهما ابن الزبير ، فل
وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إال ما كلمته وقبلت منه ، ويقوالن: إن النبي صلى للا  
عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ، فإنه ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال ،  

ة من التذكرة والتحريج ، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر  فلما أكثروا على عائش
شديد ، فلم يزاال بها حتى كلمت ابن الزبير ، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ، وكانت تذكر  

 )2( "نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها .
َوحصين ْبن  َسْبَرةَ َوع َمر  ْبن  مسلم إِلَى زيد قَاَل اْنَطلَْقت  أََنا    يَزيد ْبُن َحيَّانَ   في مسلم -4720

ا َجلَْسَنا إِلَْيِه قَاَل لَه  حصين لَقَْد لَِقيَت َيا زيد َخْيًرا َكِثيًرا َرأَْيتَ  َوَسِمْعَت      رسول للا  ْبِن أرقم فَلَمَّ
ْثَنا َيا زيد َما َسِمْعَت ِمنْ َحِديثَه  َوَغَزْوَت َمعَه  َوَصلَّْيَت َخْلفَه  لَقَْد لَِقيَت َيا زيد َخْيًرا   رسول    َكِثيًرا َحد ِ

ِ لَقَْد َكبَِرْت ِسن ِي َوقَد َم َعْهِدي َوَنِسيت  َبْعَض الَِّذي ك ْنت  أَِعي ِمنْ    للا  رسول    قَاَل َيا اْبَن أَِخي َوَّللاَّ
فَاْقَبل وا َوَما اَل فَاَل      للا  ْثت ك ْم  ث مَّ قَاَل قَامَ فََما َحدَّ بَِماٍء      رسول للا   ت َكل ِف وِنيِه  فِيَنا َخِطيًبا  َيْوًما 

ا بَْعد   َ َوأَْثَنى َعلَْيِه َوَوَعَظ َوذَكََّر ث مَّ قَاَل أَمَّ َواْلَمِديَنِة فََحِمَد َّللاَّ ا َبْيَن َمكَّةَ  مًّ أاََل أَيَُّها النَّاس    ي ْدَعى خ 
ِ فِيِه اْله َدى  فَإِنََّما أََنا َبَشٌر ي وشِ  لهما كتاب َّللاَّ ك  أَْن َيأْتَِي َرس ول  َرب ِي فَأ ِجيَب َوأََنا تَاِرٌك فِيك ْم ثَقَلَْيِن أَوَّ

ِ َوَرغََّب فِيِه ث مَّ قَاَل َوأَْهل  َبْيِت  ِ َواْستَْمِسك وا ِبِه فََحثَّ َعلَى كتاب َّللاَّ ذ وا بِكتاب َّللاَّ ك مْ َوالنُّور  فَخ  ر    ي أ ذَك ِ
َ فِي أَْهِل َبْيتِي فَقَاَل لَه  حصي  ك ْم َّللاَّ ر  َ فِي أَْهِل َبْيتِي أ ذَك ِ ك ْم َّللاَّ ر  َ فِي أَْهِل َبْيتِي أ ذَك ِ ن َوَمْن أَْهل   َّللاَّ

ه  ِمْن أَْهِل َبْيِتِه َولَِكْن أَْهل  َبيْ  ه  ِمْن أَْهِل َبْيِتِه قَاَل ِنَساؤ  َدقَةَ َبْيِتِه َيا زيد أَلَْيَس ِنَساؤ  ِرَم الصَّ ِتِه َمْن ح 
ِرَم ال اَلِء ح  ٍ َوآل  َعِقيٍل َوآل  َجْعفٍَر َوآل  َعبَّاٍس قَاَل ك لُّ َهؤ  َدقَةَ بَْعَده  قَاَل َوَمْن ه ْم قَاَل ه ْم آل  َعِلي  صَّ

    )3("  قَاَل نَعَمْ 

ه  قَاَل اَل َوايْ "وفي لفظ لمسلم -4721 ِل  فَق ْلَنا َمْن أَْهل  َبْيِتِه ِنَساؤ  ج  ِ إِنَّ اْلَمْرأَةَ تَك ون  َمَع الرَّ م  َّللاَّ
الَّذِ  َوَعَصَبت ه   أَْصل ه   َبْيِتِه  أَْهل   َوقَْوِمَها  أَِبيَها  إِلَى  فَتَْرِجع   ي َطل ِق َها  ث مَّ  الدَّْهِر  ِمْن  وا  اْلعَْصَر  ِرم  ح  يَن 

َدقَةَ بَْعَده    )4("الصَّ

 

 
ما يكون    ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ولوال إذ سمعتموه قلتم4753( برقم: )105/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األدب ، باب الهجرة وقول رسول هللا ال يحل لرجل أن 6073( برقم: )20/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . يهجر أخاه فوق ثالث ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب  2408( برقم: )122/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب  2408( برقم: )123/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . فظ(رضي هللا عنه ( )بهذا الل
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 عيوب النكاح باب في  •
ْحَبةٌ    عن.    )ضعيف( -4722 َجِميل  بن زيد قَاَل َصِحْبت  َشْيًخا ِمْن اْْلَْنَصاِر ذََكَر أَنَّه  َكاَنْت لَه  ص 

ا     رسول للا   ي قَال  لَه  َكْعب  بن زيد أَْو زيد بن كعب فََحدَّثَنِي أَنَّ  َج اْمَرأَةً ِمْن َبِني ِغفَاٍر فَلَمَّ تََزوَّ
ِذي  َدَخَل َعلَْيَها َوَضَع ثَْوَبه  َوقَعَدَ   َعلَى اْلِفَراِش أَْبَصَر ِبَكْشِحَها َبَياًضا فَاْنَحاَز عن اْلِفَراِش ث مَّ قَاَل خ 

ا أَتَاَها َشْيئًا ْذ ِممَّ  " الكشح: الحقو=الخصر"       )1("َعلَْيِك ِثَياَبِك َولَْم َيأْخ 

أَبِي أسيد  وفيهما -4723 النبي    عن  َمَع  َخَرْجَنا  لَه     قَاَل  ي قَال   َحائٍِط  إِلَى  اْنَطلَْقَنا  َحتَّى 
النبي فَقَاَل  َما  َبْينَه  فََجلَْسَنا  َحائَِطْيِن  إِلَى  اْنتََهْيَنا  َحتَّى  أ ِتَي    الشَّْوط   َوقَْد  َوَدَخَل  ه َنا  َها  اْجِلس وا 

ِت النعمان ْبِن َشَراِحيَل َوَمعََها َداَيت َها َحاِضَنةٌ  ِباْلَجْوِنيَِّة فَأ ْنِزلَْت فِي َبْيٍت فِي َنْخٍل فِي َبْيِت أ َمْيَمةَ ِبنْ 
ا َدَخَل َعلَْيَها النبي قَاَل َهبِي َنْفَسِك ِلي قَالَْت َوَهْل تََهب  اْلَمِلَكة  َنْفَسَها ِللسُّوقَِة قَاَل فَأَْهَوى   لََها فَلَمَّ

ِ ِمْنَك فَقَاَل قَْد ع ْذِت بِمعاذ ث مَّ َخَرَج َعلَْيَنا فَقَاَل َيا أََبا ِبَيِدِه َيَضع  َيَده  َعلَْيَها ِلتَْسك َن فَقَالَْت أَع وذ    ِباّلِلَّ
   )2(" أسيد اْكس َها َراِزقِيَّتَْيِن َوأَْلِحْقَها ِبأَْهِلَها 

النبي   "للبخاري  وفي لفظ -4724 َج  َيَده    تََزوَّ َبَسَط  َعلَْيِه  أ ْدِخلَْت  ا  فَلَمَّ ِبْنَت َشَراِحيَل  أ َمْيَمةَ 
َزَها َوَيْكس َوَها ثَْوَبْيِن َراِزقِيَّْينِ     )3(" إِلَْيَها فََكأَنََّها َكِرَهْت ذَِلَك فَأََمَر أََبا أسيد أَْن ي َجه ِ

رضى للا عنه قال أيما   سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطابوعن  .    )صحيح( -4725
رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد بها برصا أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها 

  )4(" منها هوهو له على من غر

ان   ما لم يمسهاقرن فزوجها بالخيار  نحوه وزاد "وبها      عن عليو .    )ضعيف( -4726
 )5("شاء أمسك وإن شاء طلق وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها 

أنه قال في العنين يؤجل     عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب  .    )ضعيف( -4727
   )6("سنة فإن قدر عليها وإال فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة 

عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة ، فإن أتاها  .    )ضعيف( -4728
 . )7("بينهما ، ولها الصداق كامال   وإال فرق 

في العنين    -رضي للا عنه    -المغيرة بن شعبة  عن أبي النعمان قال : أتينا  .    )ضعيف( -4729
  )8("فقال : يؤجل سنة .

 
  ابن معين زيد ليس بثقة   وصححه وقال الذهبي "  ( )بهذا اللفظ(6894( برقم: )34/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
وفي إسنادها  "(:484/  7»البدر المنير « ).قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.( 16278( برقم: ) 3467/    6أحمد في "مسنده" )،    "

". قال المذكور، وهو ضعيف، قال ابن معين: ليس بثقة. قال ابن عدي: تفرد به، واضطربت )رواته( عنه.أيضا: جميل بن زيد  
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار " . وقال األلباني في  إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  417/  25»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 . "ضعيف جدا" 1912برقم  (:326/ 6السبيل« )

( ) كتاب الطالق ، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق 5255( برقم: ) 41/    7البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر  2007( برقم: )103/    6ومسلم في "صحيحه" )،    ( )بهذا اللفظ(
 . (بنحوهمسكرا ( )

( ) كتاب الطالق ، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق 5255( برقم: ) 41/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( )بهذا اللفظ(

( برقم: 245/    6وسعيد بن منصور في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  1921( برقم: )752/    3أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )4(
 ". رجاله ثقات" (:388»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في   . قال ابن ( )بهذا اللفظ(818)
قال محقق بلوغ    ( ) كتاب النكاح ، العيب بالمرأة ( )بهذا اللفظ(3675( برقم: )399/    4أخرجه الدارقطني في "سننه" ) –  )5(

 .بين الشعبي وعلي" النقطاعهإسناده ضعيف؛ "(:389»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص  المرام الفحل :"
 ( ) كتاب النكاح ، باب أجل العنين ( )بهذا اللفظ( 14403( برقم: ) 226/  7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )– )6(
( ) كتاب النكاح ، في امرأة العنين ما لها من الصداق (  16770( برقم: )168/    9أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )–  )7(

 . )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب أجل العنين ( )بهذا اللفظ(14405( برقم: )226/  7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )8(
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قال يؤجل العنين سنة فان وصل اليها وإال      عن عبدهللا بن مسعودو.    )صحيح( -4730
   )1("فرق بينهما ولها الصداق 

أن عمر بن      أنس بن مالكوأخرج سعيد بن منصور في سننه عن  .    )ضعيف( -4731
فقال له عمر : أعلمتها أنك عقيم   -وكان عقيما    -الخطاب بعث رجال على السقاية فتزوج امرأة  
 )2("؟ قال : ال , قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها

 . المحرمات من النكاح على التأبيد  •
بالعدد سبع في النسب ، وسبع في الرضاع ) اآلية والحديث( وبالحد األصول وإن علو)األمهات(  •

وفروع األصول وإن نزلوا ) األخوات وبناتهن(، والفروع وإن نزلوا ) البنات(وفروع الجد والجدة 
 . وإن علوا ) العمات ، الخاالت() أما في النزول فيجوز) بنت الخالة ، وبنت العمة( 

بمجرد  والمح • اإلبن  على  األب  زوجة  تحرم   ( بالعقد  يحرمن  منهن  ثالث  أربع   بالمصاهرة  رمات 
بمجرد عقد   العقد)يعني  بمجرد  اإلبن على األب  األب عليها( وتحرم زوجة  بمجردعقد  العقد)يعني 
االبن عليها( ، وتحرم أم الزوجة على زوج البنت بمجرد العقد على البنت ( والتحرم بنت الزوجة  

   .العقد على أمها ، وإنما  بالدخول على أمها  بمجرد 

هل ينشر الرضاع حرمة المصاهرة فتحرم أم الزوجة من الرضاع ، وبنت الزوجة من الرضاع )من   •
غيره(؟الجمهور قالوا بذلك،والقول الثاني للظاهرية واختيار شيخ اإلسالم وابن عثيمين) أنه الينشر(  

 )يحرم من الرضاع مايحرم النسب(ولم يذكر المصاهرة والحديثمن أصالبكملمفهوم قوله تعالى

قال الجمهور من أصالبكم يخرج به األبناء بالتبني ، فبقي الصلبي والرضاع للحديث ، فإنه لما أثبت   •
الحرمة والمحرمية بالنسب فيحرم مثل ذلك في الرضاع ، والمحرمات بالنسب المصاهرة والرضاع 

الحكم واحدا، وألن الرضاع جاء معطوفا على النسب ن ثم    جاءت على نسق واحد في اآلية فيكون
عطف المصاهرة على الرضاع فيأخذ حكمه ، القول الثاني قالوا الواو استئنافية فيكون الصهر حكما  

 .مستقال ، وألن الرضاع تحريم ضعيف يقتصر على ما ألحق به وهو الحرمة والمحرمية  

ليست كالنسب في المصاهرة ينسب لشيخ اإلسالم قال   قال ابن باز قول بعض الناس أن الرضاعة   •
 .أإلبريزية 108/ 3ابن باز " القيمة له" 

  

 
. قال الهيثمي في مجمع    ( ) باب العين ، باب ( )بهذا اللفظ(9705( برقم: )343/    9أخرجه الطبراني في "الكبير" )  –  )1(

»إرواء . قال األلباني في    رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خال حصين بن قبيصة وهو ثقة" 7609: برقم   4/553الزوائد  
" صحيح عن ابن مسعود , فقط.:" العنين يؤجل سنة "أن  "    1911برقم    (:322/  6الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

 ."حيح على شرط مسلموهذا إسناد ص  ...
.   ( ) كتاب الطالق ، باب ما جاء في العنين ( )بهذا اللفظ(2021( برقم: )81/    7أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )2(

عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند "  1910برقم    (:322/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )قال األلباني في  
 امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: ال.تزوج 

وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى ...  * لم أقف على إسناده..  قال: أعلمها ثم خيرها "  
ى شرط مسلم لو قلت: وهذا سند صحيح عل  قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن سليمان بن يسار.

 "    "  133".  قال في التكميل لمافات تخريجه من إرواء الغليل ص  كان سليمان سمع من عمر , فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر
وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر , إال أن ابن حزم رواه عن سعيد   -ثم ذكر حديث أنس وقال-  أقرب مما أورده المخرجو

 . "ابن سيرين عن أنس عن عمر , فإن يكن هذا محفوظا فإسناده صحيح.عن ابن عوف عن 
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المحرمات في النكاح على التأقيت ، الجمع بينهما ، والمرأة وعمتها أو خالتها ، وزوجة الغير  •
 ، والمعتدة  

ِتَها َواَل َبْيَن    رسول للا    قَالَ     عن أَبِي هريرةفيهما    -4732 اَل ي ْجَمع  َبْيَن اْلَمْرأَةِ َوَعمَّ
   )1( "اْلَمْرأَةِ َوَخالَتَِها

 )2("َنَهى عن أَْرَبعِ ِنْسَوةٍ أَْن ي ْجَمَع َبْينَه نَّ   " عنه وفي لفظ لمسلم -4733

أَْسلَْمت  .  )حسن( -4734  ِ َرس وَل َّللاَّ َيا  ق ْلت   قَاَل  أَِبيِه  عن   ِ ْيلَِمي  الدَّ وَز  فَْير  ْبِن  اِك  الضَّحَّ عن 
َما ِشْئَت      )3("َوتَْحِتي أ ْختَاِن قَاَل اْختَْر أَيَّتَه 

أَنَّ َغْياَلَن ْبَن سلمة  رضي للا عنهما    عن ابن عمر  و .    (بطرقه وشواهده  صحيح) -4735
 "  أَْن َيتََخيََّر أَْربَعًا ِمْنه نَّ  الثَّقَِفيَّ أَْسلََم َولَه  َعْشر  ِنْسَوةٍ فِي اْلَجاِهِليَِّة فَأَْسلَْمَن َمعَه  فَأََمَره  النبي

عن سالم ، عن أبيه ، قال : أسلم غيالن بن سلمة الثقفي وعنده عشر ولفظ ابن حبان " -4736
   " نسوة ، فأمره رسول للا صلى للا عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا ، ويترك سائرهن 

أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له وفي لفظ البن حبان".   -4737
ن أربعا ، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه ، وقسم رسول للا صلى للا عليه وسلم : اختر منه

ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فلقيه ، فقال : إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع  
بموتك ، فقذفه في نفسك ، ولعلك أن ال تمكث إال قليال ، وايم للا لتردن نساءك ، ولترجعن في 

 )4( "ك ، فيرجم كما رجم قبر أبي رغال . مالك ، أو ْلورثهن منك ، وْلمرن بقبر

 في كتاب الحج .  نكاح المحرم وتقدم وما فيه من الخالف •

 
()كتاب النكاح ، باب ال تنكح المرأة على عمتها()بهذا اللفظ( ، ومسلم 5109(برقم:)12/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 ا أو خالتها ِفي النكاح ( )بلفظه.(( ) كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمته 1408( برقم: )135/    4في "صحيحه" ) 
( ) كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها  1408( برقم: )135/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 . ِفي النكاح ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  240/    2"سننه" )  وأبو داود في،  ( )بنحوه مطوال.(  4155( برقم: )462/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
وقال "حديث حسن". قال ابن الملقن في   ( )بهذا اللفظ(1130( برقم: )423/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  2243)

المنير« ) البدر  العقيلي " (:198/  2»خالصة  البخاري: في إسناده نظر وأشار إلى تضعيفه  البيهقي إسناده صحيح. وقال  قال 
"  وغيره.العقيلي  وأعله  صححه البيهقي  "(:382/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« )". وقال ابن حجر في  قطانوصرح به ابن ال
قلت: أما الحسن كما قال الترمذى , فمحتمل , "...(: 335/ 6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). قال األلباني في 
 ."وأما الصحة فال.

في "صحيحه" )  –  )4( ابن حبان  في "جامعه" )، و  ( بنحوه( )4157( برقم: )465/    9أخرجه  ( برقم: 421/    2الترمذي 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي    وقال :"  ( )بهذا اللفظ(1128)

ي أن غيالن بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة .  قال محمد : حمزة وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقف
وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجال من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو ألرجمن قبرك كما 

قال األرنؤوط في  " .  رجم قبر أبي رغال . والعمل على حديث غيالن بن سلمة عند أصحابنا ، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق .
ط الرسالة(:»حديث صحيح بطرقه وشواهده، وبعمل األئمة المتبوعين به. وهذا اإلسناد، وإن كان   221/  8»مسند أحمد« )

»صحيح . وقال في    رجاله ثقات رجال الشيخين، إال أن معمراً رواه بالعراق، وحدث به من حفظه، فوصل إسناده وأخطأ فيه.«
الشيخين. رجا"(: 466/  9ابن حبان« ) ثقات رجال  بالوهم، وصححوا    له  فيه  العلماء حكموا على معمر  أن غير واحد من  إال 

وهكذا أعل البخاري الحديث بعلة  ...»إسناده صحيح  ت أحمد شاكر(:  327/  4»مسند أحمد« )".  قال أحمد شاكر في    إرساله،
ال تنفي أن يكون عند الزهري موصوال عن سالم  غير قادحة، فإن رواية شعيب إياه عن الزهري "حدثت عن محمد بن سويد"  

عن ابن عمر، فهما روايتان، إحداهما ضعيفة لجهالة أحد رواتها، واألخرى صحيحة التصالها وثقة رواتها. وأما أن الزهري 
ا. وهذا  روى عن سالم عن أبيه أن رجالً من ثقيف طلق نساءه، إلخ. فهذه قصة أخرى، ال تنفي أن يكون الزهري رواهما كلتيهم

القصتان معاً، عن ابن ُعلَيّة ومحمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فهم   4631هو الثابت، فإنه سيأتي  
 (« 1883»  (:291/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )  . وصححه األلباني في  قصتان صحيحتان ثابتتان. وهذا «

نما اتجهت تخطئتهم حديث معمر , ألن أصحاب الزهرى اختلفوا عليه , فقال مالك وجماعة عنه: قال ابن القطان: وإوقال:"...  
بلغنى ... فذكره وقال يونس عنه: عن عثمان بن محمد بن أبى سويد , وقيل: عن يونس عنه بلغنى عن عثمان بن أبى سويد ,  

: أسلم غيالن , فلم يذكر واسطة , قال: فاستبعدوا  ومنهم من رواه عن الزهرى قال   شعيب: عنه عن محمد بن أبى سويد.  وقال
أن يكون عند الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعا , ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية , وهذا عندى غير مستبعد , وهللا 

قلت: ومما يقوى نظر ابن القطان أن اإلمام أحمد أخرجه فى " مسنده "  عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر       أعلم.
قلت: والموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحته عن  ... بالحديثين معا: حديثه المرفوع , وحديثه الموقوف على عمر  

قلت: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن     أعلم.الزهرى عن سالم عن أبيه بخالف أول القصة , وهللا 
 . "عمر.
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 نكاح المتعة  •
َعاَم أَْوَطاٍس     رسول للا   َرخَّصَ   :" قَالَ     عن إِيَاِس ْبِن سلمة عن أَبِيهِ في مسلم   -4738

تْعَِة ثاََلثًا ث مَّ َنَهى عنها  )1("فِي اْلم 

 الحديث " " ثم ذكر  عن نَِكاحِ اْلُمتْعَِة آِخًرا    رسول هللا  باب نَْهيِ :"قال البخاري   -4739
 ْبِن اأْلَْكَوعِ قَااَل: ُكنَّا فِي َجْيٍش ، فَأَتَانَا َرُسوُل َرُسوِل هللِا  

فَقَاَل:    َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا َوَسلََمةَ
َمةَ ْبِن  َوقَاَل اْبُن أَبِي ِذئٍْب : َحدَّثَنِي إِيَاُس ْبُن َسلَ   ." ،إِنَّهُ قَْد أُِذَن لَُكْم أَْن تَْستَْمتِعُوا فَاْستَْمتِعُوا  

: أَي َما َرُجٍل َواْمَرأٍَة تََوافَقَا فَِعْشَرةُ َما بَْينَُهَما ثاََلُث لَيَاٍل ،  اأْلَْكَوعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُسوِل هللِا  
ةً ،  ةً؟ قَاَل  فَِإْن أََحبَّا أَْن يَتََزايََدا أَْو يَتَتَاَرَكا تَتَاَرَكا ، فََما أَْدِري أََشْيٌء َكاَن لَنَا َخاصَّ أَْم ِللنَّاِس َعامَّ

 )2("أَنَّهُ َمْنُسوٌخ .  أَبُو َعْبِد هللِا َوبَيَّنَهُ َعِلي  َعِن النَّبِّيِ 

بِيعِ ْبِن َسْبَرةَ وفي مسلم   -4740 ِ عن أَِبيهِ   عن الرَّ َهِني  تْعَِة      النبي  أَنَّ   "      اْلج  نََهى عن اْلم 
تْعَِة الن َِساِء َوأَنَّ أََباه  َكاَن تََمتََّع ِبب ْرَدْيِن أَْحَمَرْينِ      )3(" َزَماَن اْلفَْتحِ م 

ْتعَِة َوقَاَل      النبي  أَنَّ "وفي لفظ لمسلم عنه  -4741 أاََل إِنََّها َحَراٌم ِمْن يَْوِمُكْم َهذَا  نََهى عن اْلم 
ْذه    اْلِقيَاَمةِ إِلَى يَْوِم   )4(" َوَمْن َكاَن أَْعَطى َشْيئًا فَاَل َيأْخ 

َيا أَيَُّها النَّاس  إِن ِي قَْد ك ْنت  أَِذْنت  لَك ْم فِي ااِلْستِْمتَاعِ ِمْن الن َِساِء "لمسلم عنه وفي لفظ   -4742
َسِبيلَه  َوالَ  فَْلي َخل ِ  اْلِقَياَمِة فََمْن َكاَن عنَده  ِمْنه نَّ َشْيٌء  َيْوِم  إِلَى  َم ذَِلَك  قَْد َحرَّ  َ ا  َوإِنَّ َّللاَّ ذ وا ِممَّ تَأْخ   

وه نَّ شَ   )5(" ْيئًا آتَْيت م 

ِ  وفي مسلم عن   -4743 أَنَّ َعْبَد َّللاَّ َناًسا أَْعَمى َّللاَّ       بن الزبيرُعْرَوةُ  إِنَّ  فَقَاَل  قَاَم بَِمكَّةَ 
ٍل فََناَداه  فَقَاَل إِنََّك   ض  ِبَرج  تْعَِة ي عَر ِ ْم َكَما أَْعَمى أَْبَصاَره ْم ي ْفت وَن ِباْلم  لَِجْلٌف َجاٍف فَلَعَْمِري  ق ل وبَه 

ْب بِنَْفِسَك ابن الزبير  فَقَاَل لَه       الرسول  يَن يُِريدُ لَقَْد َكانَْت اْلُمتْعَةُ تُْفعَُل َعلَى َعْهِد إَِماِم اْلُمتَّقِ  فََجّرِ
ِ لَئِْن فَعَْلتََها أَلَْرُجَمنََّك بِأَْحَجاِركَ  ِ أَنَّه    فََوَّللاَّ َهاِجِر ْبِن َسْيِف َّللاَّ قَاَل اْبن  ِشَهاٍب فَأَْخبََرِني َخاِلد  ْبن  اْلم 

َجاَءه   ٍل  َرج  عنَد  َجاِلٌس  ه َو  َعْمَرةَ    َبْيَنا  أَبِي  اْبن   لَه   فَقَاَل  بَِها  فَأََمَره   تْعَِة  اْلم  فِي  فَاْستَْفتَاه   ٌل  َرج 
تَِّقيَن قَاَل اْبن  أَبِي َعْمَرةَ إِنَّهَ  ِ لَقَْد ف ِعلَْت فِي َعْهِد إَِماِم اْلم  ا َكاَنْت  اْلنصاري َمْهاًل قَاَل َما ِهَي َوَّللاَّ

ْساَل  ِل اْْلِ ْخَصةً فِي أَوَّ يَن َوَنَهى  ر  ِم ِلَمْن اْضط رَّ إِلَْيَها َكاْلَمْيتَِة َوالدَِّم َولَْحِم اْلِخْنِزيِر ث مَّ أَْحَكَم َّللاَّ  الد ِ
َهنِيُّ أَنَّ أََباه  قَاَل : قَْد ك ْنت  اْستَْمتَْعت  فِي عَ   .  عنها ْهِد  قَاَل اْبن  ِشَهاٍب : َوأَْخبََرنِي َرِبيع  ْبن  َسْبَرةَ اْلج 
تْعَِة . قَاَل اْبن     اْمَرأَةً ِمْن َبنِي َعاِمٍر ِبب ْرَدْيِن أَْحَمَرْيِن ، ث مَّ نََهاَنا َرس ول  للِا    وِل للِا  َرس   َعِن اْلم 

ث  ذَِلَك ع َمَر ْبَن َعْبِد اْلعَِزيِز ، َوأََنا َجاِلسٌ  ي َحد ِ المقصود    )6("  ِشَهاٍب : َوَسِمْعت  َرِبيَع ْبَن َسْبَرةَ 
   .رضي هللا عنهما  بالرجل هو ابن عباس

َص      وفي البخاري -4744 َعْن أَبِي َجْمَرةَ قَاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس ُسئَِل َعْن ُمتْعَِة النَِّساِء فََرخَّ
َعبَّاٍس:  ، فَقَاَل لَهُ َمْولًى لَهُ : إِنََّما ذَِلَك فِي اْلَحاِل الشَِّديِد َوفِي النَِّساِء قِلَّةٌ أَْو نَْحَوهُ ، فَقَاَل اْبُن  

  )7("نَعَْم .

َعْبِد َّللاَِّ   وفي مسلم عن -4745 ْبَن  ِمْن  رضي للا عنهما    جابر  ِباْلقَْبَضِة  َنْستَْمِتع   ك نَّا  َيق ول  
َرْيثٍ   نهَوأَِبي َبْكٍر َحتَّى نََهى ع  التَّْمِر َوالدَّقِيِق اْْلَيَّاَم َعلَى َعْهِد     )8("  ع َمر  فِي َشأِْن عمرو ْبِن ح 

 
 ()كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ()بهذا اللفظ( 1405(برقم:)131/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )1(
لنكاح ، باب نهي رسول هللا صلى هللا عليه ( ) كتاب ا5119-5117( برقم: )13/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  اللفظ( اوسلم عن نكاح المتعة آخرا ( )بهذ
 . ()كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ( )بهذا اللفظ(1406(برقم:)133/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(
 . ()كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ()بهذا اللفظ(1406(برقم:)134/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")–  )4(
 . () كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ()بهذا اللفظ(1406(برقم:)132/    4")أخرجه مسلم في "صحيحه  –  )5(
 . ()كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ()بهذا اللفظ(1406( برقم:) 133/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )6(
( ) كتاب النكاح ، باب نهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 5116برقم: )( 12/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )7(

 .نكاح المتعة آخرا ( )بهذا اللفظ( 
 . () كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ()بهذا اللفظ(1405(برقم:)131/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )8(
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استمتع فى عهد أبى بكر وعمر لم يبلغه النسخ وقوله حتى  هذا محمول على أن الذي  قال النووي" •
 " نهانا عنه عمر  يعنى حين بلغه النسخ وقد سبق إيضاح هذا

ْتعَِة َعاَم َخْيبََر   رسول للا  َنَهى :"قَالَ   عن علي الصحيحينوفي  -4746  )1("  عن اْلم 

يَقُولُوَن : َمعنى َحِديث َعِلّي أَنَّهُ نََهى يَْوم َخْيبَر  قَاَل أَبُو َعَوانَة فِي صحيحه َسِمْعت أَْهل اْلِعْلم    •
ا اْلُمتْعَة فََسَكَت عنها َوإِنََّما نََهى عنها يَْوم اْلفَتْح. َواْلَحاِمل ِلَهُؤاَلِء َعلَى   عن لُُحوم اْلُحُمر , َوأَمَّ

ْخَصة فِيَها بَْعد َزَمن َخْيبَر َكَما أََشارَ   إِلَْيِه اْلبيهقي,لَِكْن يُْمِكن ااِلْنِفَصال عن  َهذَا َما ثَبََت ِمْن الر 
َسيَأْتِي   َكَما  قُْرٍب  عن  عنها  النَّْهي  ِلُوقُوعِ  اْلفَتْح  يَْوم  فِيَها  ْخَصة  الر  تَْبلُغهُ  لَْم  َعِليًّا  بِأَنَّ  ذَِلَك 

ِريق َساِلم ْبن َعْبد َّللاَّ " أَنَّ  بَيَانه,َويَُؤيِّد َظاِهر َحِديث َعِلّي َما أَْخَرَجهُ أَبُو َعَوانَة وصححه ِمْن طَ 
أَ   نَّ َرُجاًل َسأََل اِبن عمر عن اْلُمتْعَة فَقَاَل:َحَرام.فَقَاَل:إِنَّ فاَُلنًا يَقُول فِيَها . فَقَاَل:َوَّللاَّ لَقَْد َعِلَم 

:َوقَْد  رسول هللا   الس َهْيِلي  قَاَل  ُمَسافِِحيَن  ُكنَّا  َوَما  َخْيبَر  يَْوم  َمَها  تَْحِريم  َحرَّ َوْقِت  فِي  اُْختُِلَف 
َحِديث   ِمْن  أَْخَرَجهُ مسلم  َكَما  اْلفَتْح  َغْزَوة  ذَِلَك فِي  أَنَّ  تَْحِريمَها  فِي  َواْلَمْشُهور  اْلُمتْعَة,  نَِكاح 

بِيع ْبن َسْبَرة َواة َكاَن فِي َغْزَوة أَْوَطاٍس فَُهَو ُمَوافِق ِلَمْن  ..الرَّ قَاَل َعام  قَاَل َوَمْن قَاَل ِمْن الر 
َوايَات َشْيء بِغَْيِر ِعلَّة إِالَّ َغْزَوة اْلفَتْح...اْلفَتْح. َر ذَِلَك فَاَل يَِصّح ِمْن الّرِ قَاَل اْلَماَوْرِدي   ...َوإِذَا تَقَرَّ

َر لِ  يَُكوَن أَْظَهر فِي" اْلَحاِوي":فِي تَْعيِين َمْوِضع تَْحِريم اْلُمتْعَة َوْجَهاِن أََحدهَما أَنَّ التَّْحِريم تََكرَّ
ا  َوأَْنَشر َحتَّى يَْعلَمهُ َمْن لَْم يَُكْن َعِلَمهُ أِلَنَّهُ قَْد يَْحُضر فِي بَْعض اْلَمَواِطن َمْن اَل يَْحُضر فِي َغْيرهَ 

إِ  ة اأْلَِخيَرة"إِلَى يَْوم اْلِقيَاَمة "  أَنََّها أُبِيَحْت ِمَراًرا, َوِلَهذَا قَاَل فِي اْلَمرَّ َشاَرة إِلَى أَنَّ , َوالثَّانِي 
َواب أَنَّ تَْحِريمَها َوإِبَاحَ  بَاَحة تَْعقُبهُ,َقَاَل النََّوِوّي: الصَّ تَها َوقَعَا  التَّْحِريم اْلَماِضي َكاَن ُمْؤِذنًا بِأَنَّ اإْلِ

َمْت فِيَها ثُمَّ أُبِيَحْت َعام اْلفَتْح   تَْيِن فََكانَْت ُمبَاَحة قَْبل َخْيبَر ثُمَّ ُحّرِ َمْت َمرَّ َوُهَو َعام أَْوَطاس ثُمَّ ُحّرِ
بَاَحة   َحة بِأَنََّها  ...تَْحِريًما ُمَؤبًَّدا,قَاَل َواَل َمانِع ِمْن تَْكِرير اإْلِ َوالطَِّريق الَّتِي أَْخَرَجَها مسلم ُمَصّرِ

ُ أَْعلَم .   فِي َزَمن اْلفَتْح أَْرَجح فَتَعَيََّن اْلَمِصير إِلَْيَها َوَّللاَّ

  

 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب لحوم الحمر اإلنسية ( )بهذا 5523( برقم: )95/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

   .( ) كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ()بنحوه.(1407( برقم: ) 134/    4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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 التحليل نكاح  •
َحلََّل لَه     رسول للا  لَعن" عن بن مسعود.  )صحيح( -4747 ِحلَّ َواْلم      )1("  اْلم 

ْستَعَاِر      رسول للا   قَالَ :"    ْبُن عامر  عن عقبة .  )حسن( -4748 ك ْم ِبالتَّْيِس اْلم  أاََل أ ْخبِر 
َحلََّل لَه   َحل َِل َواْلم  َحل ِل  لَعن َّللاَّ  اْلم  ِ قَاَل ه َو اْلم     )2("قَال وا َبلَى َيا َرس وَل َّللاَّ

َجْت فََطلََّق    رضي للا عنها :"   عن عائشةهماوفي  -4749 اًل َطلََّق اْمَرأَتَه  ثاََلثًا فَتََزوَّ أَنَّ َرج 
ل    فَس ئَِل النبي  ِل قَاَل اَل َحتَّى َيذ وَق ع َسْيلَتََها َكَما ذَاَق اْْلَوَّ اَل َحتَّى  "  ولفظ مسلم" "   أَتَِحلُّ ِلْْلَوَّ

ل     )3(" َيذ وَق اْْلِخر  ِمْن ع َسْيلَِتَها َما ذَاَق اْْلَوَّ

ْحَمِن      أَنَّ ِرفَاَعةَ :"  وفيهما عنها -4750 َجَها َعْبد  الرَّ اْلق َرِظيُّ    بن الزبير َطلََّق اْمَرأَتَه  فَتََزوَّ
ا َجاءَ  ِبِجْلِدَها فَلَمَّ ْضَرةً  إِلَْيَها َوأََرتَْها خ      رسول للا   قَالَْت عائشة َوَعلَْيَها ِخَماٌر أَْخَضر  فََشَكْت 

ْضَرةً َوالن َِساء  َيْنص ر    ْؤِمَنات  لَِجْلد َها أََشدُّ خ  ه نَّ َبْعًضا قَالَْت عائشة َما َرأَْيت  ِمْثَل َما َيْلقَى اْلم  بَْعض 
ِ َما ِلي     رسول للا  ِمْن ثَْوبَِها قَاَل َوَسِمَع أَنََّها قَْد أَتَتْ  فََجاَء َوَمعَه  اْبَناِن لَه  ِمْن َغْيِرَها قَالَْت َوَّللاَّ

ِ إِلَْيِه مِ   َيا  ْن ذَْنٍب إاِلَّ أَنَّ َما َمعَه  لَْيَس ِبأَْغَنى عني ِمْن َهِذِه َوأََخذَْت ه ْدَبةً ِمْن ثَْوِبَها فَقَاَل َكذََبْت َوَّللاَّ
َها َنْفَض اْْلَِديِم َولَِكنََّها َناِشٌز ت ِريد  ِرفَاَعةَ فَقَالَ  ِ إِن ِي َْلَْنف ض  اَن ذَِلِك فَإِْن كَ     رسول للا   َرس وَل َّللاَّ

اَلِء  لَْم تَِحل ِي لَه  أَْو لَْم تَْصل ِحي لَه  َحتَّى َيذ وَق ِمْن ع َسْيلَِتِك قَاَل َوأَْبَصَر َمعَه  اْبَنْيِن لَه  فَقَاَل َب  ن وَك َهؤ 
ْم أَْشَبه  ِبِه ِمْن اْلغ   ِ لَه    ولفظ مسلم "  َراِب ِباْلغ َرابِ قَاَل نَعَْم قَاَل َهذَا الَِّذي تَْزع ِميَن َما تَْزع ِميَن فََوَّللاَّ

 )4("تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك  حتى   "

ْحَمِن  "وفيهما عنها  -4751 َجَها بَْعَده  َعْبد  الرَّ أَنَّ ِرفَاَعةَ اْلق َرِظيَّ َطلََّق اْمَرأَتَه  فََبتَّ َطاَلقََها فَتََزوَّ
ِ إِنََّها َكاَنْت عنَد ِرفَاَعةَ فََطلَّقََها آِخَر ثاََلِث تَْطِليقَاٍت    فََجاَءْت النبي   بن الزبير فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

ْحَمِن   َجَها بَْعَده  َعْبد  الرَّ ْدَبٍة    بن الزبير فَتََزوَّ ْدَبِة ِله  ِ إِالَّ ِمْثل  َهِذِه اْله  ِ َما َمعَه  َيا َرس وَل َّللاَّ َوإِنَّه  َوَّللاَّ
ْجَرةِ   تَْها ِمْن ِجْلبابَها قَاَل َوأَب و بَْكٍر َجاِلٌس عنَد النبي أََخذَ  َواْبن  َسِعيِد ْبِن العاص َجاِلٌس ِبباب اْلح 

ا تَْجَهر  ِبِه عندَ  ر  َهِذِه َعمَّ َوَما  رسول للا   ِلي ْؤذََن لَه  فََطِفَق َخاِلٌد ي َناِدي أََبا بَْكٍر َيا أََبا َبْكٍر أاََل تَْزج 
َعلَى التََّبسُِّم ث مَّ قَاَل لَعَلَِّك ت ِريِديَن أَْن تَْرِجِعي إِلَى ِرفَاَعةَ اَل َحتَّى تَذ وقِي ع َسْيلَتَه     رسول للا  زيدَي 

  )5(""  َوَيذ وَق ع َسْيلَتَكِ 

َجْت َزْوًجا َغْيَره  ، فََطلَّقََها ، وَ "  وفي لفظ  للبخاري -4752 ٌل اْمَرأَتَه  فَتََزوَّ َكاَنْت َمعَه   َطلََّق َرج 
ْدَبِة ، فَلَْم تَِصْل ِمْنه  إِلَى َشْيٍء ت ِريد ه  ، فَلَْم َيْلَبْث أَْن َطلَّقََها ، فَأَتَِت النَّبِيَّ َصلَّ  ى للا  َعلَْيِه  ِمْثل  اْله 

ْجت  َزْوًجا غَ  ْيَره  فََدَخَل ِبي َولَْم َيك ْن َمعَه   َوَسلََّم فَقَالَْت: َيا َرس وَل للِا ، إِنَّ َزْوِجي َطلَّقَِني َوإِن ِي تََزوَّ

 
والنسائي في "الكبرى" وقال "حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(1120( برقم: )414/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(
. قال ابن حجر  ( )بمثله مطوال.(4369( برقم: )985/  2وأحمد في "مسنده" )، ( )بمثله مطوال.( 5511( برقم: )231/  5)

" قال األرنؤوط في د على شرط البخاري. وصححه ابن القطان وابن دقيق العي"...(:372/ 3»التلخيص الحبير ط العلمية« )في 
وهو عبد   -إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قيس  "ط الرسالة(:  314/  7»مسند أحمد« )

»صحيح الجامع الصغير " . وصححه األلباني في  فمن رجال البخاري.  -وهو ابن شرحبيل األودي    -، والهزيل  -الرحمن بن ثروان  
 . 5101برقم  (:908/ 2زيادته« )و
وابن ماجه في "سننه"  ،  ،  وصححه ووافقه الذهبي( )بهذا اللفظ(  2820( برقم: )198/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
صحيح لغيره  "(:118/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في     ( )بنحوه مختصرا.(1936( برقم: )117/    3)

( : 123/1وقال البوصيرى فى " الزوائد " )ق  "(:310/  6»إرواء الغليل « )" . وقال األلباني في  تيس المستعار دون قصة ال
قلت: والمتقرر فيه أنه حسن الحديث , ولهذا قال عبد الحق األشبيلى فى "   " هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب ".

( 106ـ    105وكذلك حسنه شيخ اإلسالم ابن تيمية فى كتابه " إبطال الحيل " )  ( : " وإسناده حسن ".142/1أحكامه " )ق  
 ".من " الفتاوى " له.

( ) كتاب الطالق ، باب من أجاز طالق الثالث ( )بهذا اللفظ( ، 5261( برقم: )43/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره (   ( ) كتاب النكاح ،1433( برقم: )155/    4ومسلم في "صحيحه" )

 . )بمثله مطوال.(
البخاري في"صحيحه")  –  )4( اللفظ(، ومسلم في 5825( برقم:)148/    7أخرجه  الخضر()بهذا  ثياب  ، باب  اللباس  () كتاب 

 نكح زوجا غيره ( )بنحوه مختصرا.(() كتاب النكاح ، باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى ت1433(برقم:)154/    4"صحيحه")
ومسلم  ،  ( ) كتاب األدب ، باب التبسم والضحك ( )بهذا اللفظ(  6084( برقم: )22/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .)بمثله.(() كتاب النكاح ، باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره(  1433( برقم: )154/  4في "صحيحه" ) 
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ْدَبِة ،  ِل؟إاِلَّ ِمثْل  اْله  فَقَاَل   فَلَْم يَْقَرْبنِي إِالَّ َهنَةً َواِحَدةً لَْم يَِصْل ِمنِّي إِلَى َشْيٍء ، فَأَِحل  ِلَزْوِجي اأْلَوَّ
ِل َحتَّى :َرس ول  للِا    )1("  .  يَذُوَق اآْلِخُر ُعَسْيلَتَِك َوتَذُوقِي ُعَسْيلَتَهُ اَل تَِحلِّيَن ِلَزْوِجِك اأْلَوَّ

) الظاهر أنه ليس مجرد الجماع بل البد من       )2("طلق امرأته فبت طالقها"فيهماو -4753

َحتَّى  اإلنزال من قبلها وقبله  بدليل قوله ) إني ألنفضها نفض األديم( مع ماجاء في اللفظ اآلخر )
 ( ُعَسْيلَتَهُ َويَذُوَق ُعَسْيلَتَكِ تَذُوقِي 

 النكاح في العدة  •
انِيَِة ، َواْلَمْوُطوَءِة بُِشْبَهٍة ، أَْو فِي نَِكاحٍ قال في المغني : • ِحيحِ َكالزَّ ٍة ِمْن َغْيِر النَِّكاحِ الصَّ َوُكل  ُمْعتَدَّ

َوَغْيِرِه .َواأْلَْولَى ِحل  نَِكاِحَها ِلَمْن ِهَي ُمْعتَدَّةٌ ِمْنهُ  فَاِسٍد ، فَِقيَاُس اْلَمْذَهِب تَْحِريُم نَِكاِحَها َعلَى اْلَواِطِئ  
ُم َعْن  ، إْن َكاَن يَْلَحقُهُ نََسُب َولَِدَها ؛ أِلَنَّ اْلِعدَّةَ ِلِحْفِظ َمائِِه ، َوِصيَانَِة نََسبِِه ، َواَل يَُصاُن َماُؤهُ   اْلُمَحرَّ

   َسبَهُ َعْنهُ ، َوِلذَِلَك أُبِيَح ِلْلُمْختَِلعَِة نَِكاُح َمْن َخاِلعَها َمائِِه اْلُمْحتََرِم ، َواَل يُْحفَُظ نَ 

انِيَِة ، اَل يَِحل  لَهُ نَِكاُحَها ؛ أِلَنَّ نَِكاَحَها يُْفِضي إلَى اْشتِبَ   • اِه النََّسِب ،  َوَمْن اَل يَْلَحقُهُ نََسُب َولَِدَها َكالزَّ
 فَاْلَواِطُئ َكغَْيِرِه ، فِي أَنَّ اْلَولََد اَل يَْلَحُق نََسبُهُ بَِواِحٍد ِمْنُهَما .

(الثانية: في هذه اآلية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح وإذا  150ص    12)ج    -تفسير القرطبي   •
زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته وهذا على أن اآلية  

 ... منسوخة وقيل إنها محكمة 
ا من اآلخر فجلدهما مائة جلدة ثم زوج أحدهمروي أن رجال زنى بامرأة في زمن أبي بكر  :  الثالثة  •

مكانه ونفاهما سنة وروي مثل ذلك عن معمر وابن مسعود وجابر رضي هللا عنهم وقال ابن عباس:  
أوله سفاح وآخره نكاح ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فاشترى 

ماء ال حرمة  منه ثمره فما سرق حرام وما اشترى حالل وبهذا أخذ الشافعي و أبو حنيفة ورأوا أن ال
له وروي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما  
زانيان أبدا وبهذا أخذ مالك رضي هللا عنه فرأى أنه ال ينكحها حتى يستبرئها من مائة الفاسد ألن  

حالل ويمتزج ماء المهانة  النكاح له حرمة ومن حرمته أال يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بال 
 .  بماء العزة

ينسب ألبيه    فيصح النكاح الزاني بالمزني بها بعد التوبة من غير استبراء ، لو حملت من الزنا فال •
من الزنا بل ألمه . أما إذا كان الناكح غيره فالراجح وجوب االستبراء بحيضة وهو قول مالك وأحمد 

الثاني للشافعي يجوز ألن الماء غير محترم ولو حملت    في رواية واختيار شيخ اإلسالم ، والقول
 . فلن ينسب له 

  

 
 () كتاب الطالق ، باب من قال المرأته أنت علي حرام()بهذا اللفظ(5265(برقم: )43/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")    –  )1(
ومسلم  ،  ( ) كتاب األدب ، باب التبسم والضحك ( )بهذا اللفظ(  6084( برقم: )22/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب النكاح ، باب ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ( )بمثله.(1433( برقم: )154/    4في "صحيحه" )
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   باب اإليالء  •
ه       رسول للا   آلَى    عن أنسفي البخاري   -4754 قََدم  اْنفَكَّْت  َوَكاَنْت  ِنَساِئِه َشْهًرا  ِمْن 

يٍَّة لَه  فََجاَء ع َمر  فَقَاَل أََطلَّْقَت ِنَساَءَك قَاَل اَل َولَِكن ِي آلَْيت  ِمْنه نَّ َشْهًرا فَمَ  َكَث ِتْسعًا فََجلََس فِي ع ل ِ
   )1(" َوِعْشِريَن ث مَّ نََزَل فََدَخَل َعلَى ِنَساِئهِ 

ِنَساِئِه    أَنَّ    " للبخاري  وفي لفظ -4755 ِحَشْت َساق ه  أَْو َكِتف ه  َوآلَى ِمْن  َسقََط عن فََرِسِه فَج 
 )2(" َشْهًرا

فََجعََل      رسول للا   آلَى  :"قَالَتْ   رضي هللا عنها  عن عائشة  و -4756 َم  َوَحرَّ ِنَساِئِه  ِمْن 
   )3("اْلَحاَلَل َحَراًما َوَجعََل فِي اْليَِميِن َكفَّاَرةً 

ى َّللاَّ  اَل  رضي للا عنهما    أَنَّ ابن عمروفي البخاري    -4757 ياَلِء الَِّذي َسمَّ َكاَن َيق ول  فِي اْْلِ
وِف أَْو َيْعِزَم ِبالطَّاَلِق َكَما أََمَر َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ و َيِحلُّ ِْلََحٍد َبْعَد اْْلََجِل إاِلَّ أَْن   إِذَا   قال"ي ْمِسَك ِباْلَمْعر 

ٍر ي وقَف  َحتَّى ي َطل َِق َواَل َيقَع  َعلَْيِه الطَّاَلق  َحتَّى ي َطل َِق َوي ْذَكر  ذَِلَك عن عث مان  َمَضْت أَْرَبعَة  أَْشه 
ٍ َوأَبِي الدرداء َوع اًل ِمْن أَْصَحاِب النبيَوَعِلي    )")4ائشة َواْثنَْي َعَشَر َرج 

 الظهار باب  •
َم اْمَرأَتَه  لَْيَس ِبَشْيٍء َوقَاَل لَقَْد   رضي للا عنهما  ابن عباس  فيهما عن -4758 َيق ول  إِذَا َحرَّ

ِ أ ْسَوةٌ حسنةٌ  ُجُل َعلَْيِه اْمَرأَتَهُ فَِهَي يَِميٌن يَُكفُِّرَها"ولفظ مسلم "    َكاَن لَك ْم فِي َرس وِل َّللاَّ َم الرَّ   إِذَا َحرَّ
  ِ وِب اْلَكفَّاَرةِ "  وبوب النووي قي مسلم  )5("  أُْسَوةٌ حسنةٌ َوقَاَل لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ ج  باب و 

َم اْمَرأَتَه  َولَْم َيْنِو الطَّاَلقَ   " َعلَى َمْن َحرَّ

َها فَلَْم تََزْل ِبِه عائشة َوحفصة      النبي  أَنَّ     عن أنسو.    )صحيح( -4759 َكاَنْت لَه  أََمةٌ َيَطؤ 
َمَها َعلَى َنْفِسِه فَأَْنَزَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ  م  َما أََحلَّ َّللاَّ  لَكَ   َحتَّى َحرَّ إِلَى آِخِر   َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ت َحر ِ

   )6("اْْلَيةِ 
قال ابن كثير والصحيح "(:392  /7إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري« )قال القسطالني في  .   •

العسل، وقال الخطابي: األكثر على أن اآلية نزلت في تحريم مارية حين حرمها  تحريمه  في  أنه كان  
 . المتقدم(  رضي هللا عنهما  ) ويدل عليه حديث ابن عباس         ."على نفسه، ورجحه في فتح الباري

  

 
( ) كتاب المظالم ، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة  2469( برقم: )135/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . في السطوح وغيرها ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب الصالة في السطوح والمنبر والخشب ( 378( برقم: )85/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . )بهذا اللفظ(
( برقم: 489/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  4278( برقم: ) 104/    10حه" )أخرجه ابن حبان في "صحي  –  )3(
حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى   وقال: "  ( )بمثله.(1201)

وابن ماجه في ،    "ة بن علقمة .  مرسال ، وليس فيه عن مسروق عن عائشة ، وهذا أصح من حديث مسلم   -هللا عليه وسلم  
" . سناده ضعيف."(:103/  10»صحيح ابن حبان« ) .  قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2072( برقم: )221/    3"سننه" )

هذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف وقال اإلمام أحمد: شيخ "(:200/  8»إرواء الغليل « )وقال األلباني في  
 قلت : وهذا الحديث من مناكيره". وى عن داود مناكير. ضعيف , ر

 ( باب قول هللا تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ،كتاب الطالق   ( )7/50ذكره البخاري في صحيحه  ) – )4(
، ( ) كتاب الطالق ، باب لم تحرم ما أحل هللا لك ( )بهذا اللفظ(  5266( برقم: )44/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الطالق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطالق ( 1473( برقم: ) 184/  4ومسلم في "صحيحه" ) 
 . )بنحوه مرفوعا.(

ال  –  )6( الضياء  المختارة" )أخرجه  اللفظ(1694( برقم: )69/    5مقدسي في "األحاديث  ،   وقال :"إسناده صحيح"  ( )بهذا 
/   1والنسائي في "المجتبى" )،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله مطوال.(3845( برقم: )493/    2والحاكم في "مستدركه" )

وبمجموع هذه الطرق "...(:422/  3ر ط قرطبة« )»التلخيص الحبي. قال ابن حجر في    ( )بمثله.(5/    3969( برقم: )783
عن   -رحمه هللا    -يتبين أن للقصة أصال، أحسب ال كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح، وغفل  

 ".طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة، وهللا الموفق.
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ي ِحبُّ اْلعََسَل َواْلَحْلَواَء  رسول للا    َكانَ   رضي للا عنها :"   عن عائشةوفيهما     -4760
َوَكاَن إِذَا اْنَصَرَف ِمْن اْلعَْصِر َدَخَل َعلَى ِنَساِئِه فََيْدن و ِمْن إِْحَداه نَّ فََدَخَل َعلَى حفصة ِبْنِت ع َمَر  

ْحتَبِس  فَِغْرت  فََسأَْلت  عن ذَِلَك فَِقيَل ِلي أَْهَدْت لََها اْمَرأَةٌ ِمْن قَْوِمَها ع كَّةً ِمْن  فَاْحتََبَس أَْكثََر َما َكاَن َي 
ِ لََنْحتَالَنَّ لَه  فَق ْلت  ِلسودة ِبْنِت َزْمعَةَ إِنَّه  َسَيْدن و ِمْنِك    َعَسٍل فََسقَْت النبي  ِمْنه  َشْرَبةً فَق ْلت  أََما َوَّللاَّ

يح  الَّتِي أَِجد  ِمْنَك فَ فَإِذَا َدَن إِنَّه   ا ِمْنِك فَق وِلي أََكْلَت َمغَافِيَر فَإِنَّه  َسَيق ول  لَِك اَل فَق وِلي لَه  َما َهِذِه الر ِ
ِت َيا َسَيق ول  لَِك َسقَْتنِي حفصة َشْرَبةَ َعَسٍل فَق وِلي لَه  َجَرَسْت َنْحل ه  اْلع ْرف َط َوَسأَق ول  ذَِلِك َوق وِلي أَنْ 

ِ َما ه َو إاِلَّ أَْن قَاَم َعلَى اْلباب فَأََرْدت  أَْن أ َباِدَيه  بَِما أَ  َمْرِتنِي ِبِه  َصِفيَّة  ذَاِك قَالَْت تَق ول  سودة فََوَّللاَّ
ِ أََكْلَت َمغَافِيَر قَاَل اَل قَا ا َدَنا ِمْنَها قَالَْت لَه  سودة َيا َرس وَل َّللاَّ يح  الَّتِي فََرقًا ِمْنِك فَلَمَّ لَْت فََما َهِذِه الر ِ

ا َداَر إِلَيَّ ق ْلت  لَه   َنْحَو    أَِجد  ِمْنَك قَاَل َسقَْتِني حفصة َشْرَبةَ َعَسٍل فَقَالَْت َجَرَسْت َنْحل ه  اْلع ْرف َط فَلَمَّ
ا َداَر إِلَى حف ا َداَر إِلَى َصِفيَّةَ قَالَْت لَه  ِمثَْل ذَِلَك فَلَمَّ ِ أاََل أَْسِقيَك ِمْنه   ذَِلَك فَلَمَّ صة قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ لَقَْد َحَرْمَناه  ق ْلت  لََها اْسك تِي  )1("قَاَل اَل َحاَجةَ ِلي فِيِه قَالَْت تَق ول  سودة َوَّللاَّ

 الكفارةباب في  •
 . مقدار اإلطعام في الكفارات  نصف صاع لكل مسكين من جميع األصناف •

ْم ثاََلثَةَ أَيَّاٍم ، أَْو تََصدَّْق  "  ففي لفظ البخاري،        عجرةحديث كعب بن  فيهما    -4761 ص 
     )2(".ِبفََرٍق َبْيَن ِستٍَّة ، أَِو اْنس ْك بَِما تََيسََّر .

احلق رأسك ، ثم اذبح شاة نسكا ، أو صم ثالثة أيام ، أو أطعم ثالثة    "ظ مسلمولف -4762
نص على أن مقدار اإلطعام لكل مسكين ، هو نصف   فقد)    )3("آصع من تمر على ستة مساكين . 

ولم يرد    صاع من طعام ، وهذا عام لكل صنف من أصناف الطعام  ، وعام في كل كفارة إطعام ،
 . (مايقيد ذلك . 

أََمَر بَِزَكاةِ اْلِفْطِر َصاعٍ  رسول للا إِنَّ  :" قَالَ رضي للا عنهما  بن عمر  فيهما عنو -4763
  )4( "فََجعََل النَّاُس َعْدلَهُ ُمدَّْيِن ِمْن ِحْنَطةٍ ِمْن تَْمٍر أَْو َصاعٍ ِمْن َشِعيٍر قَاَل ابن عمر 

    رسول للا   ك نَّا ن ْخِرج  إِْذ َكاَن فِيَنا  :"قَالَ     عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ "في لفظ لمسلم -4764
ر ٍ أَْو َمْمل وٍك َصاًعا ِمْن َطعَاٍم أَْو َصاًعا ِمْن أَقٍِط أَْو َصاًعا  َزَكاةَ اْلِفْطِر عن ك ل ِ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ح 

ه  َحتَّى قَِدَم َعلَْيَنا معاوية ْبن  أَبِي  ِمْن َشِعيٍر أَْو َصاًعا ِمْن تَْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن َزِبيٍب  فَلَْم نََزْل ن ْخِرج 
ْعتَِمًرا فََكلََّم النَّاَس َعلَى اْلِمْنَبِر فََكاَن فِيَما َكلََّم ِبِه النَّاَس أَْن قَاَل إِن ِي أََرى أَ   َيانَ س فْ  ا أَْو م  دَّْيِن  َحاجًّ نَّ م 

ا أَنَ ِمْن َسْمَراِء الشَّاِم تَْعِدل  َصاًعا ِمْن تَْمٍر فَأََخذَ النَّاس  ِبذَِلَك قَاَل أَب و َسِعيٍد   ا فَاَل أََزاُل أُْخِرُجهُ  فَأَمَّ
 )5("َكَما ُكْنُت أُْخِرُجهُ أَبًَدا َما ِعْشتُ 

  

 
طالق ، باب لم تحرم ما أحل هللا لك()بهذا اللفظ(، ومسلم ()كتاب ال5268(برقم:)44/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 ( ) كتاب الطالق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطالق ( )بنحوه.( 1474( برقم: )185/    4في "صحيحه")
 تعالى أو صدقة  ( ) أبواب المحصر وجزاء الصيد ، باب قول هللا1815( برقم: )10/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 (.  بهذا اللفظوهي إطعام ستة مساكين ( )
( ) كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ( 1201( برقم: )21/    4)  أخرجه مسلم في "صحيحه"    –  )3(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر صاعا من تمر ( )بهذا اللفظ(  1507( برقم: )131/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(

 ( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( )بمثله.(984( برقم: )68/  3، ومسلم في"صحيحه" )
( ) كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير  985رقم: )( ب 69/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . ( )بهذا اللفظ(



944    | 

 944  الصفحة
 

اًل أَتَى النبي رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح بطرقه وشاهده( -4765   أَنَّ َرج 
   إِن ِي قَْد ِ َظاَهْرت  ِمْن َزْوَجتِي فََوقَْعت  َعلَْيَها قَْد َظاَهَرِمْن اْمَرأَِتِه فََوقََع َعلَْيَها فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

َك َّللاَّ  قَاَل َرأَْيت  َخْلَخالََها فِي َضْوِء اْلقََمرِ  قَاَل فَاَل    قَْبَل أَْن أ َكف َِر فَقَاَل َوَما َحَملََك َعلَى ذَِلَك يَْرَحم 
   )1("تَْقَرْبَها َحتَّى تَْفعََل َما أََمَرَك َّللاَّ  ِبهِ 

في وللا وفي أوس  :"قالت    رضي للا عنها   عن خويلة بنت ثعلبةو.  لغيره()حسن   -4766
وكان شيخا كبيرا قد ساء  بن الصامت انزل للا جل وعال صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده  

قالت فدخل علي يوما فراجعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ثم    خلقه وضجر
ل علي فإذا هو يريدني على نفسي قالت قلت كال والذي  خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخ 

نفس خويلة بيده ال تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم للا ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني  
الضعيف   الشيخ  المرأة  به  تغلب  بما  فغلبته  منه  بعض  إلى    ثم خرجت  فألقيته تحتيفامتنعت 

فجلست بين يديه فذكرت له ما     رسول للا   تجاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئ
يقول يا خويلة     رسول للا   قالت فجعل  فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقهلقيت منه  

     رسول للا   بن عمك شيخ كبير فاتقي للا فيه قالت فوللا ما برحت حتى نزل القرآن فتغشى 
ما كان يغشاه ثم سري عنه فقال يا خويلة قد أنزل للا جل وعال فيك وفي صاحبك قالت ثم قرأ  

فرين عذاب أليم  علي قد سمع للا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى للا إلى قوله وللكا
مريه فليعتق رقبة قالت وقلت يا رسول للا ما عنده ما يعتق قال     رسول للا  المجادلة فقال

فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت وللا يا رسول للا إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم  
فإنا      رسول للا   الستين مسكينا وسقا من تمر فقلت وللا يا رسول للا ما ذلك عنده قالت فق 

سنعينه بعرق من تمر قالت فقلت وأنا يا رسول للا سأعينه بعرق آخر فقال أصبت وأحسنت  
 )2("قالت ففعلت ثم استوصي بابن عمك خيرافاذهبي فتصدقي به عنه  

  

 
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بهذا اللفظ(  807( برقم: )276/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
( )بمثله.( ، والنسائي في "المجتبى"  2833( برقم: )204/    2)  ( )بمثله.( ،  والحاكم في "مستدركه" 321( برقم: )318/    11)
( 1199( برقم: )488/    2والترمذي في "جامعه" )    ( ) كتاب الطالق ، باب الظهار ( )بمثله.(  1/    3457( برقم: )682/    1)

" . وقال ديث صحيحهذا الح"...(:157/  8»البدر المنير في « )وقال "حسن صحيح غريب" . قال ابن الملقن في    )بمثله.(
قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من   وقال الترمذى: " حديث حسن غريب صحيح "."...(:179/  7»إرواء الغليل « )األلباني في  

  ـ المطبعة البهية( .   9/357قلت: وحسن إسناده فى " الفتح " )  قبل حفظه , وفى " التقريب ": " صدوق عابد , وله أوهام ".
 ".فالحديث بطرقه وشاهده صحيح. وهللا أعلم.وبالجملة 

/  10»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4279( برقم: )106/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
: 4/155  ديث صحيح رجاله كلهم ثقات غير معمر بن عبد هللا بن حنظلة، فإنه ال يعرف، قال اإلمام الذهبي في )الميزان("ح(:108

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ." . وقال األلباني في  كان في زمن التابعين ال يعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته
 . "حسن لغيره" 1116برقم   (:534/ 1)
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قَاَل قَْد أَحسنِت اْذَهبِي فَأَْطِعِمي بَِها عنه  ِست ِيَن ِمْسِكيًنا    "    وفي لفظ.    )صحيح بشواهده( -4767
ِك قَاَل َواْلعََرق  ِستُّوَن َصاًعا قَاَل أَب و داود فِي َهذَا إِنََّها َكفََّرْت عنه  ِمْن    )1("َواْرِجِعي إِلَى اْبِن َعم ِ
  " َخْمَسةَ َعَشَر َصاًعا" وجاء أن العرق  َغْيِر أَْن تَْستَأِْمَره  َواْلعََرق  ِمْكتٌَل َيَسع  ثاََلِثيَن َصاًعا 

ه  (عليه وسلم رآه وقمل383/  2) -تفسير الجامع ألحكام القرآن أبو عبدهللا القرطبي قال في  •
يتساقط على وجهه فقال : "أيؤذيك هوامك " قال نعم . "فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ، ولم  
يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة ، فأنزل هللا الفدية ، فأمره رسول هللا  

   أن يطعم فرقا بين ستة مساكين ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثالثة أيام" . خرجه البخاري
الفرق : مكيال يسع ستة عشر  (  ) والفرقة ثالثة آصع، وأخرجه مسلم بنحوه      هذا اللفظ أيضاب

(الخامسة : وال يجزئ 384/    2)  -تفسير الجامع ألحكام القرآن أبو عبدهللا القرطبي      رطال
. وبذلك  أن يغدي المساكين ويعشيهم في كفارة األذى حتى يعطي كل مسكين مدين بمد النبي  

 قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف : يجزيه أن يغديهم ويعشيهم.

 )2("" اْلَوْسق  ِستُّوَن َصاًعارسول للا قَالَ " ي سعيدعن أب .  )ضعيف( -4768

 . )3(وال خالف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا ""  ابن خزيمة قال  -4769
قَاَل ك ْنت  اْمَرأً أ ِصيب  ِمْن الن َِساِء     عن سلمة ْبِن َصْخرٍ .    )صحيح بطرقه وشاهده( -4770

ا َدَخَل َشْهر  َرَمَضاَن ِخْفت  أَْن أ ِصيَب ِمْن اْمَرأَتِي َشْيئًا ي تَاَبع  بِي َحتَّى   َما اَل ي ِصيب  َغْيِري فَلَمَّ
نِ  ي ذَاَت لَْيلٍَة إِْذ تََكشََّف ِلي ِمْنَها  أ ْصِبَح فََظاَهْرت  ِمْنَها َحتَّى َيْنَسِلَخ َشْهر  َرَمَضاَن فََبْيَنا ِهَي تَْخد م 

ْم اْلَخبََر َوق ْلت   ا أَْصَبْحت  َخَرْجت  إِلَى قَْوِمي فَأَْخبَْرت ه  اْمش وا    َشْيٌء فَلَْم أَْلَبْث أَْن نََزْوت  َعلَْيَها فَلَمَّ
ِ فَاْنَطلَْقت  إِلَى النبي    رسول للا  َمِعي إِلَى فَأَْخبَْرت ه  فَقَاَل أَْنَت ِبذَاَك َيا سلمة ق ْلت   قَال وا اَل َوَّللاَّ

ِ فَاْحك ْم فِيَّ َما أََراَك َّللاَّ  قَاَل َحر ِ  تَْيِن َوأََنا َصابٌِر ِْلَْمِر َّللاَّ ِ َمرَّ ق ْلت   أََنا ِبذَاَك َيا َرس وَل َّللاَّ ْر َرقََبةً 
ِ َما أَْمِلك  َرقََبةً َغيْ  تَتَاِبعَْيِن قَاَل  َوالَِّذي بَعَثََك ِباْلَحق  ْم َشْهَرْيِن م  َرَها َوَضَرْبت  َصْفَحةَ َرقََبِتي قَاَل فَص 

َياِم قَاَل فَأَْطِعْم َوْسقًا ِمْن تَْمٍر َبْيَن ِست ِيَن ِمْسِكيًنا ق ْلت    َوالَِّذي  َوَهْل أََصْبت  الَِّذي أََصْبت  إاِلَّ ِمْن الص ِ
ِ لَقَْد ِبْتَنا وَ  َرْيٍق فَْلَيْدفَْعَها إِلَْيَك بَعَثََك ِباْلَحق  ْحَشْيِن َما لََنا َطعَاٌم قَاَل فَاْنَطِلْق إِلَى َصاِحِب َصَدقَِة َبِني ز 

وَ  فَق ْلت   قَْوِمي  إِلَى  فََرَجْعت   َبِقيَّتََها  َوِعَيال َك  أَْنَت  َوك ْل  تَْمٍر  ِمْن  َوْسقًا  ِمْسِكيًنا  ِست ِيَن  َجْدت   فَأَْطِعْم 
ي  الض ِ النبي عنَدك ْم  َوَوَجْدت  عنَد  أْيِ  الرَّ َوس وَء  ِلي  َق  أََمَر  أَْو  أََمَرِني  َوقَْد  أْيِ  الرَّ َوحسن  السَّعَةَ 
   )4("ِبَصَدقَتِك ْم  

  

 
األرنؤوط«  »سنن أبي داود ت . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2214( برقم: )234/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
صحيح لغيره دون قوله: والعََرق ستون صاعاً، وهذا إسناد ضعيف لجهالة معمر بن عبد هللا بن َحنظلة، وقد صرح "(:537/ 3)

.". وقال األلباني في   433  /  9ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن حبان، ومع ذلك فقد حسَّن إسناَده الحافظ في "الفتح"  
وقال أبو داود: " والعرق مكتل يسع ثالثين صاعا ". وهذا أصح من حديث   ...هذا لفظ أبى داود  "(:175/  7»إرواء الغليل « )
قلت: وما رجحه أبو داود من العددين أقرب إلى الصواب , ولكن   يعنى المتقدم بلفظ: " والعرق ستون صاعا ". يحيى بن آدم ".

هللا " رواه أبو داود وصححه " ليس كما ينبغى , وكيف يصححه    ول المصنف رحمه فق  ...ذلك ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح
 ".وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح ...وفيه معمر بن عبد هللا بن حنظلة , وهو مجهول

.   ( ) مسند أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(11965( برقم: )2480/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(
 ." إسناده ضعيف النقطاع "ط الرسالة(: 309/ 18»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في 

 . ) كتاب الزكاة ، باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ( )بهذا اللفظ(  ( 65/  4ابن خزيمة في "صحيحه" )ذكره  – )3(
( برقم: 273/    1لجارود في "المنتقى" )وابن ا،    ( )بهذا اللفظ(2213( برقم: )233/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
والحاكم في ،  ( )بنحوه.(  2378( برقم: ) 124/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( ) باب في الظهار ، ( )بنحوه.(  804)

(  3299( برقم: )328/    5والترمذي في "جامعه" )وصححه ووافقه الذهبي،  ( )بنحوه.(  2831( برقم: ) 203/    2"مستدركه" )
حديث صحيح بطرقه وشاهده، "(: 535/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال :"حديث حسن" . قال األرنؤوط في  و  )بنحوه.( 

حديث حسن كما قال "  1917برقم    (:415/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )".  و قال األلباني في  وهذا إسناد ضعيف
لكن للحديث طريق أخرى، وشاهد مختصر يتقوى به، وقد   ." ..الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي، وحسنه الحافظ

 (. 2091خرجت ذلك كله في "اإلرواء" )
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 باب الخلع  •
ِ    أَنَّ اْمَرأَةَ ثابت بن قيس أَتَْت النبي  عن ابن عباسفي البخاري   -4771 فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

ْساَلمِ ثابت بن قيس     رسول للا  فَقَالَ   َما أَْعتُِب َعلَْيِه فِي ُخلٍُق َواَل ِديٍن َولَِكنِّي أَْكَرهُ اْلُكْفَر فِي اإْلِ
  َيَن َعلَْيِه َحِديقَتَه  قَالَْت نَعَْم قَال د ِ   )1("تَْطِليقَةً اْقبَْل اْلَحِديقَةَ َوَطل ِْقَها   رسول للا أَتَر 

  )2("فََردَّتَْها َوأََمَره  ي َطل ِْقَها"  عنه للبخاري وفي لفظ -4772

  )3("  َولَِكنِّي اَل أُِطيقُهُ  "  عنه للبخاري وفي لفظ -4773

  )4("فََردَّْت َعلَْيِه َوأََمَره  فَفَاَرقََها " عنه  للبخاري وفي لفظ -4774

)      رسول للا   . فقال لها  ال أطيقه بغضا"    عنه  وفي لفظ البن ماجة.    )صحيح( -4775
   )5("أن يأخذ منها حديقته وال يزداد رسول للا  أتردين عليه حديقته ؟ ( قالت نعم . فأمره

رضي  عن جده    عمرو بن شعيب عن أبيهعن    وفي لفظ البن ماجة.  )حسن لغيره( -4776
اٍس     للا عنهما   فَقَالَْت   َوَكاَن َرُجاًل َدِميًماقَاَل َكاَنْت حبيبة ِبْنت  سهل تَْحَت ثابت بن قيس ْبِن َشمَّ

  ِ ِ َوَّللاَّ يَن      رسول للا   فَقَالَ   إِذَا َدَخَل َعلَيَّ لَبََصْقُت فِي َوْجِههِ   لَْواَل َمَخافَةُ َّللاَِّ َيا َرس وَل َّللاَّ د ِ أَتَر 
َما َق َبْيَنه   )  ")6  رسول للا  َعلَْيِه َحِديقَتَه  قَالَْت نَعَْم فََردَّْت َعلَْيِه َحِديقَتَه  قَاَل فَفَرَّ

ْلعٍ    "    عن سهل بن أبي حتمةوفي لفظ ْلحمد     )حسن لغيره( -4777 َل خ  فََكاَن ذَِلَك أَوَّ
ْساَلمِ   )7("َكاَن فِي اْْلِ

  

 
 . ( ) كتاب الطالق ، باب الخلع ( )بهذا اللفظ(5273( برقم: )46/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
 .( ) كتاب الطالق ، باب الخلع ( )بهذا اللفظ(5274( برقم: )47/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 .باب الخلع ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الطالق ،5274( برقم: )47/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 .( ) كتاب الطالق ، باب الخلع ( )بهذا اللفظ(5276( برقم: )47/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2056( برقم: )208/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )5(
 ."وقوله: "وال يزداد" انفرد بها عبد األعلى بن عبد األعلى عن سعيد.إسناده صحيح، "(: 208/ 3)
»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2057( برقم: )208/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )6(
 . ".-وهو ابن أرطاة-حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج "(: 209/ 3)
ط   18/  26»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(16344( برقم: )3494/    7أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )7(

 ".واإلسنادان ضعيفان، مدارهما على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف... حسن لغيره، ولهذا الحديث إسنادان."الرسالة(: 
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 الطالق  كتاب •
ِ    :"قَالَ     َعْن َجابِرٍ في مسلم   -4778 » إِنَّ إِْبِليَس َيَضع  َعْرَشه  َعلَى اْلَماِء  قَاَل َرس ول  َّللاَّ

َيِجىء  أََحد ه ْم فََيق ول  فَعَْلت  َكذَا َوَكذَا فََيق ول  َما    فَأَْدنَاُهْم ِمْنهُ َمْنِزلَةً أَْعَظُمُهْم فِتْنَةً ث مَّ َيْبعَث  َسَراَياه   
ْقُت بَْينَهُ َوبَْيَن اْمَرأَتِهِ مَ َصنَْعَت َشْيئًا قَاَل ث مَّ َيِجىء  أََحد ه ْم فََيق ول    فَي ْدِنيِه    -قَاَل    -  ا تََرْكتُهُ َحتَّى فَرَّ

ه  «.   )1(ِمْنه  َوَيق ول  ِنْعَم أَْنَت «. قَاَل اْلَْعَمش  أ َراه  قَاَل » فََيْلتَِزم 

عنه -4779 لمسلم  لفظ  النبي    " وفي  الشيطان سراياه    أنه سمع  يبعث   : فيفتنون  يقول 
 )2(. «. الناس ، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة

أَْبغَض  اْلَحاَلِل إِلَى   :" قَالَ   عن النبي رضي للا عنهما    عن ابن عمر  و.    )ضعيف( -4780
ِ تَعَالَى الطَّاَلق       )3(  "َّللاَّ

 الطالق البدعي في الوقت والعدد •

 الطالق في الحيض  •
َطلََّق اْمَرأَةً لَه  َوِهَي َحاِئٌض تَْطِليقَةً    رضي للا عنهما   أَنَّ ابن عمر ْبِن الخطاب  فيهما " -4781

َر ث مَّ تَِحيَض عنَده  َحْيَضةً أ ْخَرى ث مَّ    أَْن يَُراِجعََها    رسول هللا  فَأََمَرهُ َواِحَدةً   ث مَّ ي ْمِسَكَها َحتَّى تَْطه 
ِمْن َحْيِضَها فَإِْن أََراَد أَْن ي َطل ِقََها فَْلي َطل ِْقَها ِحيَن تَْطه ر  ِمْن قَْبِل أَْن ي َجاِمعََها فَِتْلَك  ي ْمِهلََها َحتَّى تَْطه َر  

ِ إِذَا س ِئَل عن ذَِلَك قَاَل ِْلََحدِ  ااْلِعدَّة  الَّتِي أََمَر َّللاَّ  أَْن ت َطلََّق لََها الن َِساء  َوَكاَن َعْبد  َّللاَّ أَْنَت َطلَّْقَت    ِهْم أَمَّ
تَْيِن فَإِنَّ  ةً أَْو َمرَّ َمْت َعلَْيَك      رسول للا   اْمَرأَتََك َمرَّ أََمَرِني بَِهذَا َوإِْن ك ْنَت َطلَّْقتََها ثاََلثًا فَقَْد َحر 

َ فِيَما أََمَرَك ِمْن َطاَلِق اْمَرأَِتكَ   )4("  َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْيَرَك َوَعَصْيَت َّللاَّ

ا أَْنَت َطلَّْقتََها َواِحَدةً أَْو اْثَنتَْيِن إِنَّ "وفي لفظ لمسلم -4782 ث مَّ    أََمَرهُ أَْن يَْرِجعََهارسول للا   أَمَّ
َر ث مَّ ي َطل ِقََها قَْبَل أَْن َيَمسََّها َوأَمَّ  ْقتََها ا أَْنَت َطلَّ ي ْمِهلََها َحتَّى تَِحيَض َحْيَضةً أ ْخَرى ث مَّ ي ْمِهلََها َحتَّى تَْطه 

: لَْو    :"   وفي لفظ لمسلم "    ثاََلثًا فَقَْد َعَصْيَت َربََّك فِيَما أََمَرَك ِبِه ِمْن َطاَلِق اْمَرأَِتَك َوَباَنْت ِمْنكَ 
تَْيِن فَإِنَّ النَّبِيَّ  ةً أَْو َمرَّ  )5("أََمَرِني ِبَهذَا . َطلَّْقَت َمرَّ

لمسلم -4783 لفظ  ِسَوى    فَْليَُراِجْعَهاُمْرهُ  قَاَل  "وفي  ْستَْقَبلَةً  م  أ ْخَرى  َحْيَضةً  تَِحيَض  َحتَّى 
ْن َيَمسََّها فَذَِلَك َحْيَضتَِها الَّتِي َطلَّقََها فِيَها فَإِْن َبَدا لَه  أَْن ي َطل ِقََها فَْلي َطل ِْقَها َطاِهًرا ِمْن َحْيَضِتَها قَْبَل أَ 

ِسَبْت ِمْن َطاَلقَِها َوَراَجعََها َعْبد   الطَّاَلق  ِلْلِعدَّةِ َكَما أََمَر َّللاَّ  َوَكاَن عَ  ِ َطلَّقََها تَْطِليقَةً َواِحَدةً فَح  ْبد  َّللاَّ
ِ َكَما أََمَره     )")6  رسول للا  َّللاَّ

  )7(" تطليقه ت عليبَ سِ حُ "وفي لفظ للبخاري -4784

 )8("التَّْطِليقَةَ الَّتِي َطلَّْقتَُهافََراَجْعتَُها َوَحَسْبُت لََها قَاَل ابن عمر  " وفي لفظ لمسلم -4785

مكثت عشرين سنة يحدثني من ال أتهم أن ابن    :"عن اْبِن ِسيِريَن قَالَ "لمسلموفي لفظ   -4786
وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت ال أتهمهم ، وال أعرف الحديث    طلق امرأته ثالثاعمر  

 
( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه  3281( برقم: )138/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . سراياه لفتنة الناس ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه  2813( برقم: )138/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .سراياه لفتنة الناس ( )بهذا اللفظ(
( 2178( برقم: )220/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  2810( برقم: )196/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(

)وابن   "سننه"  في  )180/    3ماجه  برقم:  )بمثله.(2018(  في     (  األرنؤوط  قال   .( األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 3»سنن 
.   374برقم  (:228/ 2األم« ) -»ضعيف أبي داود ".  وقال األلباني في رجاله ثقات، لكن الصحيح عند األئمة إرساله" (:505

»إرواء الغليل « " ، وضعفه في  وقالوا: الصواب مرسل  عة من األئمة قلت: هذا إسناد موصول. ولكنه شاذ كما ذهب إليه جما"
 .  2040برقم  (:106/ 7)
  ( بنحوه( ) كتاب الطالق ، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة ( )5332( برقم: )58/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . تحريم طالق الحائض بغير رضاها ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الطالق ، باب 1471( برقم: )179/  4)، ومسلم في صحيحه 
الحائض بغير رضاها()بهذا  1471(برقم:)180/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )5( ، باب تحريم طالق  الطالق  كتاب   ()

 .اللفظ(
 . اللفظ(()كتاب الطالق ، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها()بهذا  1471(برقم:)180/    4أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )6(
 . ()كتاب الطالق ، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطالق()بهذا اللفظ(5253( برقم:)7/41في"صحيحه")  أخرجه البخاري  –  )7(
   . () كتاب الطالق ، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها()بهذا اللفظ(1471( برقم:)4/181أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )8(
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حتى لقيت أبا غالب يونس بن جبير الباهلي ، وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه  
أنه طلق امرأته تطليقة ، وهي حائض فأمر أن يرجعها ، قال : قلت : أفحسبت عليه ؟ قال :  

    )1(" فمه ، أو إن عجز واستحمق .  

عن ذَِلَك فَأََمَره  أَْن ي َراِجعََها َحتَّى ي َطل ِقََها َطاِهًرا   فََسأََل ع َمر  النبي  "وفي لفظ لمسلم -4787
   )2("ِمْن َغْيِر ِجَماعٍ َوقَاَل ي َطل ِق َها فِي ق ب ِل ِعدَّتَِها

ْره  فَْلي َراِجْعَها ث مَّ ِلي َطل ِْقَها َطاِهًرا أَْو َحاِماًل " وفي لفظ لمسلم -4788   )3("م 

بَْيرِ عن أبي  و.    )صحيح(  -4789 ْحَمِن ْبَن أَْيَمَن َمْولَى ع ْرَوةَ َيْسأَل  ابن    الز  أَنَّه  َسِمَع َعْبَد الرَّ
بن    ِ َّللاَّ َعْبد   َطلََّق  قَاَل  َحاِئًضا  اْمَرأَتَه   َطلََّق  ٍل  َرج  فِي  تََرى  َكْيَف  قَاَل  َيْسَمع   َبْيِر  الزُّ َوأَب و  عمر 

َعْهدِ  َعلَى  َحائٌِض  َوِهَي  َطلََّق  رسول للا  عمراْمَرأَتَه   بن عمر   ِ َعْبَد َّللاَّ إِنَّ  فَقَاَل  فََسأََل ع َمر   
  ِ َّللاَّ َعْبد   قَاَل  َحائٌِض  َوِهَي  َشْيئًااْمَرأَتَه   يََرَها  َولَْم  َعلَيَّ  أو    فََردََّها  فليطلق  طهرت  إذا  وقال 

    )4(يمسك"
يكون الزوج عالما بأنها حائض ، أما إذا اشترط الشيخ ابن بازفي عدم إيقاع الطالق في الحيض أن   •

طلقها وهو اليعلم كونها حائضا، فإن طالقه يقع ، ونص قوله :"الصحيح أنه اليقع إذا اعترف به  
فيمن طلقها وهو اليعلم -الزوجان ، إذا كان يعلم أنها حائض أو نفساء اليقع هذا الصحيح" وقال  

، وقال:" الصحيح أنه   )5(اليعلم أنه كان عاصيا["مانصه:" يقع الطالق ألنه حين الطالق ]  -الحال
 )6 (اليقع إذا كان يعلم أنها حائض... إذا كان يعلم اليقع هذا الصحيح ، والنفساء مثله"

سبب اشتراط ابن باز علم الزوج أن زوجته حائض حتى اليقع الطالق  قال:"ألنها قد تدعي الحيض  و •
 .  3/424حتى اليقع عليها الطالق " اإلبريزية 

  

 
( ) كتاب الطالق ، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق 5258( برقم: ) 42/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب الطالق ، باب تحريم طالق 1471( برقم: )181/    4مسلم في "صحيحه" )،و  ) بنحوه من غير ذكر عدد الطالق (    (

 الحائض بغير رضاها ( )بهذا اللفظ( 
 ( ) كتاب الطالق ، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها ( )بهذا اللفظ( 1471(برقم:)181/    4رجه مسلم في صحيحه) أخ  –  )2(
 () كتاب الطالق ، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها()بهذا اللفظ( 1471( برقم:)181/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(
 وقال "   ( ) كتاب الطالق ، باب في طالق السنة ( )بهذا اللفظ(2185: )( برقم222/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

ال أبو داود "ق(:437/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« )". قال ابن حجر في  واألحاديث كلها على خالف ما قال أبو الزبير .  
لكن ،  ولمسلم نحوه كما تقدم  ،  حا بذلك  وقد رواه البخاري مصر،  يعني أنها حسبت عليه بتطليقة    .   األحاديث كلها على خالف هذا

 . فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد هللا عن نافع أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، لم ينفرد أبو الزبير 
لكن يحمل قوله ال يعتد بذلك   ،  أخرجه محمد بن عبد السالم الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح  "  ال يعتد بذلك  :"قال ابن عمر

»فتح الباري البن ". وقال في   على معنى أنه خالف السنة ال على معنى أن الطلقة ال تحسب جمعا بين الروايات القوية وهللا أعلم.
فإن مسلما ؛  وإسناده على شرط الصحيح  ،  شيئا  يرها  ولم  بو داود  وللنسائي وأبي داود فردها علي زاد أ"(: 353/  9حجر« )

ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة  ،  أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن بن جريج وساقه على لفظه  
هذه الزيادة ولعله طوى   فأشار إلى،  ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن بن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة  ،  

"   شيئاً، فهي شاذةيرها  ولم  صحيح دون قوله:  "(:509/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". وقال األرنؤوط في  ذكرها عمدا
إسناده صحيح، رجاله رجال "الصحيح". :"  1898برقم    (:391/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وقال األلباني في  

شيئًا ... أي: مستقيًما؛ لكونها  يرها ولم جارود. وصححه الحافظ، وذكر عن العلماء أن معنى: فردها عليَّ وأخرجه مسلم وابن ال
لم تقع على السنة، وليس معناه أن الطالق لم يقع؛ بدليل الرواية المتقدمة المصرحة بأن ابن عمر اعتدَّ بها، وصح مرفوًعا: أنها 

الغليل في تخوقال في    واحدة(. الفتح " "...(:129/  7ريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء  وقد ذهب الحافظ ابن حجر فى " 
ولكنه ناقش فى داللته على عدم وقوع طالق الحائض   ( إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذى ال ريب فيه.9/308)

 . "قد أطال النفس فيه وأجاد., والبحث فى ذلك بين الفريقين طويل جدا , فراجعه فيه وفى زاد " المعاد " فإنه 

ونص عبارته" ماعنده خبر أنه عاصي" ،من تعليقه على إغاثة اللهفان/ الشريط السابع/ الوجه الثاني/ تسجيالت البردين   - )5(

الطالق« انظر ، ونقل عنه الشيخ عبدهللا بن مانع الروقي تعليالً قال فيه ما نصه: »ألنها قد تدعي الحيض حتى ال يقع عليه 

 .3/424الحلل اإلبريزية من المعلقات البازية 

 من شرح بلوغ المرام/ كتاب األيمان والنذور/ الشريط األول/ الوجه الثاني/ تسجيالت البردين.     - )6(
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 عدد الطالق  •
  رسول للا  قَاَل َكاَن الطَّاَلق  َعلَى َعْهدِ   رضي للا عنهما  عن ابن عباسوفي مسلم   -4790
   َْوأَِبي بَْكٍر َوَسَنتَْيِن ِمْن ِخاَلفَِة ع َمَر َطاَلق  الثَّاَلِث َواِحَدةً فَقَاَل ع َمر  ْبن  الخطاب إِنَّ النَّاَس قَد  

ْم فِيِه أََناةٌ     )1(" فَلَْو أَْمَضْينَاهُ َعلَْيِهْم فَأَْمَضاهُ َعلَْيِهمْ اْستَْعَجل وا فِي أَْمٍر قَْد َكاَنْت لَه 

ْهَباِء قَاَل اِلبن عباس أَتَْعلَم  أَنََّما  "لفظ لمسلم وفي   -4791 َكانَْت الثَّاَلُث تُْجعَُل َواِحَدةً أَنَّ أََبا الصَّ
   )2(" َوأَبِي بَْكٍر َوثاََلثًا ِمْن إَِماَرِة ُعَمَر فَقَاَل ابن عباس نَعَمْ  َعلَى َعْهِد النبي

   رسول هللا  أَلَْم يَُكْن الطَّاَلُق الثَّاَلُث َعلَى َعْهدِ َهاِت ِمْن َهَناِتَك  "  وفي لفظ لمسلم -4792
فَأََجا الطَّاَلِق  فِي  النَّاُس  تَتَايََع  ُعَمَر  َعْهِد  فِي  َكاَن  ا  فَلَمَّ ذَِلَك  َكاَن  قَْد  فَقَاَل  َواِحَدةً  بَْكٍر  َزهُ َوأَبِي 

 )3("َعلَْيِهمْ 

ٍل َطلََّق اْمَرأَتَه     رسول للا  قَاَل أ ْخبِرَ   َمْحُموَد ْبَن لَبِيدٍ عن  و.  )صحيح( -4793 عن َرج 
ِرك ْم َحتَّى قَا ِ َوأََنا َبْيَن أَْظه  ٌل َوقَاَل  ثاََلَث تَْطِليقَاٍت َجِميعًا فَقَاَم َغْضَباًنا ث مَّ قَاَل أَي ْلعَب  ِبكتاب َّللاَّ َم َرج 

ِ أاََل أَْقت       )4("ل ه  َيا َرس وَل َّللاَّ

َكاَنةَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباس. و   )ضعيف( -4794 َكاَنةَ أ مَّ ر   قَاَل َطلََّق َعْبد  يَزيد أَب و ر 
ِ قَاَل قَْد َعِلْمت  َراِجْعَها     رسول للا   له  قَالَ ف   َراِجْع اْمَرأَتََك قَاَل إِن ِي َطلَّْقت َها ثاََلثًا َيا َرس وَل َّللاَّ
")5(     

  

 
 . ( ) كتاب الطالق ، باب طالق الثالث ( )بهذا اللفظ(1472( برقم: )183/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب طالق الثالث ( )بهذا اللفظ(1472( برقم: )184/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . الق ، باب طالق الثالث ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الط1472( برقم: )184/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
»بلوغ المرام من أدلة ، قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(1/    3401( برقم: )671/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(

ل  »غاية المرام في تخريج أحاديث الحال" . وصححه األلباني في  رواه النسائي ورواته موثقون  " (:407األحكام ت الفحل« )ص
 . 261برقم  (:164والحرام« )ص

( 2196( برقم: )225/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  3838( برقم: )491/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
وحديث نافع بن عجير ، وعبد هللا بن علي بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده أن ركانة طلق امرأته ، وقال:"  )بهذا اللفظ(

لبتة فردها إليه النبي صلى هللا عليه وسلم أصح ألنهم ولد الرجل وأهله ، أعلم به ، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي ا
سناده ضعيف. لعلتين: أوالهما: "إ (:518/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" . قال األرنؤوط في صلى هللا عليه وسلم واحدة .

قد جاء مصرحاً باسمه في رواية محمد بن ثور الصنعاني، أنه محمد بن عبيد هللا بن رافع. قال الذهبي  إبهام شيخ ابن جريج. و
". وقال األلباني محمد واٍه. قال: والخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك اإلسالم. قلنا: فهذه علة ثانية.  491/  2في"تلخيص المستدرك"  

قلت: حديث حسن في الباب، وصححه الحاكم، وردَّه الذهبي :" 1906برقم  (:399/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في 
قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق:   قائاًل: "الخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك اإلسالم"، وقال: "المعروف أن صاحب القصة ركانة".

والذهبي وابن القيم، وقال ثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ... مختصًرا. أخرجه أحمد، وصححه هو، والحاكم  
 ((. 1938ابن تيمية: "إسناده جيد"، وقّواه الحافظ، وهو عندي حسن لغيره، كما سيأتي في حديث آخر برقم )
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 .والمكره غضبانطالق الهازل والموسوس وال •

ثاََلٌث ِجدُّه نَّ ِجدٌّ َوَهْزل ه نَّ      رسول للا   قَالَ :"    عن أَبِي هريرةو.  )حسن لغيره( -4795
ْجعَة        )1("ِجدٌّ الن َِكاح  َوالطَّاَلق  َوالرَّ

ا َوْسَوَسْت أَْو َحدَّثَْت ِبِه    :"قَالَ       عن أَبِي هريرة  فيهماو -4796 ِتي َعمَّ َ تََجاَوَز ِْل مَّ إِنَّ َّللاَّ
     )2("أَْنف َسَها َما لَْم تَْعَمْل ِبِه أَْو تََكلَّمْ 

مالم تعمل   سوست به صدورها و إن للا تجاوز لي عن أمتي ما  " وفي لفظ للبخاري -4797
 )3("   أو تكلم

قال : إن للا تجاوز عن أمتي الخطأ    ، أن رسول للا    عن ابن عباس.    )صحيح( -4798
     )4("والنسيان ، وما استكرهوا عليه 

     )5("ال طالق إال بعد نكاح وال عتق إال بعد ملك  "   عن جابرو .  )صحيح( -4799

 
 
 
 

 
  2والحاكم في "مستدركه" )،  ( ) كتاب النكاح ، ( )بلفظه.(  772( برقم: )264/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
وأبو داود في   "،    فيه لين يعني عبد الرحمن بن حبيب بن أردك  وصححه وقال الذهبي "  ( )بلفظه.(2816( برقم: )197  /

وقال "حسن"   ( )بلفظه.(1184( برقم: ) 476/    2والترمذي في "جامعه" )،  (  ( )بهذا اللفظ2194( برقم: )225/    2"سننه" )
»صحيح سنن أبي داود ط " . وقال األلباني في  حسن لغيره "(:516/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  

خطابي، وصححه ابن حديث حسن، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب"، ووافقه الحافظ، ومن قبله ال  "(:397/  6غراس« )
 . "الجارود والحاكم 

( ) كتاب األيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسيا في األيمان يت 6664( برقم: )135/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
طر ( ) كتاب اإليمان ، باب تجاوز هللا َعْن حديث النفس والخوا127( برقم: )81/    1ومسلم في "صحيحه" )  ،    ( )بهذا اللفظ(

 .بالقلب إذا لم تستقر ( )بمثله.(
( ) كتاب العتق ، باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطالق (  2528( برقم: )145/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . )بهذا اللفظ(
الصحابة  ( ) كتاب إخباره صلى هللا عليه وسلم عن مناقب  7219( برقم: )202/    16أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين ، ذكر اإلخبار عما وضع هللا بفضله عن هذه األمة ( )بهذا اللفظ( 
( ) من اسمه عبد هللا ، عبيد بن عمير الليثي القاص 169( برقم: )182/    11والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )

( ) من اسمه عبد هللا ، عبيد بن عمير الليثي القاص المكي عن 170( برقم: )183/    11.( ، )المكي عن ابن عباس ( )بمثله
( ) من اسمه عبد هللا ، عبيد بن عمير الليثي القاص المكي عن ابن عباس 171( برقم: )183/    11ابن عباس ( )بنحوه.( ، )

بن أسلم أبي رباح المكي عن ابن عباس ( )بنحوه.( ( ) من اسمه عبد هللا ، عطاء  190( برقم: )200/    11( )بمثله.( ، )
( ) كتاب الطالق ، ثالث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطالق والرجعة ( 2817( برقم: )198/    2والحاكم في "مستدركه" )

و حاتم: ال واه ابن ماجه والحاكم، وقال أب"ر(:409»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    )بمثله.(
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين  " (: 202/ 16»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في  .."يثبت 

،    1731برقم    (:358/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  غير بشر بن بكر، فمن رجال البخاري.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى ,   وقال :"...  82برقم    (:123/  1»إرواء الغليل « )وصححه في  

وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه فى   واحتج به ابن حزم وصححه المعلق عليه المحقق العالمة أحمد شاكر رحمه هللا.
ث حسن: وأقره الحافظ فى " التلخيص )ص  وقال النووى فى " األربعين " وغيره: إنه حدي  ( من هذا الطريق.1498صحيحه )

قلت: ...( , وهو صحيح كما قالوا , فإن رجاله كلهم ثقات , وليس فيهم مدلس , ومع ذلك فقد أعله أبو حاتم باالنقطاع أيضا!  109
وزاعى , بمجرد ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه هللا , فإنه ال يجوز تضعيف حديث الثقة ال سيما إذا كان إماما جليال كاأل

ولذلك فنحن على األصل , وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه , سيما وقد روى من طرق ثالث    دعوى عدم السماع.
وهى وإن كانت ال   أخرى عن ابن عباس , وروى من حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبى بكرة وأم الدرداء والحسن مرسال.

 .."بعضا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوى
»التلخيص الحبير    وصححه . "قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(3593( برقم: )419/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(

حديث "ال طالق إال بعد نكاح وال عتق إال بعد ملك" هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه  "(:450/  3ط العلمية« )
من الشيخين كيف أهماله فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد هللا بن عباس   من حديث جابر وقال أنا متعجب
 . "ثقاتوإسناده  2نكاحبعد إال أما حديث ابن عمر فرواه نافع عنه بلفظ ال طالق  ومعاذ بن جبل وجابر انتهى.
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اَل َنْذَر اِلْبِن      رسول للا   قَالَ :"  عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  .  )حسن( -4800
    )1("آَدَم فِيَما اَل َيْمِلك  َواَل ِعْتَق لَه  فِيَما اَل يَْمِلك  َواَل َطاَلَق لَه  فِيَما اَل يَْمِلك   

   في كتاب الصالة    عن علي عن ثالثة تقدم حديث رفع القلم.   )صحيح( -4801

اَل َطاَلَق َواَل َعتَاَق فِي    رسول للا  " قال رضي للا عنها   عائشةعن  . و   )ضعيف( -4802
    )2("ِغاَلٍق قَاَل أَب و داود اْلِغاَلق  أَظ نُّه  فِي اْلغََضبِ 

والسكران والمجنون وأمرهما والغلظ    باب الطالق في اإلغالق والكرهقال البخاري   -4803
 )3("هوالنسيان في الطالق والشرك وغير

  وقال ابن عباس ،        ليس لمجنون وال سكران طالق     وقال عثمان  قال البخاري :" -4804
ال يجوز    وقال عقبة بن عامر  ،    طالق السكران والمستكره ليس بجائز  رضي للا عنهما
كل  :"     وقال علي  "الطالق عن وطر   رضي للا عنهما  قال ابن عباس " ،  و طالق الموسوس

 )4( " طالق جائز إال طالق المعتوه

  

 
حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء   قال :"و   ( )بهذا اللفظ(  1181( برقم: ) 472/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(

روي في هذا الباب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب 
 وابن عباس وجابر بن عبد هللا وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد 

وصححه ووافقه  ( )بمثله.( 2837( برقم: )204/  2والحاكم في "مستدركه" ) " ،   من فقهاء التابعين ، وبه يقول الشافعي . 
   ( 6898( برقم: ) 1427/    3وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  2190( برقم: )224/    2وأبو داود في "سننه" )الذهبي،  
ال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو "ق (:454/  3»التلخيص الحبير ط العلمية« ).قال ابن حجر في    )بمثله.(  

ال طالق قبل نكاح وال   "طالق فيما ال يملك" الحديث، ورواه البزار من طريقه بلفظرجل  على  ليس  بلفظ "عند أصحاب السنن  
.". قال األرنؤوط قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب  :"وقال البيهقي في الخالفيات  " ،عتق قبل ملك

»صحيح سنن أبي داود ط " . وقال األلباني في  حديث حسن كما قال الخطابي."(:513/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 ،"   وحسنه الخطابيإسناده حسن، وصححه الترمذي وابن الجارود والحاكم والذهبي،  :"  1900برقم    (:394/  6غراس« )

 . 1751برقم  (:173/ 6»إرواء الغليل « )وفصل القول فيه في 
على شرط    صححه الحاكم قال الذهبي :"  ( )بلفظه مختصرا.(2818( برقم: )198/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

( 224/    2، وأبو داود في "سننه" )   "    مسلم كذا قال يعني الحاكم قلت ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم ضعيف
إسناده ضعيف لضعف محمد بن   "(:515/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2193برقم: )

فالحديث بمجموع هذه الطرق   وقال:"...  2047برقم    (:113/  7»إرواء الغليل « )" ، وحسنه األلباني في  عبيد بن أبي صالح
 ."عن صفية حسن إن شاء هللا تعالى.

 . ) كتاب الطالق ، باب الطالق في اإلغالق ( )بهذا اللفظ(  ( 45/  7البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )3(
 .   (بتلك األلفاظ( ) كتاب الطالق ، باب الطالق في اإلغالق ( )45/  7) تعليقا مجزوما به  البخاري في "صحيحه" ذكرها – )4(
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 الكناية في الطالق  •
ا أ ْدِخلَْت َعلَى  رضي للا عنها:"   عن عائشةفي البخاري   -4805 رسول    أَنَّ اْبَنةَ اْلَجْوِن لَمَّ
ِ ِمْنَك فَقَاَل لََها لَقَْد ع ْذِت بِعَِظيٍم   للا   )1(" اْلَحِقي بِأَْهِلكِ َوَدَنا ِمْنَها قَالَْت أَع وذ  ِباّلِلَّ

كان يقول في الخلية والبرية انها ثالث    ن مالك عن نافع :ان عبد هللا بن عمرعو -4806
  )2(ا" تطليقات كل واحدة منهم

  )3(" يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثالثا  كان عليقال :  عن عامر -4807

أنه كان يقول : في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة       عن عمر بن الخطاب -4808
    )4(ا"وهو أحق به

  

 
( ) كتاب الطالق ، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق 5254( برقم: ) 41/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
 ، ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك ()بهذا اللفظ( () كتاب الطالق 2026(برقم:)791/  4أخرجه مالك في"الموطأ")  – )2(
( ) كتاب الخلع والطالق ، باب من قال في الكنايات أنها 15122( برقم: )344/    7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(

 . ثالث ( )بهذا اللفظ(
لع والطالق ، باب ما جاء في كنايات الطالق  ( ) كتاب الخ15116( برقم: )343/    7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )4(

 . التي ال يقع الطالق بها ( )بهذا اللفظ( 
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 متعة الطالق  •
  )1(" اْكس َها َراِزقِيَّتَْيِن َوأَْلِحْقَها ِبأَْهِلَهاوفيه"   حديث أسيد الساعدي البخاريفي  -4809

قال : لكل مطلقة متعة إال التي تطلق  رضي للا عنهما    عن ابن عمرو.    )صحيح( -4810
 )2("وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها  نصف ما فرض لها

مهر المثل إن لم يكن معلوما بها ، واختلفوا في وجوب  الخالف في وجوب المهر للمدخول بها ، أو   •
 . المتعة لها

الجناح عليكم إن    إذا كانت مطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها مهر مسمى كما  في قوله تعالى   •
اآلية )  فاختلفوا في وجوب المتعة   طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن  
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على    والظاهر الوجوب لآلية )ومتعوهن( ، وعموم قوله تعالى  

 .يشمل كل مطلقة  المتقين  

أما المطلقة غير المدخول بها  وقد فرض لها مهر مسمى فال خالف في وجوب نصف المهر )لقوله  •
    ن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفووإن طلقتم النساء ولم    تعالى

  .اآلية  واختلفوا في وجوب المتعة لها

المطلقة ال يخلو إما أن تكون مدخولة أو غير مدخولة وعلى كل تقدير ال يخلو من أن يكون المهر  •
لم يكن مسمى   فإن كانت غير مدخولة والمهر غير مسمى وجبت المتعة    -1مسمى في العقد أو 

وال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرضة ومتعوهن  لقوله تعالى :  
( . فإن ظاهر األمر للوجوب   236) سورة البقرة : اآلية    على الموسع قدره وعلى المقتر قدره  

والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي   رضي هللا عنهم ، وبه قال ابن عمر وابن عباس
. وقال مالك   والشافعي  والحنفيةي  والزهري والثور المثل  أنه يجب نصف مهر  في رواية وعنه 

وإن كانت غير مدخولة والمهر مسمى فال  -2  والليث وابن أبي ليلى : ليست بواجبة بل مستحبة .
  : تعالى  لقوله  ما   "متعة  أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف  قبل  وإن طلقتموهن من 

( وفي الصورتين الباقيتين تستحب المتعة . وعند الشافعي   237: اآلية  ) سورة البقرة    "فرضتم  
تجب المتعة لكل مطلقة إال لغير المدخولة والمهر غير مسمى وقال مالك : إنها مستحبة في الجميع 

، وذهب البخاري إلى وجوب المتعة لكل مطلقة لعموم اآلية السابقة    كذا في " البناية " وغيرها
 .  وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين  ىوعموم قوله تعال

وأدنى المتعة ) قال الموفق:إن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره نص عليه أحمد وهو   •
وجه ألصحاب الشافعي والوجه اآلخر قالوا : معتبرة بحال الزوجة...ثم اختلفت الرواية عن أحمد  

إذا كان موسرا وإن كان فقيرا متعها كسوتها درعا وخمارا وثوبا  فيها فروي عنه أعالها خادم هذا  
 .، وفي قول للشافعي يرجع لتقدير الحاكم تصلي فيه ونحو ذلك

  

 
( ) كتاب الطالق ، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق 5255( برقم: ) 41/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ( 
( 14606( برقم: )257/    7والبيهقي في "سننه الكبير" )،( )بمثله.(  2120( برقم: )825/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(

 ."رواه البيهقي بسند كالشمس" (:207/  2»خالصة البدر المنير« )ابن الملقن في  . قال )بهذا اللفظ(
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 باب الرجعة  •
 )1("" مره فليراجعهارضي هللا عنهما تقدم حديث بن عمر -4811

ِل ي َطل ِق  اْمَرأَتَه  ث مَّ َيقَع     أنه:"    ْبَن حصين  وعن عمران .    )صحيح( -4812 ج  س ئَِل عن الرَّ
َطلَّْقَت ِلغَْيِر ُسنٍَّة َوَراَجْعَت ِلغَْيِر ُسنٍَّة أَْشِهْدَعلَى  بَِها َولَْم ي ْشِهْد َعلَى َطاَلقَِها َواَل َعلَى َرْجعَتَِها فَقَاَل  

قي"سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في  وفي لفظ للبيه ،    "َطاَلقَِها َوَعلَى َرْجعَتَِها َواَل تَعُد
 )2(غير سنة فليشهد اْلن"وزادالطبراني ويستغفرللا"

 باب اللعان   •
ق   أنه أتى بن عمرفقال "  عن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيرٍ فيهما   -4813 تاََلعناِن أَي فَرَّ ْحَمِن اْلم  أََبا َعْبِد الرَّ

ِ َنعَْم   َما قَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ ِ أََرأَْيَت أَْن  َبْينَه  َل َمْن َسأََل عن ذَِلَك ف اَلن  ْبن  ف اَلٍن قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ إِنَّ أَوَّ
َت َعلَى  لَْو َوَجَد أََحد َنا اْمَرأَتَه  َعلَى فَاِحَشٍة َكْيَف َيْصَنع  إِْن تََكلََّم تََكلََّم ِبأَْمٍر َعِظيٍم َوإِْن َسَكَت َسكَ 

ا َكاَن َبْعَد ذَِلَك أَتَاه  فَقَاَل إِنَّ الَِّذي َسأَْلت َك عنه  قَْد اْبت ِليت     َسَكَت النبيِمْثِل ذَِلَك قَاَل فَ  فَلَْم ي ِجْبه  فَلَمَّ
اَلِء اْْلَياِت فِي س وَرةِ النُّوِر   مْ ِبِه فَأَْنَزَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ َهؤ  وَن أَْزَواَجه  ِه  فَتاََله نَّ َعلَيْ   َوالَِّذيَن َيْرم 

ْنَيا أَْهَون  ِمْن َعذَاِب اْْلِخَرةِ قَاَل اَل َوالَِّذي بَعَثََك ِب  ِ َما َوَوَعَظه  َوذَكََّره  َوأَْخَبَره  أَنَّ َعذَاَب الدُّ اْلَحق 
ْنَيا أَْهَون  ِمْن عَ  ذَاِب اْْلِخَرةِ قَالَْت َكذَْبت  َعلَْيَها ث مَّ َدَعاَها فََوَعَظَها َوذَكََّرَها َوأَْخبََرَها أَنَّ َعذَاَب الدُّ
ِ إِنَّه  لَِمنْ  ِل فََشِهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت ِباّلِلَّ ج  ِ إِنَّه  لََكاِذٌب فََبَدأَ ِبالرَّ اِدقِيَن َواْلَخاِمَسة  اَل َوالَِّذي بَعَثََك ِباْلَحق   الصَّ

ِ َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذِبيَن ث مَّ ثَنَّى ِب  ِ إِنَّه  لَِمْن اْلَكاِذِبيَن  أَنَّ لَعنةَ َّللاَّ اْلَمْرأَةِ فََشِهَدْت أَْرَبَع َشَهاَداٍت ِباّلِلَّ
اِدقِيَن  ِ َعلَْيَها إِْن َكاَن ِمْن الصَّ َق بَْينَُهَماَواْلَخاِمَسة  أَنَّ َغَضَب َّللاَّ  وهذا لفظ مسلم  )3("   ثُمَّ فَرَّ

ُ يَْعلَُم أَنَّ أََحَدُكَما َكاِذٌب فََهْل  فَقَاَل  "رضي للا عنهما  وفي لفظ  لهما عن بن عمر -4814 َّللاَّ
ل  َماِلي قَاَل قِيَل اَل َماَل لََك إِْن ك ْنَت َصاِدقًا فَقَْد َدَخْلَت ِبَها  ِمْنُكَما تَائٌِب   ج  َما قَاَل الرَّ َق َبْينَه  فَأََبَيا فَفَرَّ

َو أَْبعَد  ِمْنكَ    )4(" َوإِْن ك ْنَت َكاِذًبا فَه 

للبخاري -4815 تَاِئبٌ أنه قال"    وفي لفظ  ِمْنك َما  فََهْل  َكاِذٌب  أََحَدك َما  أَنَّ  َيْعلَم   ذلك ثالث   َّللاَّ  
   )5(مرات"

ِ أََحُدُكَما َكاِذبٌ   "عنه" وفي لفظ  لهما -4816    )6(" ِحَسابُُكَما َعلَى َّللاَّ

اًل َرَمى  رضي للا عنهما    عن ابن عمروفي لفظ للبخاري   -4817 اْمَرأَتَه  فَاْنتَفَى ِمْن  أَنَّ َرج 
ثُمَّ قََضى بِاْلَولَِد ِلْلَمْرأَِة فَتاََلعنا َكَما قَاَل َّللاَّ       رسول للا  فَأََمَر ِبِهَما    النبي  َولَِدَها فِي َزَمانِ 

َق بَْيَن اْلُمتاََلعنْينِ   )7("َوفَرَّ

 
( ) كتاب الطالق ، باب : قول هللا تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم 5251( برقم: )40/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الطالق ، باب تحريم طالق 1471م: )( برق 179/  4النساء فطلقوهن لعدتهن ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .الحائض بغير رضاها ( )بمثله.( 

  ،   ( ) كتاب الطالق ، باب الرجل يراجع وال يشهد ( )بهذا اللفظ(2186( برقم: )223/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 ( الكبير"  في "سننه  برقم: )373/    7والبيهقي  )بنحوه.(15288(  ف   (  والطبراني  الكبيرن  برقم: )181/    18)  ي   )420 )

 -وهو الضبعي    -إسناده قوي. جعفر بن سليمان    "(:510/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في     )بنحوه.(
 . "إسناده صحيح على شرط مسلم"(:393/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في صدوق ال بأس به.

البخاري في "صحيحه"  )  –  )3( المتالعنين ( )بنحوه  5314( برقم: )56/    7أخرجه  بين  التفريق  باب   ، الطالق  ( ) كتاب 
 . ( ) كتاب اللعان ، ( )بهذا اللفظ( 1493( برقم: )206/  4مختصرا.( ، )ومسلم في "صحيحه" )

، باب صداق المالعنة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم ( ) كتاب الطالق  5311( برقم: )55/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .(بنحوه ( ) كتاب اللعان ، ( )1493( برقم: )207/  4في "صحيحه" ) ) 

( ) كتاب الطالق ، باب قول اإلمام للمتالعنين إن أحدكما كاذب 5312( برقم: )55/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
 . فهل منكما تائب ( )بمعناه.( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الطالق ، باب قول اإلمام للمتالعنين إن أحدكما كاذب 5312( برقم: )55/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( برقم: 207/    4( ) كتاب اللعان ، ( ، )1493( برقم: )207/    4فهل منكما تائب ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .( ) كتاب اللعان ، ( )بمثله.(1493)
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله والخامسة أن غضب هللا  4748( برقم: )101/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .عليها إن كان من الصادقين ( )بهذا اللفظ(
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ْبَن أ َميَّةَ قَذََف اْمَرأَتَه  عنَد  أَنَّ ِهاَلَل :"   رضي للا عنهما  ابن عباس  عن   وفي البخاري -4818
ِ    اْلبَيِّنَةَ أَْو َحد  فِي َظْهِركَ   ِبَشِريِك اْبِن َسْحَماَء فَقَاَل النبي   النبي إِذَا َرأَى فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

فَقَاَل   اْلبَيِّنَةَ َوإِالَّ َحد  فِي َظْهِركَ َيق ول    فََجعََل النبي   أََحُدنَا َعلَى اْمَرأَتِِه َرُجاًل يَْنَطِلُق يَْلتَِمُس اْلبَيِّنَةَ 
ُئ َظْهِري ِمْن اْلَحدِّ ِهاَلٌل   ُ َما يُبَّرِ فَنََزَل ِجْبِريل  َوأَْنَزَل    َوالَِّذي بَعَثََك بِاْلَحّقِ إِنِّي لََصاِدٌق فَلَيُْنِزلَنَّ َّللاَّ
ْم      َعلَْيهِ  وَن أَْزَواَجه  اِدقِيَن فَاْنَصَرَف النبي فَقَرَ َوالَِّذيَن يَْرم  فَأَْرَسَل    أَ َحتَّى َبلََغ إِْن َكاَن ِمْن الصَّ

َوالنبي فََشِهَد  فََجاَء ِهاَلٌل  قَاَمْت  إِلَْيَها  ث مَّ  تَاِئٌب  ِمْنك َما  فََهْل  َكاِذٌب  أََحَدك َما  أَنَّ  يَْعلَم    َ إِنَّ َّللاَّ َيق ول  
ا َكاَنْت عنَد اْلَخامِ  وِجَبةٌ قَاَل ابن عباس  فََشِهَدْت فَلَمَّ فَتَلَكَّأَْت َونََكَصْت َحتَّى  َسِة َوقَّف وَها َوقَال وا إِنََّها م 

وَها فَإِْن َجاَءْت  فَقَاَل النبي   َظنَنَّا أَنََّها تَْرِجُع ثُمَّ قَالَْت اَل أَْفَضُح قَْوِمي َسائَِر اْليَْوِم فََمَضتْ  أَْبِصر 
َسا اْلعَْيَنْيِن  أَْكَحَل  َسْحَماَء  ِبِه  اْبِن  ِلَشِريِك  َو  فَه  السَّاقَْيِن  َخَدلََّج  اْْلَْلَيتَْيِن  َكذَِلكَ ِبَغ  بِِه  فَقَاَل   فََجاَءْت 

ِ لََكاَن ِلي َولََها َشأْنٌ  النبي    )1(" لَْواَل َما َمَضى ِمْن كتاب َّللاَّ

إِنَّ ِهاَلَل ْبَن أ َميَّةَ قَذََف اْمَرأَتَه  ِبَشِريِك اْبِن  "    أنس ْبَن َماِلكٍ وفي لفظ لمسلم عن   -4819
ْساَلِم قَاَل فَاَلعنها  ٍل اَلعن فِي اْْلِ َل َرج  ِه َوَكاَن أَوَّ  )2("َسْحَماَء َوَكاَن أََخا البراء ْبِن َماِلٍك ِْل م ِ

َل ِلعَاٍن َكاَن فِي إِنَّ  :"  قَاَل      عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفي لفظ للنسائي     .    )صحيح(  -4820 أَوَّ
ْساَلِم أَنَّ ِهاَلَل ْبَن أ َميَّةَ قَذََف َشِريَك ْبَن السَّْحَماِء ِباْمَرأَِتِه فَأَتَى النبي  فَأَْخبََره  ِبذَِلَك فَقَاَل لَه    اْْلِ

د  ذَِلَك َعلَْيِه ِمَراًراالنبي فََدَعا ِهاَلاًل فََشِهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت   ...أَْربَعَةَ ش َهَداَء َوإاِلَّ فََحدٌّ فِي َظْهِرَك ي َرد ِ
ِ َعلَْيِه إِْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذِبيَن ث مَّ د ِعَي  اِدقِيَن َواْلَخاِمَسة  أَنَّ لَعنةَ َّللاَّ ِ إِنَّه  لَِمْن الصَّ ْت اْلَمْرأَة  فََشِهَدْت ِباّلِلَّ

ِ إِنَّه  لَِمْن اْلَكاِذِب  ابِعَِة أَْو اْلَخاِمَسِة قَالَ أَْرَبَع َشَهاَداٍت ِباّلِلَّ ا أَْن َكاَن فِي الرَّ َوق ِف وَها      رسول للا   يَن فَلَمَّ
وِجَبةٌ   فَتَلَكَّأَْت َحتَّى َما َشَكْكنَا أَنََّها َستَْعتَِرُف ثُمَّ قَالَْت اَل أَْفَضُح قَْوِمي َسائَِر اْليَْوِم فََمَضْت  فَإِنََّها م 
 )3("َعلَى اْليَِمينِ 

عباسو.    )صحيح( -4821 ابن  عنهما    عن  للا  النبيرضي  أََمَر    أَنَّ  ِحيَن  اًل  َرج  أََمَر 
وِجَبةٌ  تاََلعنْيِن أَْن َيتاََلعنا أَْن َيَضَع َيَده  عنَد اْلَخاِمَسِة َعلَى فِيِه َوقَاَل إِنََّها م        )4("اْلم 

  

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع  4747( برقم: ) 100/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 . هادات باهلل إنه لمن الكاذبين ( )بهذا اللفظ(ش

 . ( ) كتاب اللعان ، ( )بهذا اللفظ(1496( برقم: ) 209/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )2(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب كيف اللعان ( )بهذا اللفظ(1/   3469( برقم: )685/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )3(
/   1( )بلفظه.( ،  والنسائي في "المجتبى" )85( برقم: )56/    13أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )4(

( ) كتاب الطالق ، باب في اللعان 2255( برقم: )244/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1/    3472( برقم: )686
.". واه أبو داود والنسائي، ورجاله ثقات"ر(:416م من أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلوغ المرا. قال ابن حجر في    ( )بمثله.(

" . وقال صدوق ال بأس به.  -وهو ابن شهاب-إسناده قوي. كليب  "  (:569/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  
 . " إسناده صحيح" 1952برقم   (:27/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في 
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تاََلعناِن عندَ أَنَّه  قَاَل  رضي للا عنهما:"    عن ابن عباس وفيهما   -4822   رسول للا   ذ ِكَر اْلم 
    ٌل ِمْن قَْوِمِه فَذََكَر لَه  أَنَّه  َوَجَد َمَع فَقَاَل عاصم ْبن  عدي فِي ذَِلَك قَْواًل ث مَّ اْنَصَرَف فَأَتَاه  َرج 

اًل فَقَاَل عاصم َما اْبت ِليت  بَِهذَا اْْلَْمِر إاِلَّ ِلقَْوِلي فَذََهَب ِب  فَأَْخَبَره  ِبالَِّذي   رسول للا  ِه إِلَىاْمَرأَِتِه َرج 
ا قَِليَل اللَّْحِم َسْبَط الشَّعَِر َوَكاَن الَِّذي َوَجَد عندَ  ْصفَرًّ ل  م  ج   أَْهِلِه آَدَم َوَجَد َعلَْيِه اْمَرأَتَه  َوَكاَن ذَِلَك الرَّ

فَقَالَ  َجْعًدا قََطًطا  اللَّْحِم  َكِثيَر  مَّ     رسول للا   َخْداًل  الَِّذي ذََكَر  اللَّه  ِل  ج  ِبالرَّ َشِبيًها  فََوَضعَْت  َبي ِْن   
َها أَنَّه  َوَجَد عنَدَها فَاَلعن ٌل اِلبن عباس فِي اْلَمْجِلِس      رسول للا  َزْوج  َما فَقَاَل َرج  ِهَي الَّتِي  َبْينَه 

قَاَل ابن عباس اَل ِتْلَك اْمَرأَةٌ َكاَنْت  فَ   لَْو َرَجْمُت أََحًدا بِغَْيِر بَيِّنٍَة لََرَجْمُت َهِذهِ     رسول هللا  قَالَ 
ْساَلمِ   )1("ت ْظِهر  السُّوَء فِي اْْلِ

 )2("ال تلك امرأة أعلنت وفي لفظ لهما"  -4823

بينهما وقضى أنه ال يدعى ولدها      النبي  فرق وفي لفظ عند أحمد عنه ".    )ضعيف( -4824
ْلب وال ترمى هي به وال يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن ال بيت  

   )3(" لها عليه وال قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طالق وال متوفى عنها

أَنَّ ع َوْيِمًرا اْلعَْجاَلِنيَّ َجاَء إِلَى عاصم ْبِن   :"    سهل ْبَن َسْعٍد الساعدي  وفيهما عن -4825
اًل أََيْقت ل ه  فَتَْقت ل وَنه  أَْم َكْيفَ  اًل َوَجَد َمَع اْمَرأَِتِه َرج    عدي اْلنصاري فَقَاَل لَه  َيا عاصم أََرأَْيَت َرج 

رسول    فََكِرهَ    رسول للا   فََسأََل عاصم عن ذَِلكَ    رسول للا   َيْفعَل  َسْل ِلي َيا عاصم عن ذَِلكَ 
ا َرَجَع عاصم إِلَى     رسول للا   اْلَمَسائَِل َوَعابََها َحتَّى َكب َر َعلَى عاصم َما َسِمَع ِمنْ     للا  فَلَمَّ

لَكَ  قَاَل  َيا عاصم َماذَا  فَقَاَل  قَْد َكِرهَ رسول للا  أَْهِلِه َجاَء ع َوْيِمٌر  ِبَخْيٍر  تَأِْتنِي  لَْم    فَقَاَل عاصم 
ِ اَل أَْنتَِهي َحتَّى أَْسأَلَه  عنها فَأَْقبََل ع َوْيِمٌر    رسول للا  اْلَمْسأَلَةَ الَّتِي َسأَْلت ه  عنها قَاَل ع َوْيِمٌر َوَّللاَّ
اًل    رسول للا  َحتَّى أَتَى اًل َوَجَد َمَع اْمَرأَِتِه َرج  ِ أََرأَْيَت َرج  أََيْقت ل ه   َوْسَط النَّاِس فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

قَْد أَْنَزَل َّللاَّ  فِيَك َوفِي َصاِحَبِتَك فَاْذَهْب فَأِْت بَِها قَاَل سهل رسول للا   فَتَْقت ل وَنه  أَْم َكْيَف َيْفعَل  فَقَالَ 
َوأََنا َمَع النَّاِس عندَ  َيا َرس    رسول للا   فَتاََلعنا  َعلَْيَها  ا فََرَغا قَاَل ع َوْيِمٌر َكذَْبت   إِْن  فَلَمَّ  ِ وَل َّللاَّ

َره   تاََلعنْينِ  رسول للا أَْمَسْكت َها فََطلَّقََها ثاََلثًا قَْبَل أَْن َيأْم    )4("قَاَل اْبن  ِشَهاٍب فََكاَنْت ِتْلَك س نَّةَ اْلم 

ِه ث مَّ َجَرْت السُّنَّة  أَنَّه    "  وزاد مسلم -4826 قَاَل سهل فََكاَنْت َحاِماًل فََكاَن اْبن َها ي ْدَعى إِلَى أ م ِ
   )5(" يَِرث َها َوتَِرث  ِمْنه  َما فََرَض َّللاَّ  لََها 

ا فََرَغا " وفي لفظ للبخاري -4827   )6(من تالعنهما" فَلَمَّ

فََطلَّقََها ثاََلثًا قَْبَل أَْن   " ،  وزاد مسلم "" فتالعنا في المسجد وأنا شاهد  وفي لفظ  لهما -4828
َره   تاََلعنْينِ  فَقَاَل النبي فَفَاَرقََها عنَد النبي    رسول للا  َيأْم      )7(" ذَاك ْم التَّْفِريق  َبْيَن ك ل ِ م 

فََدَعا بِِهَما فَتَقَدََّما فَتاََلعنا ث مَّ قَاَل ع َوْيِمٌر َكذَْبت  َعلَْيَها َيا َرس وَل    "  وفي لفظ للبخاري -4829
ْره  النبي َيأْم  َولَْم  فَفَاَرقََها  أَْمَسْكت َها  إِْن   ِ َوقَاَل النبي  َّللاَّ تاََلعنْيِن  اْلم    ِبِفَراقَِها فََجَرْت السُّنَّة  فِي 

 
( ) كتاب الطالق ، باب قول اإلمام اللهم بين ( )بهذا اللفظ( ، 5316( برقم: )56/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .( ) كتاب اللعان ، ( )بمثله.(1497( برقم: )209/  4ومسلم في "صحيحه" )
ر من الحدود ، باب من أظهر الفاحشة ( ) كتاب الحدود وما يحذ6855( برقم: )175/    8أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )2(

( 210/  4( ) كتاب اللعان ، ( ، )1497( برقم: )210/  4واللطخ والتهمة بغير بينة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .(بمثله( ) كتاب اللعان ، ( )1497برقم: )

. قال األرنؤوط    باب في اللعان ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الطالق ،  2256( برقم: )244/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
قد تابعه   -وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- حديث صحيح، عبّاد بن منصور  "(: 570/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

إسناده ضعيف لعنعنة عباد   وقال:"  388برقم    (:245/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وضعفه األلباني في  هشام بن حسان
 .".بن منصور وضعفه، وبه أعله الحافظالمنذري والعسقالني

( ) كتاب الطالق ، باب من أجاز طالق الثالث ( )بهذا اللفظ( ، 5259( برقم: )42/    7أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )4(
 .( ) كتاب اللعان ، ( )بمثله.(1492( برقم: )205/  4ومسلم في "صحيحه" )

 . ( ) كتاب اللعان ، ( )بهذا اللفظ(1492( برقم: )206/  4مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )5(
   .( ) كتاب الطالق ، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان()بهذا اللفظ(5308( برقم: )53/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
ب الصالة ، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال ( ) كتا423( برقم: )92/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .(بمثله ( ) كتاب اللعان ، ( )1492( برقم: )206/  4) ومسلم في صحيحه  والنساء ( )بهذا اللفظ( ،
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وَها فَإِْن   َجاَءْت ِبِه أَْحَمَر قَِصيًرا ِمْثَل َوَحَرةٍ فَاَل أ َراه  إاِلَّ قَْد َكذََب َوإِْن َجاَءْت ِبِه أَْسَحَم أَْعَيَن  اْنظ ر 
وهِ     )1("ذَا أَْلَيتَْيِن فَاَل أَْحِسب  إاِلَّ قَْد َصَدَق َعلَْيَها فََجاَءْت ِبِه َعلَى اْْلَْمِر اْلَمْكر 

ة فِي َهذَا اْلَمْوِضع:فَِمْنُهْم َمْن    َوقَدْ "     (:450  /8)  »فتح الباري «في    قال بن حجر • اِْختَلََف اأْلَئِمَّ
َح أَنََّها نََزلَْت فِي َشأْن ِهاَلل,َوِمْنُهْم َمْن َجمَ  َح أَنََّها نََزلَْت فِي َشأْن ُعَوْيِمٍر,َوِمْنُهْم َمْن َرجَّ َع  َرجَّ

ل َمْن َوقََع لَهُ ذَِلَك ِهاَلل َوَصاَدفَ  َمِجيء ُعَوْيِمٍر أَْيًضا فَنََزلَْت فِي َشأْنهَما َمعًا فِي   بَْينَُهَما بِأَنَّ أَوَّ
ت  َوْقت َواِحد.َوقَْدَجنََح النََّوِوّي إِلَى َهذَا,َوَسبَقَهُ اْلَخِطيب فَقَاَل:لَعَلهما اِتَّفََق َكْونُُهَما َجاَءا فِي َوقْ 

ا َجاَء ُعَوْيِمر َولَْم يَُكْن َعِلَم بَِما َوقََع ِلِهاَلٍل  " َويُْحتََمل أَنَّ الن ُزول َسبََق بَِسبَِب ِهاَلل,فَلَ .  َواِحد  مَّ
بِاْلُحْكِم , َوِلَهذَا قَاَل فِي قِصَّة ِهاَلل:"فَنََزَل ِجْبِريل"َوفِي قِصَّة ُعَوْيِمٍر"قَْد أَْنَزَل   أَْعلََمهُ النبي

ل قَْوله : قَْد أَْنَزَل َّللاَّ فِيك أَْي َوفِي بَّاغ فِي  َّللاَّ فِيك فَيَُؤوَّ َمْن َكاَن ِمثْلَك " َوبَِهذَا أََجاَب اِْبن الصَّ
ا قَْوله ِلعَُوْيِمٍر:" قَْد نََزَل فِيك َوفِي َصاِحبَتِك" فََمعناهُ َما   الشَّاِمل قَاَل:نََزلَْت اآْليَة فِي ِهاَلل,َوأَمَّ

ْساَلم أَنَّ َشِريك ْبن  نََزَل فِي قِصَّة ِهاَلل, َويَُؤيِّدهُ أَنَّ فِي َحِديث أنس قَاَل:" أَوَّ  ل ِلعَان َكاَن فِي اإْلِ
 . َسْحَماء قَذَفَهُ ِهاَلل ْبن أَُميَّة بِاْمَرأَتِِه " 

 عن الغيرة    •
اًل َمَع اْمَرأَِتي    :"قَالَ     عن المغيرة بن شعبة  فيهما -4830 قَاَل َسْعد  ْبن  ع َباَدةَ لَْو َرأَْيت  َرج 

ْصِفحٍ عنه  فََبلََغ ذَِلكَ  ِ      رسول للا   لََضَرْبت ه  ِبالسَّْيِف َغْير  م  فَقَاَل أَتَْعَجب وَن ِمْن َغْيَرةِ َسْعٍد فََوَّللاَّ
َم اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن  َْلََنا أَْغيَر  ِمْنه  َوَّللاَّ  أَْغَير  ِمن ِي ِمْن أَْجلِ  ِ َحرَّ َواَل َشْخَص   َغْيَرةِ َّللاَّ

ِمْن َّللاَِّ  ِمْن َّللاَِّ   أَْغيَُر  اْلعُْذُر  إِلَْيِه  أََحب   َشْخَص  ِريَن    َواَل  َبش ِ م  ْرَسِليَن  اْلم  بَعََث َّللاَّ   ذَِلَك  أَْجِل  ِمْن 
ْنِذِريَن  ِ   أََحب  إِلَْيِه اْلِمْدَحةُ َواَل َشْخَص َوم  ُ اْلَجنَّةَ ِمْن َّللاَّ  )2("ِمْن أَْجِل ذَِلَك َوَعَد َّللاَّ

أغير من للا ولذلك حرم    أحد  ال  :" قال  النبي    عن    ابن مسعود   فيهما عنو -4831
  .   )3(" ولذلك مدح نفسه   وال شيء أحب إليه المدح من هللاالفواحش ما ظهر منها وما بطن  

وليس أحد أحب إليه العذر من للا من أجل ذلك أنزل الكتاب  :" عنهوفي لفظ لمسلم   -4832
 )4("وأرسل الرسل

إن للا يغار وغيرة للا أن يأتي    "أنه قال:    النبي  عن:"    فيهما عن أبي هريرة -4833
  )5( " ما حرم عليه "  ولفظ مسلم،   "المؤمن ما حرم للا 

 )6(ا" يرالمؤمن يغار وللا أشد غَ   :" وفي لفظ لمسلم عنه -4834

ه  "   وفيهما عن النعمان -4835 ِ َمَحاِرم   )7("َوإِنَّ ِلك ل ِ َمِلٍك ِحًمى أاََل َوإِنَّ ِحَمى َّللاَّ

أغير من هللا    ال شيءقال :"   رسول للا   نأ"   رضي للا عنها   عن أسماء  هماوفي -4836
 )8("عز وجل

 
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من التعمق 7304( برقم: )98/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .ازع في العلم ( )بهذا اللفظ( والتن
( ) كتاب التوحيد ، باب قول النبي ال شخص أغير من هللا ( 7416( برقم: )123/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب اللعان ، ( )بهذا اللفظ(1499( برقم: )211/  4ومسلم في "صحيحه" )، )بمثله.( 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وال تقربوا الفواحش ما ظهر  4634( برقم: )57/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

( ) كتاب التوبة ، باب غيرة هللا تَعَالَى وتحريم 2760( برقم: )100/  8منها وما بطن ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .الفواحش ( )بمثله.(

 () كتاب التوبة ، باب غيرة هللا تَعَالَى وتحريم الفواحش ()بهذا اللفظ( 2760(برقم:)100/  8سلم في"صحيحه")أخرجه م  – )4(
)5(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  برقم: )35/    7أخرجه  اللفظ(  5223(  )بهذا   ) الغيرة  باب   ، النكاح  كتاب   ( في ،  (  ومسلم 

 .ب غيرة هللا تَعَالَى وتحريم الفواحش ( )بمثله.(( ) كتاب التوبة ، با2761( برقم: ) 101/  8"صحيحه" ) 
 () كتاب التوبة ، باب غيرة هللا تَعَالَى وتحريم الفواحش ( )بهذا اللفظ( 2761(برقم:)101/    8أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )6(
)بنحوه.( ، ومسلم   ( ) كتاب اإليمان ، باب فضل من استبرأ لدينه (52( برقم: ) 20/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب البيوع ، باب أخذ الحالل وترك الشبهات ( )بهذا اللفظ(1599( برقم: )50/  5في "صحيحه" ) 
)8(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  برقم: )35/    7أخرجه  اللفظ(  5222(  )بهذا   ) الغيرة  باب   ، النكاح  كتاب   ( في ،  (  ومسلم 

 .لتوبة ، باب غيرة هللا تَعَالَى وتحريم الفواحش ( )بمثله.(( ) كتاب ا2762( برقم: ) 101/  8"صحيحه" ) 
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كان يقول: " من الغيرة ما يحب     رسول للا   أن    عن جابر بن عتيكو.  )حسن( -4837
التي   ] الغيرة   [ الريبة وأما  فالغيرة في  يحبها للا عزوجل  التي  فأما  يبغض للا  للا ومنها ما 

وإن من الخيالء ما يبغض للا ومنها ما يحب للا فأما الخيالء  يبغضها للا فالغيرة في غير ريبة
عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض للا عزوجل  التي يحب للا فاختيال الرجل نفسه  

    )1("فاختياله في البغي  والفخر

عباسو.    (لغيره  صحيححسن.  ) -4838 ابن  عنهما    عن  للا  إِلَى  رضي  ٌل  َرج  َجاَء  قَاَل 
ْبَها قَاَل أََخاف  أَْن تَْتَبعََها َنْفِسي قَاَل فَاْستَْمِتعْ   النبي   فَقَاَل إِنَّ اْمَرأَتِي اَل تَْمَنع  َيَد اَلِمٍس قَاَل َغر ِ
ٌل إِلَى " ،  وأخرجه النسائي بلفظ"بَِها ِ    رسول للا  َجاَء َرج  فَقَاَل إِنَّ عنِدي اْمَرأَةً ِهَي ِمْن أََحب 

وأخرجه      ،    )2(" اَل أَْصبُِر عنها قَاَل اْستَْمتِْع بَِهاقَاَل َطل ِْقَها قَاَل    اَل تَْمنَُع يََد اَلِمٍس النَّاِس إِلَيَّ َوِهَي  
 . النسائي من طريق آخر بلفظ " فأمسكها" وقال بأنه مرسل 

  

 
، والنسائي في "المجتبى" )295( برقم: )530/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1( ( برقم:  512/    1( )بنحوه.( 
في الحرب ( )بهذا  ( ) كتاب الجهاد ، باب في الخيالء  2659( برقم: )4/    3وأبو داود في "سننه" )  ،   ( )بمثله.(  1/    2557)

سن لغيره، ابن جابر بن عتيك قال ابن القطان في "بيان "ح(:294/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(
: إن كان هو عبد الملك فهو ثقة، وإن كان هو عبد الرحمن المذكور في إسناد حديث "سيأتيكم ركيب  416/  4الوهم واإليهام"  

مبغّضون" فإنه غير معروف، وال مذكور، فيما أعلم، وهللا الموفق. لكن ابن حبان قال: هو أبو سفيان بن جابر بن عتيك وذكره 
 "حديث حسن، وصححه ابن حبان:"  2388برقم    (:411/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)وقال األلباني في  "..في "الثقات

/   1( )بمثله.( والنسائي في "المجتبى" )195( برقم: )173/    12ث المختارة" )أخرجه الضياء المقدسي في "األحادي  –  )2(
هذا الحديث ليس بثابت ، وعبد الكريم ليس بالقوي ، وهارون بن رئاب أثبت منه   وقال :" ( )بنحوه.(2/  3229( برقم: )638

( برقم:  175/  2وأبو داود في "سننه" )   " ، وقد أرسل الحديث ، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم . 
»( حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من "(:393/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2049)

ن  وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ردَّ هذا الحديث جملة، فقد نقل اب...  أجل الحسين بن واقد، فهو صدوق ال بأس به، وهو متابع.« 
اإلمام أحمد قوله: هو حديث منكر، وقال أبو بكر بن العربي فيما نقله عنه مرعي بن يوسف الكرمي في "أقاويل الثقات"   كثير عن

: 116/  32: هذا حديث لم يثبت، وذكره ابن الجوزي  في "الموضوعات"، وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"  189ص  
وعلى فرض صحة الحديث فليس المعنى على ظاهره، فقد   "...معارضة الكتاب والسنة.وغيره، فال تقوم به حجة في    ضعفه أحمد

كان كنى به عن الجماع، لعد  : قيل: والظاهر أنها ال تمتنع ممن يمد يَده ليتلذذ بلمسها، ولو226/  3قال الحافظ في "التلخيص"  

وقال محمد بن اسماعيل الصنعاني   شة ال أن ذلك وقع منها.قاذفاً، أو أن زوجها فهم من حالها أنها ال تمتنع ممن أراد منها الفاح
في "سبل السالم": األقرب المراد أنها سهلة األخالق ليس فيها نفور وحشمة عن األجانب، ال أنها تأتي الفاحشة، وكثير من  

وقال   ألجانب، لكان قاذفاً لها.النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة، ولو أراد أنها ال تمنع نفسها من الوقاع من ا
صلَّى   -ابن كثير: وقيل: المراد أن سجيتها ال ترد يد المس، ال أن المراد أن هذا وقع منها، وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول هللا  

لك، ولكن لما  ال يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثاً، وقد تقدم الوعيد على ذ  -هللا عليه وسلم  
بفراقها،   -صلَّى هللا عليه وسلم    -كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة وال مخالفة لمن أرادها لو خال بها أحد أمره رسول هللا  

فلما ذكر أنه يحبها، أباح له البقاء معها، ألن محبتها له محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم، فال يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم 
»صحيح سنن أبي داود ط غراس« قال األلباني في    وقوله: غربها: معناه: أبعدها، يريد الطالق، وأصل الغرب: البعد.   جل.اآل
»: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ ابن كثير: "إسناده جيد"، وأطلق النووي عليه :"  1788برقم  (:289/  6)

البخاري؛ غير الحسين بن واقد، فهو على شرط مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا، وهذا إسناد صحيح على شرط    ...الصحة(.«
"وهذا اإلسناد جيد". وقال المنذري  (:164/  3وهو صدوق له أوهام ال يضر االحتجاج به، ولهذا قال ابن كثير في "التفسير" )

االنفراد. وذكر الدارقطني أن الحسين بن "ورجال إسناده محتج بهم في "الصحيحين" على االتفاق و  (:6/  3في "مختصره" ) 
"هذا وعلق على قول النسائي     واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى تفرد به عن الحسين بن واقد".

 قلت: ولعل ذلك لرواية ابن عيينة المرسلة أيًضا؛ فهي ترجح رواية حماد األولى المرسلة! وهي على    خطأ، والصواب مرسل"!
وله شاهد آخر موصول، يرويه أبو الزبير عن جابر ... مرفوًعا: رواه   كل حال صحيحة اإلسناد، فهي شاهد قوي لحديث الباب.

 "وأطلق النووي عليه الصحة". (:225/ 3ورجاله ثقات، وكأنه لذلك قال الحافظ: في "التلخيص" ) البيهقي.
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 باب في النسب •
قال ال ترغبوا عن آبائكم فمن رغب      رسول للا   أن:"    أبي هريرة  نفيهما ع -4839

 )1("عن أبيه فهو كفر

 ْبَن اأْلَْسقَعِ   عن وفي البخاري -4840
إِنَّ ِمْن أَْعَظِم اْلِفَرى أَْن   رسول للا قَالَ :"  َواثِلَةَ

ُجُل إِلَى َغْيِر أَبِيهِ   )2("َما لَْم َيق لْ    رسول للا  أَْو ي ِرَي َعْيَنه  َما لَْم تََرأَْو َيق ول  َعلَى يَدَِّعَي الرَّ

َيق ول  َمْن    َسِمعنا النبي :"قَااَل  رضي للا عنهما َ  وأبي بكرةَسْعد    في البخاري عن -4841
 )3("ادََّعى إِلَى َغْيِر أَِبيِه َوه َو يَْعلَم  فَاْلَجنَّة  َعلَْيِه َحَرامٌ 

من ادعى   يقول:  سمعت النبي    :"َيق ول      َسْعَد ْبَن أَبِي وقاص  وفي لفظ فيهما عن -4842
فذكرته ْلبي بكرة فقال: وأنا سمعته     إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام

   )   .")4أذناي ووعاه قلبي من رسول للا 

َوَمْن ادََّعى إِلَى َغْيِر      قَاَل النبي  :"" وفيه      ْبُن أَبِي طالب   وفي مسلم عن علي -4843
  ِ ُ ِمْنهُ يَْوَم  أَبِيِه أَْو اْنتََمى إِلَى َغْيِر َمَواِليِه فَعَلَْيِه لَعنةُ َّللاَّ َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن اَل يَْقبَُل َّللاَّ

  )5(" اْلِقيَاَمِة َصْرفًا َواَل َعْدالً 

ٍل ادََّعى      أَنَّه  َسِمَع النبيرضي للا عنه :"  عن أبي ذروفيهما   -4844 َيق ول  لَْيَس ِمْن َرج 
أَِبيِه   َكفَرَ ِلغَْيِر  إِالَّ  يَْعلَُمهُ  النَّار  َوُهَو  ِمْن  َمْقعََدهُ  أْ  فَْليَتَبَوَّ فِيِهْم  لَهُ  لَْيَس  قَْوًما  ادََّعى  ولفظ    "َوَمْن 

ه  إِالَّ  "مسلم ٍل ادََّعى ِلغَْيِر أَِبيِه َوه َو يَْعلَم  أْ   َكفََرَوَمْن ادََّعى َمالَْيَس لَهُ فَلَْيَس ِمنَّالَْيَس ِمْن َرج    َوْليَتَبَوَّ
اًل   َوَمْن َدَعا  َمْقعََدهُ ِمْن النَّار َحاَرَعلَْيهِ   َرج  َولَْيَس َكذَِلَك إاِلَّ  ِ حار  )       )6("ِباْلك ْفِر أَْو قَاَل َعد وَّ َّللاَّ

 (. بمعنى رجع

اَلعنِة    :"َيق ول  رسول للا   أَنَّه  َسِمعَ     عن أَبِي هريرة. و   )ضعيف( -4845 ِحيَن َنَزلَْت آَية  اْلم 
اًل  ِ فِي َشْيءٍ   أَيَُّما اْمَرأَةٍ أَْدَخلَْت َعلَى قَْوٍم َرج  ْم فَلَْيَسْت ِمْن َّللاَّ َواَلي ْدِخل َها َّللاَّ  َجنَّتَه  َوأَيَُّما    لَْيَس ِمْنه 

ٍل َجَحدَ  ِليَن َواْْلِخِريَن  َولََده  َوه َو    َرج  ء وِس اْْلَوَّ َوَجلَّ ِمْنه  َوفََضَحه  َعلَى ر  َيْنظ ر  إِلَْيِه اْحتََجَب َّللاَّ  َعزَّ
     )7 ("َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

  

 
( ) كتاب الفرائض ، باب من ادعى إلى غير أبيه ( )بهذا اللفظ(  7686( برقم: )156/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 . ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان حال إيمان من رغب َعْن أبيه وهو يعلم ( )بلفظه.(62( برقم: )57/  1ومسلم في "صحيحه" )، 

 . ( ) كتاب المناقب ، باب حدثنا أبو معمر ( )بهذا اللفظ(3509( برقم: )180/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الطائف ( )بهذا اللفظ(4326( برقم: )156/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الفرائض ، باب من ادعى إلى غير أبيه ( )بهذا اللفظ(  6667( برقم: )156/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان حال إيمان من رغب َعْن أبيه وهو يعلم ( )بمثله.(63( برقم: )57/  1ومسلم في "صحيحه" )، 

عاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه ( ) كتاب الحج ، باب فضل المدينة ود1370( برقم: ) 115/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 .َوَسلََّم فيها بالبركة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المناقب ، باب حدثنا أبو معمر ( )بهذا اللفظ( ومسلم 3508( برقم: )180/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )6(
 َعْن أبيه وهو يعلم ( )بمثله مطوال.(( ) كتاب اإليمان ، باب بيان حال إيمان من رغب 61( برقم: )57/  1في "صحيحه" ) 

( برقم: 202/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  4108( برقم: )418/    9أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
وأبو داود ،  ( )بمثله.(  1/    3481( برقم: )688/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بمثله.(  2830)

". هذا الحديث صحيح"(:184/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقنن في    ( )بمثله.(2263( برقم: )246/    2ننه" )في "س
وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد هللا بن  "...(: 453/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )وقال ابن حجر في   

سناده "إ(:418/  9»صحيح ابن حبان« )". قال األرنؤوط في  إال بهذا الحديث.يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه ال يعرف  
 هذا  ضعيف. عبد هللا بن يونس: لَْم يَُوثِّْقهُ غير المؤِلّف، ولم يَرِو عنه إال يزيد بن عبد هللا بن الهاد، وليس له في الكتب الستة إال

إسناده ضعيف؛ عبد  :"  389برقم    (:247/  2األم« )  -بي داود  »ضعيف أ   " . وقال األلباني فيالحديث عند أبي داود والنسائي.
 ". هللا بن يونس مجهول، وبه أعله المنذري
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فَقَاَل إِنَّ اْمَرأَتِي َولََدْت غ اَلًما    رسول للا  أَنَّ أَْعَراِبيًّا أَتَى    عن أَبِي هريرةوفيهما   -4846
ْمٌر قَاَل      رسول للا   أَْسَوَد َوإِن ِي أَْنَكْرت ه  فَقَاَل لَه   َهْل لََك ِمْن إِِبٍل قَاَل َنعَْم قَاَل فََما أَْلَوان َها قَاَل ح 

ْرقًا قَاَل فَأَنَّى ت َرى ذَ  ِ ِعْرٌق َنَزَعَها  َهْل فِيَها ِمْن أَْوَرَق قَاَل إِنَّ فِيَها لَو  ِلَك َجاَءَها قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
ْص لَه  فِي ااِلْنِتفَاِء ِمْنه     )1( "قَاَل َولَعَلَّ َهذَا ِعْرٌق نََزَعه  َولَْم ي َرخ ِ

ض  ِبأَْن  "وفي لفظ لمسلم -4847 ِ َولََدْت اْمَرأَتِي غ اَلًما أَْسَوَد َوه َو ِحيَنِئٍذ ي عَر ِ فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
 )2(" َيْنِفَيه  

إذا أقر الرجل بولده طرفة عين    :"قال   البيهقي عن عمر  وأخرج  .    )موقوف( -4848
    )3("فليس له أن ينفيه

قَاَم فِيَنا َخِطيًبا قَاَل أََما إِن ِي اَل أَق ول     :"قَالَ     األنصاريعن ُرَوْيِفعِ بن ثابت  .  )حسن( -4849
ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر أَْن    رسول للا  لَك ْم إاِلَّ َما َسِمْعت   َنْيٍن قَاَل اَل َيِحلُّ اِلْمِرٍئ ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ َيق ول  َيْوَم ح 

ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِرأَ  ْن َيقََع َعلَى  َيْسِقَي َماَءه  َزْرَع َغْيِرِه َيعني إِْتَياَن اْلَحَبالَى َواَلَيِحلُّ اِلْمِرٍئ ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ
   )4(" ، ولفظ ابن حبان " يسقي ماءه ولد غيره" سَّْبيِ َحتَّى َيْستَْبِرئََهااْمَرأَةٍ ِمْن ال

ِ  .   )حسن( -4850 ْدِري  َوَرفَعَه  أَنَّه  قَاَل فِي َسَباَيا أَْوَطاَس اَل ت وَطأ  َحاِمٌل    عن أبي سعيد اْلخ 
    )5("َحتَّى تََضَع َواَل َغْير  ذَاِت َحْمٍل َحتَّى تَِحيَض َحْيَضةً 

 نسبة ابن الزنا ألبيه في السفاحمسألة .  •
وال تصير الزوجة فراشا إال بالدخول وهو مأخوذ من كالم اإلمام أحمد في رواية قال شيخ اإلسالم :" •

حرب وتتبعض األحكام لقوله : ] احتجبي يا سودة [ وعليه نصوص أحمد وإن استلحق ولده من  
 " سيرين والنخعي وإسحاقالزنا وال فراش لحقه وهو مذهب الحسن وابن 

كان رجل من بني إسرائيل يقال له    :"     رسول للا   قال    هريرة  فيهما عن أبي   -4851
جريح يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ؟ ثم أتته فقالت اللهم ال  
تمته حتى تريه المومسات وكان جريح في صومعته فقالت امرأة ْلفتنن جريجا فتعرضت له 

و من جريح فأتوه وكسروا فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غالما فقالت ه 
صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغالم فقال من أبوك يا غالم ؟ قال الراعي قالوا 

طعن في بطنه وقال يا غالم من  " وفي لفظ لمسلم"فنبني صومعتك من ذهب قال ال من طين 
به  ويتمسحون  يقبلونه  جريج  على  فأقبلوا  قال  الراعي  فالن  قال  ؟  من    )  )6("أبوك  هذا شرع 

 
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب من شبه أصال معلوما  7314( برقم: )101/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اللعان  1500( برقم: )211/    4ومسلم في "صحيحه" )،  فظ(  بأصل مبين قد بين هللا حكمهما ليفهم السائل ( )بهذا الل
 .، ( )بمثله.(

 .  ( ) كتاب اللعان ، ( )بهذا اللفظ(1500( برقم: )211/  4مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )2(
الكبير" )  –  )3( البيهقي في "سننه  اللفظ(15465( برقم: )411/    7أخرجه  الحبير ط  »التلخيص  قال ابن حجر في    ( )بهذا 

 . "موقوف"(: 463/ 3قرطبة« )
( برقم:  214/    2وأبو داود في "سننه" )  ،    ( )بنحوه.(4850( برقم: )186/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
صححه ابن حبان، وحسنه "(:423»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في     ( )بهذا اللفظ(2158)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، "(:487/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  ". قال  البزار
 1874برقم     (:372/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في  وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.

قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم "...(: 141/  5أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في تخريج  " ، وقال في  إسناده حسن "
 ثقات , وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام ". 

( برقم:  213/    2وأبو داود في "سننه" ) ،    وصححه  ( )بلفظه.(2806( برقم: )195/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
قال عبد الحق: في إسناده أبو الوداك، وقد وثقه ابن "(: 142/  3»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ظ(( )بهذا اللف 2157)

قال ابن القطان: ترك عبد الحق ما هو أولى أن )يعل( به الخبر وهو شريك بن عبد هللا، فإنه   معين، وهو عند غيره دون )ذلك( .
مختلف فيه، وهو مدلس. قلت: قد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم  )يرويه( عن قيس بن وهب عن أبي الوداك، وشريك

»سنن أبي داود ت ".  قال األرنؤوط في  إسناده حسن"(:441/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )". قال ابن حجر في  متابعة.
حيح سنن أبي داود ط »ص" . قال األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك"(:486/  3األرنؤوط« )
 . 187برقم  (:200/ 1»إرواء الغليل « )" حديث صحيح" ، وصححه في  1873برقم  (:371/ 6غراس« )

( ) كتاب المظالم ، باب إذا هدم حائطا فليبن مثله ( )بنحوه 2482( برقم: )137/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تقديم بر الوالدين على التطوع 2550)  ( برقم:4/    8مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . بالصالة وغيرها ( )بهذا اللفظ(
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بالنسبة   الشرع  في  والعبرة   ، حكمية  وليست  حقيقية  نسبة  النسبة  فهذه  أخرى  جهة  قبلنا،ومن 
 الحكمية() الولد للفراش( )وقوله احتجبي منه ياسودة اعتبار للحقيقة وهو دليل شيخ اإلسالم( 

وَها فَإِْن َجاَءْت ِبِه أَكْ   رضي للا عنهما  في البخاري عن ابن عباسو -4852 َحَل اْلعَْيَنْيِن  أَْبِصر 
َو ِلَشِريِك اْبِن َسْحَماءَ    )1(" فََجاَءْت ِبِه َكذَِلَك  َساِبَغ اْْلَْلَيتَْيِن َخَدلََّج السَّاقَْيِن فَه 

أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين  "    وفي لفظ لمسلم عن أنس -4853
لشريك بن سحماء قال فأنبئت  فهو لهالل بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو 

  )  فهذا الذي رميت به هو ابنه حقيقة بدليل قوله"   )2("  أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين
لَْواَل َما َمَضى ِمْن كتاب  رسول هللا  فهو لشريك"، ومع ذلك فهو ينسب ألمه حكما  ولذا قال

ِ لََكاَن ِلي َولََها َشأْنٌ  وهي أنها أتت به على الوصف المكروه الذب يثبت    فلم يعتبر الحقيقة "َّللاَّ
 ( واعتبر الحكم الشرعي فالعبرة بالحكم عند هللا كالشهادة على الزنا   ،كذبها في األيمان 

كان    :"    عن سليمان بن يسار :ان عمر بن الخطابوفي الموطأ    )صحيح لغيره( -4854
يليط أوالد الجاهلية بمن ادعاهم في اْلسالم فأتى رجالن كالهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن  
الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم دعا 

ال يفارقها المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا ْلحد الرجلين يأتيني وهي في إبل ْلهلها ف
حتى يظن وتظن انه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا 

    )3("تعني اْلخر فال أدري من أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر للغالم وال أيهما شئت
أَبِي وقاص َوَعْبد  ْبن   أَنََّها قَالَْت اْختََصَم َسْعد  ْبن   رضي للا عنهما    عن عائشةوفيهما   -4855

ِ اْبن  أَِخي ع ْتَبة  ْبن  أَبِي وقاص َعِهَد إِلَيَّ أَنَّه  ابْ  ن ه  اْنظ ْر َزْمعَةَ فِي غ اَلٍم فَقَاَل َسْعٌد َهذَا َيا َرس وَل َّللاَّ
ِلَد َعلَى فِرَ  ِ و  رسول    اِش أَِبي ِمْن َوِليَدِتِه فَنََظرَ إِلَى َشبَِهِه َوقَاَل َعْبد  ْبن  َزْمعَةَ َهذَا أَِخي َيا َرس وَل َّللاَّ

ِهِر اْلَحَجر   إِلَى َشَبِهِه فََرأَى َشبًَها َبي ًِنا ِبع ْتَبةَ فَقَاَل ه َو لََك َيا َعْبد  ْبَن َزْمعَةَ اْلَولَد  ِلْلِفَراِش َوِلْلعَا    للا 
  )4("َِ َواْحتَِجبِي ِمْنه  َيا سودة ِبْنَت َزْمعَةَ فَلَْم تََره  سودة قَطُّ 

ولد إال للفراش( فقوله الولد للفراش يشمل الزوج وغيره منطوقا  أنه قال الك قوله "الولد للفراش" •
،  )اعتراض قالوا وقوله احتجبي عنه ، اعتبار بالحقيقة ،ولوكان المعتبر الحكم لما أمرها بذلك ، 

 للشبهة.وأحيب عنه بأن المعتبر هو النسب وهو محل النزاع ، وأمره لها هو 

لما سئل : إذا لم تكن المرأة فراشا يلحقها الولد ؟ قال نعم فسئل :  3/304قال ابن باز في اإلبريزية  •
فالحديث خرج مخرج الغالب؟ فقال نعم ثم قال : يستلحق به الولد وبغيره ) يعني بالفراش وغير  

 . الفراش  ) فهو هنا يوافق شيخ اإلسالم( 

"ال مساعاة    رسول للا  أنه قال:قالعنهما    رضي للاعن ابن عباس  . و   )ضعيف( -4856
) المساعاة الزنا ( في اْلسالم من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير  

   )5(رشدة فال يرث وال يورث "

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع  4747( برقم: ) 100/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . شهادات باهلل إنه لمن الكاذبين ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب اللعان ، ( )بهذا اللفظ(1496( برقم: )209/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
. قال    ( ) كتاب األقضية ، القضاء بإلحاق الولد بأبيه ( )بهذا اللفظ(2738( برقم: )1072/    4"الموطأ" )  أخرجه مالك في  –  )3(

 »ولكنه منقطع ، ألن سليمان بن يسار لم يدرك عمر...."  (:25/  6»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في  
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب رضى هللا عنه لكن جاء موصوال من طريق أخرى عنه ، رواه أبو  

أخرجه البيهقى وقال: "   قضى فى رجلين ادعيا رجال ال يدرى أيهما أبوه ، فقال عمر رضى هللا عنه للرجل: اتبع أيهما شئت ".
 .هذا إسناد صحيح موصول "«

كتاب البيوع ، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه   ( )2218( برقم: )81/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
   .( ) كتاب الرضاع ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات( )بمثله.(1457( برقم: )171/    4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")

وأبو داود ،    وصححه، وقااللذهبي "لعله موضوع"  ( )بمثله.(8084( برقم: )342/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
. قال األرنؤوط   ( )بمثله.(3483( برقم: )799/    2وأحمد في "مسنده" )  ،( )بهذا اللفظ(  2264( برقم: )246/    2في "سننه" )

" . قال األلباني حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف إلبهام راويه عن سعيد بن جبير.  "(:576/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 . "إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ سْلم، وبه أعله المنذري :" 390برقم  (:248/ 2األم« )  -»ضعيف أبي داود في 
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قََضى أَنَّ ك لَّ إِنَّ النبي  :"قَالَ   عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  .  )حسن( -4857
ْستَْلَحٍق اْست ْلِحَق َبْعَد أَِبيِه الَِّذي ي ْدَعى لَه  ادََّعاه  َوَرثَت ه  فَقََضى أَنَّ ك لَّ َمْن َكاَن ِمْن أََمٍة  يَْمِلك َها َيْوَم  م 

ا ق ِسَم قَْبلَه  ِمْن اْلِميَراِث َشْيٌء َوَما أَْدَرَك ِمْن ِميَراٍث لَْم    أََصابََها فَقَْد لَِحَق ِبَمْن اْستَْلَحقَه  َولَْيَس لَه  ِممَّ
ْمِلْكَها أَْو ِمْن  ي ْقَسْم فَلَه  َنِصيب ه  َواَل َيْلَحق  إِذَا َكاَن أَب وه  الَِّذي ي ْدَعى لَه  أَْنَكَره  َوإِْن َكاَن ِمْن أََمٍة لَْم يَ 

ةٍ َعاَهَر بَِها فَإِنَّه  اَل َيْلَحق  ِبِه َواَل َيِرث  َوإِْن َكاَن الَّذِ  رَّ َو َولَد  ِزْنَيٍة ِمْن  ح  ي ي ْدَعى لَه  ه َو ادََّعاه  فَه 
ةً أَْو أََمةًَوذَِلَك فِيَما اْست ْلِحَق فِ  رَّ ِه َمْن َكان وا ح  ةٍ َكاَن أَْو أََمٍة َوه َو َولَد  ِزَنا ِْلَْهِل أ م ِ رَّ ْساَلِم ح  ِل اْْلِ ي أَوَّ

ْساَلِم فَقَ     )1("  ْد َمَضىفََما اْقت ِسَم ِمْن َماٍل قَْبَل اْْلِ

ذَاَت َيْوٍم َوه َو     رسول للا   َدَخَل َعلَيَّ :"قَالَْت    رضي للا عنها   عن عائشة  وفيهما -4858
ْدِلِجيَّ َدَخَل َعلَيَّ فََرأَى أسامة بن زيد َوزيدا َوَعلَيْ  ًزا اْلم  َجز ِ وٌر فَقَاَل َيا عائشة أَلَْم تََرْي أَنَّ م  ِهَما  َمْسر 

َها ِمْن َبْعٍض قَِطيفَةٌ قَْد  َما فَقَاَل إِنَّ َهِذِه اْْلَْقَداَم بَْعض  ه  َما َوَبَدْت أَْقَدام  ء وَسه     )2(" َغطََّيا ر 

َشاِهٌد َوأسامة بن زيد َوزيد ْبن     رسول للا  قَالَْت َدَخَل قَاِئٌف وَ   "  فيهماوفي لفظ   -4859
ْضَطِجعَاِن فَقَاَل إِنَّ َهِذِه اْْلَْقَداَم َب  َها ِمْن بَْعٍض فَس رَّ ِبذَِلَك النبي َحاِرثَةَ م  َوَكاَن   )3("َوأَْعَجَبه   ْعض 

ٌز قَاِئفًا َجز ِ  قال أبو داود " وكان أسامة أسود ،وزيد أبيض" " م 

َوَكاَن ِمْن َشأِْن أ م ِ أَْيَمَن ، أ م ِ أ َساَمةَ ْبِن َزْيٍد     قَاَل :      َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ مسلم  وفي   -4860
ا َولََدْت آِمَنة  رَ  طَِّلِب ، َوَكاَنْت ِمَن اْلَحَبَشِة ، فَلَمَّ ِلعَْبِد للِا ْبِن َعْبِد اْلم  س وَل للِا  أَنََّها َكاَنْت َوِصيفَةً 

ف َِي   ت و  َما  بَْعَد  َوَسلََّم  َعلَْيِه  َكبَِر َرس ول  للِا      َصلَّى للا   َحتَّى  ن ه   تَْحض  أَْيَمَن  أ مُّ  فََكاَنْت  ،  أَب وه  ، 
ف َِي َرس ول  للِا  ف َِيْت بَْعَد َما ت و    )4("ِبَخْمَسِة أَْشه ٍر .  فَأَْعتَقََها ث مَّ أَْنَكَحَها َزْيَد ْبَن َحاِرثَةَ ، ث مَّ ت و 

  

 
( ) كتاب  2265( برقم: )247/    2وأبو داود في "سننه" )  ،  (  8085( برقم: )342/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(

"  إسناده حسن."(:578/ 3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  الطالق ، باب في ادعاء ولد الزنا ( )بهذا اللفظ(
 ."إسناده حسن، وكذا قال البوصيري " 1960برقم  (:34/ 7ط غراس« ) »صحيح سنن أبي داود. وقال األلباني في 

ومسلم في ،  ( ) كتاب الفرائض ، باب القائف ( )بهذا اللفظ(  6771( برقم: )157/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .( ) كتاب الرضاع ، باب العمل بإلحاق القائف الولد ( )بمثله.(1459( برقم: ) 172/  4"صحيحه" ) 

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي 3731( برقم: )23/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ( ) كتاب الرضاع ، باب العمل بإلحاق القائف الولد ( )بمثله.(1459( برقم: )172/    4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب رد المهاجرين إلى اأْلنصار منائحهم  1771( برقم: )162/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )4(
 . (من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح ( )بهذا اللفظ
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    العدد كتاب •
 عدة الخلع  •

أَنَّ اْمَرأَةَ ثابت بن قيس اْختَلَعَْت  "رضي للا عنهما    عن بن عباس.  لغيره()صحيح   -4861
   )1("أَْن تَْعتَدَّ بَِحْيَضةٍ  فَأََمَرَها النبي ِمْن َزْوِجَها َعلَى َعْهِد النبي

ذٍ و.  )حسن( -4862 اْختَلَْعت  ِمْن َزْوِجي ث مَّ ِجْئت     :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عن ُربَيَِّع بِْنِت ُمعَّوِ
اَل ِعدَّةَ َعلَْيِك إِالَّ أَْن تَُكونِي َحِديثَةَ َعْهٍد بِِه فَتَْمُكثِي َحتَّى  ع ثَْماَن فََسأَْلت ه  َماذَا َعلَيَّ ِمْن اْلِعدَّةِ فَقَاَل  

تَِّبٌع فِي ذَِلَك قََضاءَ   تَِحيِضي َحْيَضةً  فِي َمْرَيَم اْلَمغَاِليَِّة َكاَنْت تَْحَت ثابت      رسول للا  قَاَل َوأََنا م 
اٍس فَاْختَلَعَْت ِمْنه       )2("بن قيس ْبِن َشمَّ

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت    وفي لفظ للترمذي عنها".    )صحيح( -4863
 )3("  أن تعتد بحيضة -أو أمرت  -  ، فأمرها النبي   على عهد النبي 

رضي للا عنه أخبره : أن   عبيد هللا بن عمر عن نافع أن ابن عمروعن  .    )صحيح( -4864
فذهب عمها معاذ بن عفراء   ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان  

: تنتقل    فقال : إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان    إلى عثمان  
تنكح   ال  إنها  عدة  عليها  واحدةوليس  حيضة  تحيض  أكبرنا    حتى  عثمان   : للا  عبد  فقال   ،

   )4("وأعلمنا

 
 
 
 
 
 

 

 

 
صحيح رواه عبد الرزاق عن   وصححه ووافقه الذهبي وقال "( برقم: )بنحوه.( 206/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )1(

( 477/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه مختصرا.(  2229( برقم: )236/    2وأبو داود في "سننه" )" ،    معمر مرسال
( اللفظ(  1185برقم:  )بهذا  في    )م((  األرنؤوط  قال   . غريب"  حسن  "حديث  )وقال  األرنؤوط«  ت  داود  أبي  / 3»سنن 
إسن" (:546 لغيره، وهذا  األلباني  اد ضعيف.صحيح  . وقال   "( داود ط غراس«  أبي   1931برقم    (:428/  6»صحيح سنن 

 ."حديث صحيح، وقال الترمذي: "حسن غريب"، والحاكم: "صحيح اإلسناد"، ووافقه الذهبي"
برقم:    (209/    3وابن ماجه في "سننه" )  ،( )بهذا اللفظ(  2/    3498( برقم: )692/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(
»سنن ابن ماجه " .  قال األرنؤوط في إسناده جيد "(:399/ 9»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في  ( )بمثله.(2058)

د بن إسحاق."(:209/ 3ت األرنؤوط« ) /  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في إسناده حسن من أجل محمَّ
 ماجة بإسناد حسن. وقال الحافظ "وإسناده جيد". أخرجه النسائي وابن "...(:431

/   2والترمذي في "جامعه" )،  ( ) باب العدد ، ( )بلفظه.(  824( برقم: )284/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )3(
أن تعتد وقال:"وفي الباب عن ابن عباس . حديث الربيع الصحيح ؛ أنها أمرت    وقال :"  )بهذا اللفظ(    (  1185( برقم: )476

"حديث الربيع   وسنده صحيح. وقال الترمذي:"...(:431/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال األلباني في بحيضة . 
ُ َعلَيِه َوَسلََّم، وإنما هو عثمان بن   بحيضة".تعتد  أن  بنت معوذ؛ الصحيح أنها أُِمَرْت   يعني: أن اآلمر لها ليس هو النبي َصلَّى َّللاَّ

بعد أن -ما في رواية صحيحة صريحة بذلك عند البيهقي، سأذكرها في الحديث اآلتي إن شاء هللا. لكن قد صرح عثمان  عفان، ك
ُ َعلَيِه َوَسلََّم، فقال لها: -أفتاها بذلك ُ َعلَيِه َوَسلََّم في مريم   برفعه إلى النبي َصلَّى َّللاَّ "وأنا متبع في ذلك قضاء رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

اٍس فاختلعت منه".الَمنَ   الية؛ كانت تحت ثابت ابن قيس بن َشمَّ
بهذا ( ) كتاب العدد ، باب ما جاء في عدة المختلعة ( )15701( برقم: )450/    7البيهقي في "سننه الكبير" ) أخرجه    –  )4(

اب في عدة المطلقات يتناول  فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي هللا عنه هو الذي أمرها بذلك ، وظاهر الكت  - 1 وقال " ( اللفظ 
( ) كتاب 18778( برقم: )43/  10وابن أبي شيبة في "مصنفه"  )"، المختلعة وغيرها فهو أولى ، وباهلل التوفيق وهللا أعلم .

سنده "(:432/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). قال األلباني في    (بمثله مختصراالطالق ، من قال عدتها حيضة ( )
 . "الشيخين. صحيح على شرط
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  )1("عدة المختلعة حيضة."قال : رضي للا عنهما  عن ابن عمر.(موقوف  )صحيح -4865

ِذ ْبِن َعْفَراءَ عن َنافِعٍ  . و   )صحيح(  -4866 ِ    أَنَّ ُربَيَِّع بِْنَت ُمعَوَّ َها إِلَى َعْبِد َّللاَّ َجاَءْت ِهَي َوَعمُّ
َعفَّاَن  بن عمر فَأَْخبََرْته  أَنََّها اْختَلَعَْت ِمْن َزْوِجَها فِي َزَماِن ع ثَْماَن ْبِن َعفَّاَن فََبلََغ ذَِلَك ع ثَْماَن ْبَن  

ِ بن عمر      )2("قَةِ ِعدَّتَُها ِعدَّةُ اْلُمَطلَّ فَلَْم ي ْنِكْره  َوقَاَل َعْبد  َّللاَّ

 . عدة المطلقة البائن •
عن زرارة بن أوفى قال سمعته يقول    )صحيح عن عمر وعلي رضي هللا عنهما( -4867

ووجبت    من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهرقضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه  
   )3("  العدة

فقال    وأتيت رسول للا    وفي "  رضي للا عنها    مسلم عن فاطمة بنت قيس  وفي -4868
: كم طلقك ؟ قلت : ثالثا ، قال : صدق ليس لك نفقة ، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم  

 )4( " فإذا انقضت عدتك فآذنينيفإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده ، 

َها فِي َعْهِد  أَنَّه  َطلَّقََها  رضي للا عنها :"  عن فاطمة بِْنِت قَْيٍس   "  لفظ لمسلموفي   -4869 َزْوج 
ِ َْل ْعِلَمنَّ   النبي ا َرأَْت ذَِلَك قَالَْت َوَّللاَّ فَإِْن َكاَن ِلي     رسول للا  َوَكاَن أَْنفََق َعلَْيَها َنفَقَةَ د وٍن فَلَمَّ

ْذ ِمْنه  َشْيئًا قَالَْت فَذََكْرت  ذَِلَك لِ  ِني َوإِْن لَْم تَك ْن ِلي َنفَقَةٌ لَْم آخ    رسول للاَنفَقَةٌ أََخْذت  الَِّذي ي ْصِلح 
 )5("فَقَاَل اَل َنفَقَةَ لَِك َواَل س ْكَنى

ا  "   لمسلم  وفي لفظ -4870 ِك بن قيس أَْخبََرْته  أَنَّ أََبا َحْفِص  أَنَّ فاطمة ِبْنَت قَْيٍس أ ْخَت الضَّحَّ
وِميَّ َطلَّقََها ثاََلثًا ث مَّ اْنَطلََق إِلَى اْليََمِن فَقَاَل لََها أَْهل ه  لَْيَس لَِك َعلَْيَنا َنفَقَةٌ فَاْنَطلََق    ْبَن المغيرة اْلَمْخز 

فِي َبْيِت ميمونة فَقَال وا إِنَّ أََبا َحْفٍص َطلََّق اْمَرأَتَه  ثاََلثًا    رسول للا   َخاِلد  ْبن  اْلَوِليِد فِي َنفٍَر فَأَتَْوا
 )6("َوَعلَْيَها اْلِعدَّةُ  لَْيَسْت لََها نَفَقَةٌ   رسول للا  فََهْل لََها ِمْن َنفَقٍَة فَقَالَ 

فَ   " وفي لفظ لمسلم -4871 اْلَبتَّةَ  فََطلَّقَنِي  وٍم  َمْخز  َبِني  ِمْن  ٍل  أَْهِلِه ك ْنت  عنَد َرج  إِلَى  أَْرَسْلت  
 )7("أَْبتَِغي النَّفَقَةَ 

 
( . قال األلباني في ( ) كتاب الطالق ، باب في الخلع ( )بهذا اللفظ 2230( برقم: )237/  2أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )1(

والحديث   " وقال :"...إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين "  1932برقم    (:431/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
( 88/ 2وكذلك هو في "الموطأ" ) ( عن المصنف ... بإسناده؛ لكن بلفظ: عدة المختلعة عدة المطلقة.450/ 7أخرجه البيهقي )

أن ربيع بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد هللا بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من   لكن بأتم منه؛ ولفظه: عن نافع: 
قلت: "   ن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فلم ينكره، وقال عبد هللا بن عمر: عدتها عدة المطلقة.زوجها في زمان عثمان ب

فرواية "الموطأ" مطابقة لرواية البيهقي عن المصنف، فقد يبدو أن روايته في الكتاب مخالفة أو شاذة، وليس كذلك؛ بل كالهما  
" كان أول األمر، وما رواه المصنف هو الذي استقر عليه رأيه آخر  محفوظة، ولكن على نوبتين، فما في "الموطأ" و"البيهقي

أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان فقال: تعتد   والدليل ما رواه عبيد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر.  األمر.
رواه ابن أبي شيبة  يرنا وأعلمنا.بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثالث حيض؛ حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خ

 وسنده صحيح على شرط الشيخين.  (.451 - 450/ 7(، والبيهقي )114/ 5)
. قال األلباني في    ( ) كتاب الطالق ، طالق المختلعة ( )بهذا اللفظ(2087( برقم: )812/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(

 ( لكن بأتم منه؛ ولفظه: عن نافع: 88/ 2هو في "الموطأ" ) »وكذلك... (:432/ 6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )
ِذ ابن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد هللا بن عمر، فأخبرته أنها   عثمان بن زمان  في  زوجها  من  اختلعت  أن ُربَيَِّع بنت ُمعَِوّ
قلت: فرواية "الموطأ" مطابقة لرواية  قة.عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فلم ينكره، وقال عبد هللا بن عمر: عدتها عدة المطل 

البيهقي عن المصنف، فقد يبدو أن روايته في الكتاب مخالفة أو شاذة، وليس كذلك؛ بل كالهما محفوظة، ولكن على نوبتين، فما  
رواه عبيد هللا بن والدليل ما  في "الموطأ" و"البيهقي" كان أول األمر، وما رواه المصنف هو الذي استقر عليه رأيه آخر األمر.

ها عثمان فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثالث  بَيَِّع اختلعت من زوجها، فأتى َعم  عمر عن نافع عن ابن عمر.أن الر 
 (.451  -  450/  7(، والبيهقي )114/  5رواه ابن أبي شيبة )  ِحيٍَض؛ حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: َخْيُرنا وأعلُمنا.

 . وسنده صحيح على شرط الشيخين.«
( 288/    6وعبد الرزاق في "مصنفه" )،  ( )بنحوه.(  14599( برقم: )255/    7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(

»إرواء . قال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(16960( برقم: ) 206/    9وابن أبي شيبة في "مصنفه" )،  ( )بمثله.(  10875برقم: )
 .رضي هللا عنهما " صحيح عن عمر وعلى:" 1937برقم  (:356/ 6« ) الغليل

 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )199/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالث1480( برقم: )195/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )196/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )196/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
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فَأَْرَسَل إِلَى اْمَرأَِتِه فاطمة ِبْنِت قَْيٍس ِبتَْطِليقٍَة َكاَنْت َبِقَيْت ِمْن َطاَلقَِها "وفي لفظ لمسلم -4872
ذ  ِباْلِعْصَمِة الَِّتي َوَجْدَنا النَّاَس عَ   ...   لَْيَها  فَقَاَل َمْرَوان  لَْم َنْسَمْع َهذَا اْلَحِديَث إاِلَّ ِمْن اْمَرأَةٍ َسَنأْخ 

وه نَّ ِمْن  فَقَالَْت فاطمة ِحيَن   َوَبْيَنك ْم اْلق ْرآن  قَاَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ اَل ت ْخِرج  َبلَغََها قَْول  َمْرَواَن فََبْيِني 
َراَجعَةٌ فَأَيُّ أَْمٍر َيْحد ث  َبْعَد الثَّاَلِث فََكْيَف تَق ول   وَن اَل َنفَقَةَ ب ي وِتِهنَّ اْْلَيةَ قَالَْت َهذَا ِلَمْن َكاَنْت لَه  م 

 )1(" لََها إِذَا لَْم تَك ْن َحاِماًل فَعَاَلَم تَْحِبس ونََها
إن كنتم تحبسونها على زوجها في بيته فأوجبوا لها النفقة وإن لم توجبوا لها  قال في التمهيد:" •

  النفقة فال توجبوا عليها السكنى"

قَاَل ك ْنت  َمَع اْْلَْسَوِد ْبِن يَزيد َجاِلًسا فِي اْلَمْسِجِد اْْلَْعَظِم    عن أَبِي إِْسَحقَ وفي مسلم   -4873
لَْم َيْجعَْل لََها س ْكنَى َواَل      رسول للا   َوَمعنا الشَّْعبِيُّ فََحدََّث الشَّْعِبيُّ ِبَحِديِث فاطمة ِبْنِت قَْيٍس أَنَّ 

ك  كتاب    َنفَقَةً ث مَّ أََخذَ اْْلَْسَود  َكفًّا ِمْن َحًصى ث  بِِمْثِل َهذَا قَاَل ع َمر  اَل َنتْر  فََحَصَبه  ِبِه فَقَاَل َوْيلََك ت َحد ِ
ِ َوس نَّةَ َنِبي َِنا  ِلقَْوِل اْمَرأَةٍ اَل َنْدِري لَعَلََّها َحِفَظْت أَْو َنِسَيْت لََها السُّْكنَى َوالنَّفَقَة  قَاَل َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ    َّللاَّ

َبي َِنٍة اَل ت ْخِرج   ْجَن إِالَّ أَْن َيأِْتيَن ِبفَاِحَشٍة م   )2("وه نَّ ِمْن ب ي وِتِهنَّ َواَل َيْخر 

َ َيعني فِي    :"أَنََّها قَالَتْ   رضي للا عنها   عن عائشةوفيهما    -4874 َما ِلفاطمة أاََل تَتَِّقي َّللاَّ
   )3(" قَْوِلَها اَل س ْكنَى َواَل َنفَقَةَ 

ِ َزْوِجي  :"  قَالَتْ رضي للا عنها      عن فاطمة بِْنِت قَْيٍس   وفي مسلم -4875 ق ْلت  َياَرس وَل َّللاَّ
لَتْ قَاَل  َوأََخاُف أَْن يُْقتََحَم َعلَيَّ َطلَّقَنِي ثاََلثًا   )4("فَأََمَرَها فَتََحوَّ

َواْعلَْم أَنَّ فِي َحِديث فاطمة بِْنت قَْيس فََوائِد َكثِيَرة : إِْحَداَها َجَواز َطاَلق اْلغَائِب , َوالثَّانِيَة قال النووي"   •
ِلْلبَائِِن َوقَالَْت َطائِفَة : اَل نَفَقَة َواَل ُسْكنَى  َجَواز التَّْوِكيل فِي اْلُحقُوق فِي اْلقَْبض َوالدَّْفع , الثَّاِلثة اَل نَفَقَة  

ابِعَة َجَواز َسَماع َكاَلم اأْلَْجنَبِيَّة َواأْلَْجنَبِّي فِي ااِلْستِْفتَاء َونَْحوه , اْلَخاِمَسة َجَواز اْلُخُروج ِمْن    , الرَّ
َمة َمْنِزل اْلِعدَّة ِلْلَحاَجِة , السَّاِدَسة اِْستِْحباب ِزيَاَرة ا َجاِل بَِحْيُث اَل تَقَع َخْلَوة ُمَحرَّ اِلَحات ِللّرِ لنَِّساء الصَّ

فِي أُّم َشِريك : ) تِْلَك اِْمَرأَة يَْغَشاَها أَْصَحابِي ( , السَّابِعَة َجَواز التَّْعِريض لَِخْطبَة اْلُمْعتَدَّة   ِلقَْوِلهِ 
ِل إَِجابَة أِلَنََّها أَْخبََرتْهُ أَنَّ   اْلبَائِن بِالثَّاَلِث , الثَّاِمنَة َجَواز اْلِخْطبَة َعلَى ِخْطبَة َغْيره إِذَا لَْم يَْحُصل ِلأْلَوَّ

هَها معاوية َوأَبَا اْلَجْهم َوَغْيرهَما َخَطبُوَها , التَّاِسعَة َجَواز ِذْكر اْلغَائِب بَِما فِيِه ِمْن اْلعُيُوب الَّتِي يَْكرَ 
َمة,الثَّاِلثَة َعْشَرة َجَواز نَِكاح َغْير اْلُكْفء إِذَا َرِضيَْت بِِه  إِذَا َكاَن ِللنَِّصيَحِة َواَل يَ  ُكون ِحينَئٍِذ ِغيبَة ُمَحرَّ

ابِعَة َعْشَرة اْلِحْرص َعلَى ُمَصاَحبَة أَْهل التَّْقوَ  ْوَجة َواْلَوِلّي أِلَنَّ فاطمة قَُرِشيَّة َوأسامة َمْولًى,الرَّ ى  الزَّ
َم َواْلفَْضل َوإِْن َدنَْت أن سابهْم,اْلَخاِمَسة َعْشَرة َجَواز إِْنَكار اْلُمْفتِي َعلَى ُمْفٍت آَخر َخالََف النَّّص أَْو َعمَّ

اِْنتِقَال  َما ُهَو َخاِلص أِلَنَّ عائشة أَْنَكَرْت َعلَى فاطمة بِْنت قَْيس تَْعِميمَها أاَلَّ ُسْكنَى ِلْلَمْبتُوتَِة َوإِنََّما َكاَن 
ا ِلعُْذٍر ِمْن َخْوف اِْقتَِحامه َعلَْيَها أَْو ِلبَذَاَءتَِها أَْو نَْحو ذَِلَك , السَّاِدَسة َعْشَرة اِْستِْحباب  فاطمة ِمْن َمْسَكنهَ 

ْيف َرُجاًل أَْو اِْمَرأَة َوَّللَاَّ أَْعلَم . ائِر َوإِْكَرامه بِِطيِب الطَّعَام َوالشََّراب َسَواء َكاَن الضَّ  ِضيَافَة الزَّ

دلة أنه النفقة لها وبعضهم قال تجب النفقة ، وبعضهم قال نجب النفقة والسكنى ،  الظاهر من األ •
 ،والظاهر أن لها السكنى عند األمن " وهللا أعلم ؟ 

:أن المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن أن القرآن يدل عليه  ولهذا لما رأى عمر قال شيخ اإلسالم" •
السكنى فقط ومنهم من قال:ال نفقة لها وال سكنى وكان من  نازعه أكثر الصحابة فمنهم من قال:لها 

أنه قال: ] ليس لك نفقة    هؤالء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس وهي التي روت عن النبي
ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن    "وال سكنى [ فلما احتجوا عليها بحجة عمر وهي قوله تعالى:

وغيرها من الصحابة كابن عباس وجابر وغيرهما : هذا في    قالت هي  "إال أن يأتين بفاحشة مبينة  
فأي أمر يحدث بعد الثالث ؟ !    "ال تدري لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا    " الرجعية لقوله تعالى :  

 ."وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس

 
 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )197/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )198/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
،  ( ) كتاب الطالق ، باب قصة فاطمة بنت قيس ( )بهذا اللفظ( 5323( برقم: )57/    7" )أخرجه البخاري في "صحيحه  –  )3(

 .( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بنحوه مطوال.(1481( برقم: )200/  4ومسلم في "صحيحه" )
 . طلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الطالق ، باب الم1482( برقم: )200/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
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قاعدة وهي: )أن ما علق بسبب  :"( 20/ ص    3)ج    -ضانية  جلسات رمقال الشيخ ابن عثيمين في   •
ثبت بوجود ذلك السبب، سواء علم به الفاعل أم لم يعلم( فعدة الوفاة سببها الوفاة، وعلى هذا فيكون 

فإن عدتها    :  ابتداؤها من وفاة الزوج حتى ولو لم تعلم إال بعد مضي أربعة أشهر وعشر من موته
في الطالق لو فرض أن رجالً طلق زوجته ولم تعلم بطالقه حتى    تنقضي وليس عليها شيء، وكذلك

حاضت ثالث مرات، فإنها في هذه الحال ال يلزمها أن تعيد العدة، بل نقول: اآلن خرجتي من العدة، 
فابتداء العدة في الموت من الموت، وابتداء العدة في الطالق من الطالق، وابتداء العدة في الفسخ  

المرأة لو لم  ، المهم أن ابتداء العدة يكون من حين وجود السبب ال من حين علم المرأة،  من الفسخ
 .تعلم إال بعد انتهاء العدة لم يكن عليها شيء، انتهت عدتها وتتزوج مباشرة 

 . تكون بوضع الحمل عدة الوفاة لمن كانت حامال •

س َبْيعَةَ اْْلَْسلَِميَّةَ ن ِفَسْت َبْعَد َوفَاةِ َزْوِجَها   :"أَنَّ     عن اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ في البخاري   -4876
   )1("فَاْستَأْذََنْته  أَْن تَْنِكَح فَأَِذَن لََها فَنََكَحتْ  ِبلََياٍل فََجاَءْت النبي

ْحَمِن َوابن عباس    هماوفي -4877 اْجتََمعَا عنَد  رضي للا عنهما :"  أَنَّ أَبَا سلمة ْبَن َعْبِد الرَّ
فَقَاَل ابن عباس ِعدَّتَُها آِخُر اأْلََجلَْيِن  أَبِي هريرة َوه َما َيْذك َراِن اْلَمْرأَةَ ت ْنفَس  َبْعَد َوفَاةِ َزْوِجَها ِبلََياٍل  

ِن أَِخي َيعني أََبا سلمة َوقَاَل أَب و سلمة قَْد َحلَّْت فََجعَاَل َيتََناَزَعاِن ذَِلَك قَاَل فَقَاَل أَب و هريرة أََنا َمَع ابْ 
فََجاَءه ْم فَأَْخَبَره ْم أَنَّ أم سلمة قَالَْت   فَبَعَثُوا ُكَرْيبًا َمْولَى ابن عباس إِلَى أم سلمة يَْسأَلَُها عن ذَِلكَ 

اْْلَْسلَِميَّةَ   فَأََمَرَها أَْن   رسول هللا  نُِفَسْت بَْعَد َوفَاِة َزْوِجَها بِلَيَاٍل َوإِنََّها ذََكَرْت ذَِلَك لِ إِنَّ س َبْيعَةَ 
َج   )2(" تَتََزوَّ

ٌل إِلَى اْبِن َعبَّاٍس  ولفظ البخاري"  -4878 ، َعْن َيْحيَى قَاَل : أَْخبََرنِي أَب و َسلََمةَ قَاَل : َجاَء َرج 
 َ ْربَِعيَن لَْيلَةً ؟ فَقَاَل اْبن  ، َوأَب و ه َرْيَرةَ َجاِلٌس ِعْنَده  ، فَقَاَل : أَْفِتنِي فِي اْمَرأَةٍ َولََدْت بَْعَد َزْوِجَها ِبأ

َرْيَرةَ  َعبَّاٍس : آِخر  اْْلََجلَْيِن ، ق ْلت  أََنا : } َوأ والت  اْلَْحَماِل أََجل ه نَّ أَْن َيَضْعَن َحْملَه نَّ { قَاَل أَب و ه  
ه  ك َرْيًبا إِلَى أ م ِ َسلََمةَ َيْسأَل َها ، فَقَالَْت  : أََنا َمَع اْبِن أَِخي ، َيْعِني أََبا َسلََمةَ ، فَأَْرَسَل اْبن  َعبَّاٍس غ اَلمَ 

ِطَبْت ، ْبلَى ، فََوَضعَْت بَْعَد َمْوِتِه ِبأَْرَبِعيَن لَْيلَةً ، فَخ  فَأَْنَكَحَها    : ق تَِل َزْوج  س َبْيعَةَ اْْلَْسلَِميَِّة َوِهَي ح 
  )3(". أَبُو السَّنَابِِل فِيَمْن َخَطبََهاَوَكاَن َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، 

ْحَمِن ْبن  أَبِي لَْيلَى ،  "وفي لفظ للبخاري -4879 ٍد قَاَل : ك ْنت  فِي َحْلقٍَة فِيَها َعْبد  الرَّ َحمَّ َعْن م 
وَنه  ، فَذََكَر آِخَر اْْلََجلَْيِن ، فََحدَّْثت  ِبَحِديِث س َبْيعَةَ ِبنْ  م  ِت اْلَحاِرِث َعْن َعْبِد للِا َوَكاَن أَْصَحاب ه  ي عَظ ِ

ٌد : فَفَِطْنت  لَه  ، فَق ْلت  : إِن ِي إِذًا لََجرِ  َحمَّ َز ِلي َبْعض  أَْصَحاِبِه ، قَاَل م  يٌء إِْن ْبِن ع ْتَبةَ ، قَاَل : فََضمَّ
َناِحَيِة اْلك وفَِة ، فَاْستَْحَيا وَ  َوه َو فِي  ْبِن ع ْتَبةَ  َيق ْل ذَاَك . َكذَْبت  َعلَى َعْبِد للِا  لَْم  ه   لَِكْن َعمُّ قَاَل : 

ث نِي َحِديَث س َبْيعَةَ ، فَق ْلت  : َهْل َسمِ  ْعَت َعْن  فَلَِقيت  أََبا َعِطيَّةَ َماِلَك ْبَن َعاِمٍر فََسأَْلت ه  ، فَذََهَب ي َحد ِ
: أَتَْجعَل وَن َعلَْيَها التَّْغِليَظ ، َواَل تَْجعَل وَن َعلَْيَها  َعْبِد للِا فِيَها َشْيئًا ؟ فَقَاَل : ك نَّا ِعْنَد َعْبِد للِا ، فَقَاَل 

ْخَصةَ ؟ لَنََزلَْت س وَرة  الن َِساِء اْلق ْصَرى بَْعَد الطُّولَى : } َوأ والت  اْلَْحَماِل أََجل ه نَّ أَْن َيَضْعَن   الرُّ
  )4("َحْملَه نَّ { . . 

ِ ْبِن اْْلَرقم أَنَّ س َبْيعَةَ أَْخبََرْته  أَنََّها َكاَنْت    عن عمرعن اْبِن ِشَهاٍب  هما  وفي -4880 ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِة   َحجَّ فِي  ف َِي عنها  فَت و  َبْدًرا  َشِهَد  ْن  ِممَّ َوَكاَن   ٍ ل َؤي  ْبِن  َبِني عامر  فِي  َوه َو  َخْولَةَ  ْبِن  َسْعِد  تَْحَت 

طَّاِب  اْلَوَداعِ َوِهَي َحاِمٌل فَلَْم تَْنَشْب أَْن َوضَ  لَْت ِلْلخ  ا تَعَلَّْت ِمْن ِنفَاِسَها تََجمَّ عَْت َحْملََها َبْعَد َوفَاِتِه فَلَمَّ
تََجم ِ  ٌل ِمْن َبنِي َعْبِد الدَّاِر فَقَاَل لََها َما ِلي أََراِك م  لَعَلَِّك  فََدَخَل َعلَْيَها أَب و السََّنابِِل ْبن  بَْعَكٍك َرج  لَةً 

 
( ) كتاب الطالق ، باب وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن 5320( برقم: )57/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
ل أجلهن أن يضعن  ( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وأوالت األحما4909( برقم: )155/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الطالق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها  1485( برقم: )201/    4مسلم في "صحيحه" )  ( ،بنحوهحملهن ( )
 . وغيرها بوضع الحمل ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن  4909( برقم: )155/    6البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )3(
 .  حملهن ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن  4910( برقم: )156/  6أخرجه البخاري في "صحيحه"  – )4(
 . حملهن ( )بهذا اللفظ(
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ا قَاَل  تَْرِجيَن الن َِكاَح إِنَّ  رَّ َعلَْيِك أَْرَبعَة  أَْشه ٍر َوَعْشٌر قَالَْت س َبْيعَة  فَلَمَّ ِ َما أَْنِت ِبَناِكحٍ َحتَّى تَم  ِك َوَّللاَّ
فَأَْفتَانِي بِأَنِّي قَْد  فََسأَْلت ه  عن ذَِلَك      رسول للا   ِلي ذَِلَك َجَمْعت  َعلَيَّ ِثَياِبي ِحيَن أَْمَسْيت  فَأَتَْيت  

جِ إِْن بََدا ِليَحلَلْ  َج  "    ُت ِحيَن َوَضْعُت َحْمِلي َوأََمَرنِي بِالتََّزو  قَاَل اْبن  ِشَهاٍب فَاَل أََرى َبأًْسا أَْن تَتََزوَّ
 )1("ِحيَن َوَضعَْت َوإِْن َكانَْت فِي َدِمَها َغْيَر أَْن اَل يَْقَربَُها َزْوُجَها َحتَّى تَْطُهرَ 

    .عدة الوفاة لمن كانت حائال   •
قَالَْت ك نَّا ن ْنَهى أَْن ن ِحدَّ َعلَى َمي ٍِت   عن النبي رضي للا عنها    عن أُّمِ َعِطيَّةَ  فيهما  -4881

 )2("فَْوَق ثاََلٍث إاِلَّ َعلَى َزْوجٍ أَْربَعَةَ أَْشه ٍر َوَعْشًرا 

    رسول للا   َسِمْعت    "رضي للا عنهما    وزينب بنت جحش  أُّمِ حبيبةو فيهما عن   -4882
إاِلَّ َعلَى َزوْ  ثاََلٍث  فَْوَق  َمي ٍِت  ت ِحدُّ َعلَى  اْْلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباّلِلَّ ت ْؤِمن   اِلْمَرأَةٍ  َيِحلُّ  أَْربَعَةَ  َيق ول  اَل  جٍ 

 )3("أَْشه ٍر َوَعْشًرا 

الثالث بصفرة ،  "    في مسلمو -4883 اليوم  أبي سفيان ، دعت في  نعي  أم حبيبة  أتى  لما 
فمسحت به ذراعيها وعارضيها ، وقالت : كنت عن هذا غنية ، سمعت النبي صلى للا عليه  
وسلم يقول : ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اْلخر أن تحد فوق ثالث إال على زوج ، فإنها 

لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها  "ولفظ البخاري"  تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
ا لي بالطيب من حاجة لوال أني سمعت النبي صلى للا عليه وسلم يقول: ال يحل المرأة وقالت: م

 )4("تؤمن باهلل واليوم اْلخر تحد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا . 

اَل تَْلِبس وا َعلَْيَنا س نَّةَ َنِبي َِنا ِعدَّة  أ م ِ اْلَولَِد    :"قَالَ     عن عمرو ْبِن العاص. و   )ضعيف( -4884
ف َِي عنها َسي ِد َها أَْرَبعَة  أَْشه ٍر َوَعْشًرا    )5(" إِذَا ت و 

  

 
( ) كتاب المغازي ، باب حدثني عبد هللا بن محمد الجعفي ( 3990( برقم: )80/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب الطالق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها  1484( برقم: ) 200/    4مسلم في "صحيحه" )، و  (بمثله)

 . بوضع الحمل ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحيض ، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ( 313( برقم: )69/    1في "صحيحه" )  أخرجه البخاري  –  )2(

( ) كتاب الطالق ، باب وجوب اإلحداد ِفي عدة الوفاة وتحريمه 938( برقم: )205/    4)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .(بمثلهِفي غير ذلك إال ثالثة أيام ( )

( ) كتاب الجنائز ، باب إحداد المرأة على غير زوجها ( )بهذا  1281( برقم: )78/    2ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف   –  )3(
( ) كتاب الطالق ، باب وجوب اإلحداد ِفي عدة الوفاة وتحريمه ِفي 1486( برقم: ) 202/    4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . غير ذلك إال ثالثة أيام ( )بمثله مطوال.(
( ) كتاب الطالق ، باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى 5345( برقم: )61/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

( ) كتاب الطالق ، باب وجوب اإلحداد 1486( برقم: )203/  4قوله بما تعملون خبير ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .( بهذا اللفظثالثة أيام ( ) ِفي عدة الوفاة وتحريمه ِفي غير ذلك إال

داود في "سننه"  وصححه ووافقه الذهبي، وأبو  ( )بهذا اللفظ(2853( برقم: )209/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )5(
.قال ابن حجر  ( )بمثله مختصرا.( 18082( برقم: )4005/  7وأحمد في "مسنده" ) ، ( )بنحوه.( 2308( برقم: )263/  2)

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني "(:422ام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص»بلوغ المرفي  
األرنؤوط في  باالنقطاع قال  الرسالة(:  338/  29»مسند أحمد« ).".  لم "ط  قبيصة  الدارقطني:  قال  إسناده ضعيف النقطاعه، 

 ."ل: حديث منكريسمع من عمرو، وقد نقل البيهقي عن اإلمام أحمد أنه قا
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 . صفة اإلحداد •
َعلَى   عن النبي  عن أُّمِ َعِطيَّةَ   وفيهما -4885 قَالَْت ك نَّا ن ْنَهى أَْن ن ِحدََّعلَى َمي ٍِت فَْوَق ثاََلٍث إاِلَّ

ثَْوَب َعْصٍب   ثَْوًبا َمْصب وًغا إاِلَّ َنْلبََس  َنْكتَِحَل َواَلَنتََطيََّب َواَل  َوَعْشًرا َواَل  ٍر  أَْشه  أَْربَعَةَ    َوقَدْ َزْوجٍ 
َص لََنا عنَد الطُّْهِر إِذَا اْغتََسلَْت  خ ِ    )1(" إِْحَداَنا ِمْن َمِحيِضَها فِي ن ْبذَةٍ ِمْن ك ْسِت أَْظفَارٍ ر 

   )2(في لفظ " وال تمتشط" وزاد النسائي -4886

 )3(" وال تختضب"وزاد أبو داود.  )صحيح( -4887
العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ، والنبذة : الشيء اليسير " والقسط ،والكست : مثل   •

 .الكافور نوع من الطيب ، أو هو العود ، واألظفار جنس من الطيب 

َها  :"قَالَ  عن النبيرضي للا عنها   عن أم سلمةو.  )صحيح( -4888 تََوفَّى عنها َزْوج  اْلم 
  )4(" ال تلبس المعصفر من الثياب وال الممشقة وال الحلي وال تختضب وال تكتحل

ف َِي َوَكاَنْت تَْشتَِكي َعْيَنَها  عنو .  )ضعيف( -4889 َها أَنَّ َزْوَجَها ت و  أ مُّ حكيم ِبْنت  أسيد عن أ م ِ
لََها إِلَى أم سلمة فََسأَلَتَْها عن ك ْحِل اْلَجاَلِء فَقَالَْت اَل تَْكتَِحل  إاِلَّ ِمْن  فَتَْكتَِحل  اْلَجاَلَء فَأَْرَسلَْت َمْواَلةً  

ف َِي أَب و سلمة َوقَْد َجعَْلت  َعلَى َعْيِني َصْبًرا فَقَاَل     رسول للا   أَْمٍر اَل ب دَّ ِمْنه  َدَخَل َعلَيَّ  ِحيَن ت و 
ِ لَْيَس فِيِه ِطيٌب قَاَل إِنَّه  َيش بُّ اْلَوْجهَ فَاَل تَْجعَِليِه  َما َهذَا َيا أم سلمة ق ْلت  إِنََّما ه   َو َصْبٌر َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ َشْيٍء أَْمتَِشط  َيا رَ  يِب َواَل ِباْلِحنَّاِء فَإِنَّه  ِخَضاٌب ق ْلت  ِبأَي  ِ قَاَل  إاِلَّ ِباللَّْيِل َواَل تَْمتَِشِطي ِبالط ِ س وَل َّللاَّ
ْدِر     )5(" ت غَل ِِفيَن ِبِه َرأَْسكِ ِبالس ِ

فَقَالَْت َيا رسول للا  َجاَءْت اْمَرأَةٌ إِلَى  :"   تَق ول    رضي للا عنها   أم سلمة   فيهما عن -4890
ل َها فَقَال َها َوقَْد اْشتََكْت َعْين َها أَفَنَْكح  ف َِي عنها َزْوج  ِ إِنَّ اْبَنِتي ت و  تَْيِن  اَل    رسول للا   َرس وَل َّللاَّ َمرَّ

إِْحَداك نَّ فِي َوقَْد َكاَنْت  أَْرَبعَة  أَْشه ٍر َوَعْشٌر  إِنََّما ِهَي  ث مَّ قَاَل  َيق ول  اَل  اْلَجاِهِليَِّة    أَْو ثاََلثًا ك لَّ ذَِلَك 
َمْيٌد ق ْلت  ِلزينب َوَما تَْرِمي ِباْلبَْعَرةِ   َعلَى َرأِْس اْلَحْوِل فَقَالَْت تَْرِمي ِباْلَبْعَرةِ َعلَى َرأِْس اْلَحْوِل قَاَل ح 

َها َدَخلَْت ِحْفًشا َولَِبَسْت َشرَّ ِثَيابَِها َولَْم تََمسَّ ِطيًبا وَ  ف َِي عنها َزْوج  اَل َشْيئًا زينب َكاَنْت اْلَمْرأَة  إِذَا ت و 
رَّ ِبَها َسَنةٌ ث مَّ ت ْؤتَى ِبَدابٍَّة ِحَماٍر أَْو َشاةٍ أَْو َطْيٍر فَ  تَْفتَضُّ ِبِه فَقَلََّما تَْفتَضُّ ِبَشْيٍء إاِلَّ َماَت ث مَّ  َحتَّى تَم 

ت َراِجع  َبْعد  َما َشاَءْت ِمْن ِطيٍب أَْو َغْيِرهِ  فَتَْرِمي بَِها ث مَّ  ج  فَت ْعَطى بَْعَرةً  "  ولفظ البخاري    "تَْخر 
 )6(أفتكحلها"الحفش"البيت الصغير الحقير""تفتض به" تمسح به جلدها"

 
( ) كتاب الحيض ، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ( 313( برقم: )69/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الطالق ، باب وجوب اإلحداد ِفي عدة الوفاة وتحريمه 938( برقم: )205/    4)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .ِفي غير ذلك إال ثالثة أيام ( )بمثله(

( ) كتاب الطالق ، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة 1/    3536( برقم: ) 699/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )2(
 . (( )بهذا اللفظ

( ) كتاب الطالق ، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ( )بهذا 2302( برقم: )260/    2أبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )3(
»صحيح سنن أبي داود " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:610/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  قال األرنؤوط    اللفظ(

 ."وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين"...(:72/ 7ط غراس« )
(  285/    1وابن الجارود في "المنتقى" )،    ( )بهذا اللفظ(4306( برقم: )144/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

العدد ، ( )بلفظه.(  828: ) برقم وأحمد في   ،( )بمثله.(  2/    3537( برقم: ) 700/    1والنسائي في "المجتبى" ) ،  ( ) باب 
. قال ابن   ( )بلفظه.(2304( برقم: )261/    2وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله.(  27224( برقم: )6419/    12"مسنده" )
رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حيث، قال: ال يصح ألجل "(:244/  2»خالصة البدر المنير« )الملقن في  

إسناده  "(:144/  10»صحيح ابن حبان« ) ". قال األرنؤوط في   إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان. 
إسناده صحيح، وصححه "  1995برقم  :(72/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  صحيح على شرط مسلم
"...هذا إسناد    2129برقم    (:205/  7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )  " . وقال فيابن الجارود وابن حبان 
 .صحيح على شرط مسلم"

( برقم:  700  /  1والنسائي في "المجتبى" )،    ( )بهذا اللفظ(2305( برقم: ) 261/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
)بمثله.(1/    3539) في    (  األرنؤوط  قال   .( األرنؤوط«  داود ت  أبي  بن "(:613/  3»سنن  المغيرة  لجهالة  إسناده ضعيف، 

أَِسيد وأمها. اك وأم حكيم بنُت  إسناد ضعيف "  395برقم    (:255/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وقال األلباني في  الضَّحَّ
 ."أعلّه المنذري فقصر. وقال الذهبي: " حديث غريب ، وأم حكيم، وأمها، وبهامسلسل بالمجهولين: المغيرة

( ) كتاب الطالق ، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 5336( برقم: )59/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب الطالق ، باب وجوب اإلحداد ِفي عدة الوفاة 1489( برقم: )202/  4وعشرا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .له مطوال.(وتحريمه ِفي غير ذلك إال ثالثة أيام ( )بمث
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ِ    فَُرْيعَةَ بِْنَت َماِلِك ْبِن ِسنَانٍ عن  و.    )صحيح( -4891 ْدِري  رضي للا  َوِهَي أ ْخت  أبي سعيد اْلخ 
ْدَرةَ َوأَنَّ َزْوَجَها َخَرَج      رسول للا   َجاَءتْ أنها  عنهما :" تَْسأَل ه  أَْن تَْرِجَع إِلَى أَْهِلَها فِي َبنِي خ 

ْم فَقَتَل وه  قَالَْت فََسأَْلت   أَْن      رسول للا   فِي َطلَِب أَْعب ٍد لَه  أََبق وا َحتَّى إِذَا َكاَن ِبَطَرِف اْلقَد وِم لَِحقَه 
َنعَْم      رسول للا  فَقَالَ :"قَالَْت    لَْم يَتُْرْك ِلي َمْسَكنًا يَْمِلُكهُ َواَل نَفَقَةً   أَْرِجَع إِلَى أَْهِلي فَِإنَّ َزْوِجي

ْجَرةِ أَْو فِي اْلَمْسِجِد َناَدانِي  أَْو أََمَر ِبي فَن وِديت       رسول للا  قَالَْت فَاْنَصَرْفت  َحتَّى إِذَا ك ْنت  فِي اْلح 
ةَ الَّتِي ذََكْرت  لَه  ِمْن َشأِْن َزْوِجي قَاَل  لَه  فَقَاَل َكْيَف ق ْلِت قَالَْت فَ  اْمُكثِي فِي بَْيتِِك  َرَدْدت  َعلَْيِه اْلِقصَّ
ا َكاَن ع ثَْمان  أَْرَسَل إِلَيَّ   َحتَّى يَْبلَُغ اْلكتاب أََجلَهُ  قَالَْت فَاْعتََدْدت  فِيِه أَْربَعَةَ أَْشه ٍر َوَعْشًرا قَالَْت فَلَمَّ

   )1("   ذَِلَك فَأَْخبَْرت ه  فَاتَّبَعَه  َوقََضى ِبِه فََسأَلَنِي عن 

ِ   جابرفي مسلم عن  و -4892 ط ل ِقَْت َخالَتِي فَأََراَدْت أَْن    :"َيق ول    رضي للا عنهما  ْبَن َعْبِد َّللاَّ
َج فَأَتَْت النبي ٌل أَْن تَْخر  دَّ َنْخلََها فََزَجَرَها َرج  ي َنْخلَِك فَإِنَِّك َعَسى أَْن تََصدَّقِي    تَج  د ِ فَقَاَل َبلَى فَج 

وفًا  )2("أَْو تَْفعَِلي َمْعر 

يدل على أنه عند  الخوف رضي للا عنها المتقدم    بنت قيسفاطمة    وفي مسلم عن -4893
َعابَْت عائشة أََشدَّ اْلعَْيِب َوقَالَْت إِنَّ فاطمة َكانَْت فِي َمَكاٍن َوْحٍش فَِخيَف   فلها أن تنتقل وفيه  :"  

 ) ")3َعلَى نَاِحيَتَِها فَِلذَِلَك أَْرَخَص لََها النبي 

  

 
( برقم: 34/    10والنسائي في "الكبرى" ) ،  ( )بمثله.(  4292( برقم: ) 128/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
( 492/    2الترمذي في "جامعه" )، و  ( )بهذا اللفظ(2300( برقم: )259/    2أبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  10977)

". . وضعفه  سناده صحيح "إ(:128/  10»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح". قال األرنؤوط في    (بنحوه( )1204برقم: )
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  ، وفي    2131برقم    (: 206/  7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في  

بترقيم الشاملة آليا(: هذا الحديث    39لباني« )ص»تراجعات األ، ثم تراجع عن ذلك وصححه   فجاء في    1992برقم    (:69/  7)
 – قال الشيخ رحمه هللا تعالى     وغيرهطبعة المعاف  (  2016( وصححه في صحيح أبي داود )2131ضعفه الشيخ في اإلرواء )

بدا لي كنت ذهبت في اإلرواء إلى ان إسناد حديث فريعة ضعيف، ثم    قال رحمه هللا:  –من السلسلة الضعيفة    5597تحت حديث )
أنه صحيح بعد أن اطلعت على كالم ابن القيم فيه، وتحقيق أنه صحيح، بما لم أره لغيره جزاه هللا خيرا، وازددت قناعة حين  

أنه صححه مع الترمذي ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي، ومن قبلهم محمد بن يحيى الذهلي الحافظ الثقة الجليل،    علمت
بلوغ في  الحافظ  في   وأقرهم  البر  عبد  ابن  قال  كما  األمصار،  فقهاء  أكثر  واستعمله  التفسير،  في  كثير  ابن  والحافظ  المرام، 

أخرجه    )ال تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها(  ، قال:رضي هللا عنهما    )االستيعاب( ومنهم بعض الصحابة كابن عمر
الصحيحين، وقد صح غيره خالفه12062عبد الرزاق ) ولكن مما ال شك فيه أن اآلثار إذا اختلفت عنهم، فاألولى   .( بإسناد 

 .."بالترجيح ما كان موافقا للحديث
( ) كتاب الطالق ، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها 1483( برقم: )200/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . زوجها ِفي النهار لحاجتها ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الطالق ، باب قصة فاطمة بنت قيس ( )بهذا اللفظ( ،  5325( برقم: )58/    7اري في "صحيحه" )أخرجه البخ  –  )3(

 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بمثله.(1481( برقم: )200/  4ومسلم في "صحيحه" )



970    | 

 970  الصفحة
 

الذى دلَّت عليه   :المعتدة ِمن طالق أو وطِء شبهة، أو زنى؟هل يجب اإلحداد على  مسألة :   •
الَواِجِب   باإلحداِد  فخصَّت  ونفت،  أثبتت  السنة  ألن  هؤالء،  من  واحدٍة  على  إحداد  ال  أنه  السنة، 
التحريم على  الزوجاِت، وبالجائز غيَرهن على األمواِت خاصة، وما عداهما، فهو داخل فى ُحكم 

لُه فى اإلحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيُد بن المسيب، وأبو عبيد،  األموات، فمن أين لكم دخو
إن البائن وأبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابُه، واإلمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه اختارها الِخرقى:  

ها، ، وهو محُض القياس، ألنها معتدة بائن ِمن نكاح، فلزمها اإلحداد كالمتوفَّى عنيجب عليها اإلحدادُ 
الِعدة، واختلفا فى سببها النكاح،فََحُرَمْت دواعيهألنهما اشتركا فى  ُم  تُحّرِ الِعدة  . قالوا: وال ، وألن 

يب والُحلى، مما يدعو المرأة إلى الرجال،   ريَب أن اإلحداد معقوُل المعنى، وهو أن إظهاَر الزينة والّطِ
تها استعجاالً لذلك، فُمنِعَْت ِمن دواعى ذلك،  ويدُعو الرجال إليها: فال يُؤمن أن تكِذَب فى انقضاء عد

وسدت إليه الذريعة، هذا مع أن الكذب فى عدة الوفاة يتعذَّر بظهوِر موت الزوج، وكوِن الِعدة أيَّاًم  
 معدودة، بخالف ِعدة الطالق، فإنها باألقراء وهى ال تُعلم إال من جهتها، فكان االحتياُط لها أولى. 

ْزِق. وهذا  • َم ِزْينَتَهُ الَّتى أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه والطَّيِّباِت ِمَن الّرِ ُ سبحانَه وتعالى على َمْن َحرَّ   قيل قد أنكر َّللاَّ
م على لسان  مه َّللاَّ ورسولُه، وَّللاَّ سبحانه قد حرَّ َم من الزينة إال ما حرَّ يدل على أنه ال يجوز أن يُحّرِ

المتوفَّى عنها مدة العدة، وأباح رسولُه اإلحداَد بتركها على غير الزوج، زينة اإلحداد على    رسوله  
وال   العدة،  لوازم  ِمن  اإلحداُد  وليس  اإلباحة،  أصِل  على  هو  بل  ما حرمه،  غير  تحريُم  يجوز  فال 

ً ،  توابعها ، ولهذا ال يجب على الموطوءة بشبهة، وال المزنى بها، وال المستبَرأة، وال الرجعيَِّة اتفاقا
وهذا القياُس أولى ِمن قياسها على المتوفى عنها لما بين الِعدتين من القُروء قدراً أو سبباً وحكماً، 

 .فإلحاُق ِعدة األقراء باألقراء أولى من إلحاق ِعدة األقراء بِعدة الوفاة

 : هل القرء الحيض أم الطهر. بناء على الخالف  ؟بالطهر مالعدة بالحيض أهل مسألة : •
ِة الُمَطلَّقِة   • اختلََف العُلَماُء في معنى القُروِء ، على قَولَيِن: القول األول: معنى القُروِء في ِعدَّ

وايتَيِن عن أحمد-ذاِت الَحيِض: الَحيضاُت، وهو َمذَهُب الَحنَفيَّة ، والَحنابِلِة   ،   -في أَصّحِ الّرِ
 ين ،  وهو قَوُل ُجمهوِر السَّلَِف .واختاره ابُن تَيميَّةَ ، وابُن القيِِّم ، وابُن ُعثيم

اًل: ِمَن الِكتابِ  األِدلَّةُ: •  : أوَّ
ئِي  قَولُه تعالى:    -1 • ئِي يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُهنَّ ثاََلثَةُ أَْشُهٍر َوالالَّ َوالالَّ

 . 4الطالق:  لَْم يَِحْضنَ 
أنَّ هللاَ تعالى نقَلَهنَّ عنَد َعَدِم الَحيِض إلى االعتداِد باألشُهِر؛ فَدلَّ ذلك على أنَّ   الدَّاللِة:َوجهُ   •

 األصَل الَحيُض . 
 .228البقرة:  َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ ثاََلثَةَ قُُروءٍ قَولُه تعالى:  -2 •
يَُدل  على وجوِب التَرب ِص ثالثةً كاِملةً، وَمن َجعَل القُروَء األطهاَر لم  ظاِهُر اآليِة    َوجهُ الدَّاللِة: •

، ومن َجعَلَه الَحيَض   النَّّصِ الثَّاِلِث، فيُخاِلُف ظاِهَر  يوِجْب ثالثةً؛ ألنَّه يُكتفَى بُطهَريِن وبَعِض 
، فيكوُن أَولى ِمن ُمخالف  تِه . أوَجَب ثالثةً كاِملةً، فيُوافُِق ظاِهَر النَّّصِ

زينَب بنِت جحٍش رضي هللا عنها قالْت: ))قلُت للنَّبّيِ صلَّى هللاُ عليِه    حديث  ثانيًا: ِمَن الس نَّةِ  •
ُر الظ هَر ...  (( .   وآلِه وسلََّم: إنَّها ُمستحاَضةٌ، فقال: تجِلُس أياَم أقرائِها، ثمَّ تغتَِسُل وتُؤّخِ

قرائِها(( ومعلوٌم أنَّه ال يُريُد أيَّاَم ُطهِرها، وإنَّما يُريُد أيَّاَم  قَولُه: ))تَجِلُس أياَم أ  َوجهُ الدَّاللِة:  •
ُر كالَم هللِا َعزَّ  ةُ؛ ألنَّه يُفَّسِ َحيِضها، والنبي  عليه الصَّالةُ والسَّالُم ال َشكَّ أنَّ تَفسيَره هو الُحجَّ

 وَجلَّ، وهو أفَصُح َمن نَطَق بالعَربيَِّة . 
ْد في ِلسانِه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم استِعمالُه بمعنى الط هِر في َموِضعٍ، فوَجَب ثالثًا: أنَّه لم يُعهَ  •

 أن يُحَمَل َكالُمه على المعهوِد في ِلسانِه . 
ِحِم؛ ألنَّ بَراءتَها إنَّما تَظَهُر بالَحيِض ال بالط هِر، والَحمُل   • ٌف لبراءِة الرَّ رابعًا: أنَّ الَحيَض ُمعَّرِ

ُف بأنَّها حاِمٌل أو حائٌِل،  ُطهٌر   ممتَد ، فيَجتَِمُع الط هُر الممتَد  مع الط هِر المحدوِد؛ فال يَحُصُل التعَر 
ُف هو المقصوُد، وال يكوُن إالَّ بالَحيِض .   والتعَر 

ِة الُمَطلَّقِة ذاِت الَحيِض: األطهاُر، وهو َمذَهُب المالِ  • كيَِّة ،  القول الثاني: َمعنى القُروِء في ِعدَّ
نقيطّيِ ، وهو قَوُل بَعِض السَّلَِف    والشَّافِعيَِّة ، وروايةٌ عن أحمد ، وهو اختياُر ابِن َحزٍم ، والّشِ



971    | 

 971  الصفحة
 

اًل: ِمَن الِكتابِ  األِدلَّةُ: •  . 1الطالق:  فََطلِّقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ قَولُه تعالى:   أوَّ
، وإنَّما أَمَر بالطَّالِق في الط هِر ال في الَحيِض قَولُه تعالى:    َوجهُ الدَّاللِة: • ِلِعدَّتِِهنَّ أي: في ِعدَّتِهنَّ

 كما جاء توضيحه في حديث ابن عمر رضي هللا عنهما   .
قَولُه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم: ))فتلك  :  ما وفيه  بِن ُعَمَر رضي هللاُ عنه   حديث:  ثانيًا: ِمَن الس نَّةِ  •

أمَ  التي  .الِعدَّةُ  األطهاُر  باألقراِء  المراَد  أنَّ  على  دلَّ  النِّساُء((  لها  يَُطلََّق  أن  أمره    َر هللاُ  فقد 
 . الطَّالُق الس نِّي  يكوُن في ُطهٍر لم يُجاِمْعها فيه، فبالطالق في الطهر إذا اشاء 

   )1("أ ِمَرْت بَِريَرة  أَْن تَْعتَدَّ ِبثاََلِث ِحَيٍض   :"قَالَتْ رضي للا عنها    عن عائشة  .    )صحيح( -4894

:أن زوج بريرة كان عبدا أسود ، يسمى  رضي للا عنهما ن بن عباس)صحيح( . ع -4895
أربع    مغيثا ، وكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها ، قال : فقضى فيها النبي  

     )2("قال همام مرة:عدة الحرة -قضيات : قضى أن الوالء لمن أعتق ، وخيرها وأمرها أن تعتد 

أَنَّ اْمَرأَةَ ثابت  رضي للا عنهما المتقدم في عدة الخلع  "   حديث ابن  عباس.    )حسن( -4896
  )3(" أَْن تَْعتَدَّ ِبَحْيَضةٍ  فَأََمَرَها النبي  بن قيس اْختَلَعَْت ِمْن َزْوِجَها َعلَى َعْهِد النبي

ذٍ .    )صحيح( -4897 بَيِّعِ بِْنِت ُمعَّوِ    )4(" أَنََّها أ ِمَرْت أَْن تَْعتَدَّ ِبَحْيَضةٍ   رضي للا عنها    َحِديُث الر 

أن أم حبيبة    .وفي لفظ للنسائي عن عائشة  رضي للا عنها"   )حسن. صحيح لغيره( -4898
ليست   فقال:   ، وسلم  عليه  للا  صلى  النبي  فسألت   ، سنين  سبع  تستحاض  كانت  جحش  بنت 

وحيضتها ، وتغتسل ، وتصلي    قدر أقرائهابالحيضة ، إنما هو عرق ، فأمرها أن تترك الصالة  
  )5("، فكانت تغتسل عند كل صالة .

أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن  وفي لفظ للنسائي"  .   )صحيح(  -4899
فقال: إنها ليست بالحيضة ،  بن عوف ، وأنها استحيضت ال تطهر ، فذكر شأنها لرسول للا 

ولكنها ركضة من الرحم ، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها ، فلتترك الصالة ، ثم تنظر  
  )6("ل صالة .ما بعد ذلك ، فلتغتسل عند ك

 
.   ( ) أبواب الطالق ، باب خيار األمة إذا أعتقت ( )بهذا اللفظ( 2077( برقم: ) 224/    3أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )1(

المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صقال ابن حجر في   ". فعلق رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول"(: 419»بلوغ 
ابن ماجه علي بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنه يخالف    نكر؛ فقد تفرد شيخم»  المحقق الفحل بقوله"

" قال األرنؤوط    .111/  32مذهب عائشة في أن األقراء هي األطهار، وليست الحيض. وانظر: »مجموع الفتاوى« البن تيمية  
برقم   (:200/  7»إرواء الغليل « )ي  " . وصححه األلباني ف إسناده صحيح.  "(:224/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في  

البوصيرى فى "   ...   هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن محمد , وهو ثقة، وقال:"..و  2120 قال 
( : " هذا إسناد صحيح رجاله موثقون , رواه البزار فى مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن  129/1الزوائد " )ق 

 ر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به , وقال: ال نعلم رواه هكذا إال أبو معشر ".أبى معش
( ) مسند بني هاشم رضي هللا عنهم ، مسند عبد هللا بن العباس بن  3471( برقم: )797/  2أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )2(

ط   386/  5»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ظ(عبد المطلب رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللف
" . وصححه األلباني إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري."الرسالة(: 

 وبمجموع ما ذكرنا لهذه الزيادة من شواهد؛ يتبين وقال :"...  1934برقم    (:5/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  
 ". ضعف ميل ابن القيم إلى أن قوله: عدة الحرة ... مدرج! وهللا أعلم.

 . 8614سبق تخريجه حديث رقم  – )3(
 . 8634سبق تخريجه حديث ؤقم  – )4(
. صححه   ( ) كتاب الطهارة ، باب ذكر األقراء ( )بهذا اللفظ(2/    210( برقم: )65/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )–  )5(

حديث صحيح. وقد صححه عبد الحق "األحكام   وقال "  275برقم    (: 43/  2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  
"ُسئل عنه أبو    (:271منذر بن المغيرة؛ قال المنذري في "مختصره" )رقم  رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير ال  ...الكبرى"  

 "ال يعرف؛ وبعضهم قّواه. وقال أبو حاتم: مجهول".  حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول ليس بمشهور". وقال الذهبي في "الميزان":
"الث في  أورده  فقد  حبان؛  ابن  هو  إنما  الذهبي؛  إليه  أشار  الذي  )البعض(  وهذا  "التهذيب" -قات"  قلت:  في  في -كما  وقال   .

ولكن لما كان له طرق   الحق: أن علة الحديث جهالة )المنذر( هذا.و  ...  "مقبول"؛ حيث يتابع؛ وإال فلين الحديث.  "التقريب":
وهو في الصحيحين رضي   -""  وهو بمعنى حديث عروة عن عائشة"أخرى وشواهد يأتي ذكرها في الكتاب؛ حكمنا عليه بالصحة.

ُ َعلَيِه َوَسلََّم، فقالت: إني امرأة أُستحاض فال أطهر؛ أفأدع  أن    - عنهما ولفظههللا فاطمة بنت أبي ُحبَْيٍش جاءت رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
 "إنما ذلك ِعْرٌق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصالة، فإذا أدبرت؛ فاغسلي عنك الدم ثم صِلّي".  الصالة؟ قال:

 .    552سبق تخريجه حديث رقم  – )6(
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البخاري -4900 َسأَلَْت   رضي للا عنها  عن عائشة  وفي لفظ   َبْيٍش  ح  أَبِي  ِبْنَت  أَنَّ فاطمة 
اَلةَ   النبي اَلةَ فَقَاَل اَل إِنَّ ذَِلِك ِعْرٌق َولَِكْن َدِعي الصَّ  قَالَْت إِن ِي أ ْستََحاض  فَاَل أَْطه ر  أَفَأََدع  الصَّ
    )1(" ث مَّ اْغتَِسِلي َوَصل ِي اأْلَيَّاِم الَّتِي ُكْنِت تَِحيِضيَن فِيَها َقَْدر

إِنََّها لَْيَسْت ِباْلَحْيَضِة َولَِكنََّها  رضي للا عنها "  عن عائشة. وفي لفظ للنسائي    )صحيح( -4901
ِحِم  اَلةَ  الَّتِي َكانَْت تَِحيُض لََها فَْلتَْنُظْر قَْدَر قَْرئَِهاَرْكَضةٌ ِمْن الرَّ ْك الصَّ  )2("فَْلتَتْر 

لغيره( -4902 للترمذي"  )صحيح  لفظ  وفي  عن    .  ِه  َجد ِ عن  أَِبيِه  عن  ثابت  بن  عدي  عن 
تَْغتَِسل   أَ   النبي ث مَّ  فِيَها  تَِحيض   َكاَنْت  الَّتِي  أَْقَرائَِها  أَيَّاَم  اَلةَ  الصَّ تََدع   ْستََحاَضِة  اْلم  فِي  قَاَل  نَّه  

أ  عنَد ك ل ِ َصاَلةٍ َوتَص وم  َوت َصل ِي   )3("َوتَتََوضَّ

ِ َصلَّى    جحش رضي للا عنها  َعْن َزْيَنَب ِبْنِت  وفي لفظ    )صحيح( . -4903 قَالَْت: ق ْلت  ِللنَّبِي 
ر  الظُّ  ْستََحاَضةٌ فَقَاَل: تَْجِلس  أَيَّاَم أَْقَرائَِها ، ث مَّ تَْغتَِسل  ، َوت َؤخ ِ ل   للا  َعلَْيِه َوَسلََّم: إِنََّها م  ْهَر ، َوت عَج ِ

ر  اْلَمْغِرَب ، َوت عَج ِ  ل  اْلِعَشاَء ، َوتَْغتَِسل  َوت َصل ِيِهَما َجِميعًا ،  اْلعَْصَر ، َوتَْغتَِسل  ، َوت َصل ِي ، َوت َؤخ ِ
  )4("َوتَْغتَِسل  ِلْلفَْجِر .

أَنَّ فاطمة بِْنَت أَبِي ُحبَْيٍش و.  )صحيح لغيره( -4904 َحدَّثَْت  رضي للا عنها :"  عن ُعْرَوةَ 
فَاْنُظِري إِذَا أَتَاِك  إِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق      رسول للا  فََشَكْت إِلَْيِه الدََّم فَقَاَل لََها    رسول للا   أَنََّها أَتَتْ 
  )5(" ث مَّ َصل ِي َما َبْيَن اْلق ْرِء إِلَى اْلق ْرِء   فَِإذَا َمرَّ قُْرُؤِك فَتََطهَِّريفَاَل ت َصل ِ  قُْرُؤكِ 

عائشة  .    )ضعيف( -4905 عنها    عن  الرضي للا  تَْطِليقَتَاِن    :" قَالَ نبيعن  اْْلََمِة  َطاَلق  
َها َحْيَضتَاِن     )6(" َوق ْرؤ 

 :   من أدلة القول الثاني •
 

( ) كتاب الحيض ، باب إذا حاضت في شهر ثالث حيض وما يصدق  325( برقم: )72/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 النساء في الحيض ( )بهذا اللفظ( .

 . 552  م سبق تخريجه حديث رق  – )2(
(  281: )( برقم 113/    1أبو داود في "سننه" )، و( )بهذا اللفظ(  126( برقم: )168/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )3(
»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« قال األرنؤوط في    .بمثله مختصرا(  ( )625( برقم: )394/    1ابن ماجه في "سننه" )، و   (بمثله)
، وجهالة والد عدي بن ثابت، فلم يرو  -وهو ابن عبد هللا النخعي- صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك  "(:395/ 1)

/ 1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )".  قال األلباني في  عنه غير ابنه. أبو اليقظان: هو عثمان بن عمير البجلي.
 ..." يك عن أبى اليقظان".قلت:وهما ضعيفان , ولكن الحديث صحيح ألن له شواهد. وقال الترمذى:"هذا حديث تفرد به شر" (:225

( ) كتاب الحيض واالستحاضة ، باب جمع المستحاضة بين  2/    359( برقم: )93/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )    –  )4(
 .الصالتين وغسلها إذا جمعت ( )بهذا اللفظ(

وأبو داود  ،    ( ) كتاب الطهارة ، باب ذكر األقراء ( )بهذا اللفظ(3/    211( برقم: )65  /  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )5(
. قال ابن )بمثله.(5(  620( برقم: )390/    1وابن ماجه في "سننه" )،  ( ) )بمثله.(  280( برقم: )112/    1في "سننه" )

»سنن ابن ماجه ت ".  قال األرنؤوط في  رجاله ثقات.رواه أبو داود والنسائي بسند كل  " (:126/ 3»البدر المنير « )  الملقن في
»صحيح الجامع " . وصححه األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة." (:391/  1األرنؤوط« )

أبي داود ط غراس« ) وقال في    2363برقم    (:466/  1الصغير وزيادته« ) »حديث :"  272برقم    (:38/  2»صحيح سنن 
(، وهو بمعنى حديث عروة عن عائشة اآلتي في الباب الذي يلي )رقم 521. وقد صححه عبد الحق "األحكام الكبرى" )صحيح
"ُسئل عنه  (:271قلت: رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير المنذر بن المغيرة؛ قال المنذري في "مختصره" )رقم    ...((.«281

"ال يعرف؛ وبعضهم قّواه. وقال أبو حاتم:    . وقال الذهبي في "الميزان":أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول ليس بمشهور"
. وقال -كما في "التهذيب"-قلت: وهذا )البعض( الذي أشار إليه الذهبي؛ إنما هو ابن حبان؛ فقد أورده في "الثقات"    مجهول".

 . ""مقبول"؛ حيث يتابع؛ وإال فلين الحديث. في "التقريب":
وأبو داود في "سننه"   وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(2839( برقم: )205/    2"مستدركه" )  أخرجه الحاكم في  –  )6(
( 1182( برقم: )474/    2، والترمذي في "جامعه" )  وقال :"وهو حديث مجهول"  ( )بنحوه.(2189( برقم: )223/    2)

حديث عائشة حديث غريب ، ال نعرفه مرفوعا إال من حديث مظاهر بن أسلم ، ومظاهر ال نعرف له في العلم   وقال :")بنحوه.(  
غير هذا الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري 

»سنن ابن . قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(2080( برقم: )225  /  3وابن ماجه في "سننه" )   "،  والشافعي وأحمد وإسحاق .  
/ 2األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . قال األلباني في  إسناده ضعيف لضعف ُمظاهر بن أسلم."(:226/  3ماجه ت األرنؤوط« )

اً إال من حديث  )قلت: ونحوه قول الترمذي: " ال نعرفه مرفوع  قال أبو داود: " وهو حديٌث مجهوٌل ".:"  377برقم    (:232
حديث مظاهر هذا ". وقال أبو بكر   نعرف له غيِر هذا الحديث ". وقال أبو عاصم: " ليس بالبصرة حديث أنكر من  مظاِهٍر، وال

»إرواء الغليل في . وقال في    هذا ". وقال الخطابي: " أهل الحديث يضعفونه "(  النيسابوري: " الصحيح عن القاسم خالف
بن      واألخرى: )صفدى(    وله علتان: األولى: مظاهر بن أسلم ضعيف.  :"  2066برقم    (:148/  7سبيل« )تخريج أحاديث منار ال

 ."سنان ويقال اسمه عمر , وصغدى لقبه , وهو ضعيف أيضا.
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إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة ":عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنها قالت -4906
  )1("الثالثةيبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة  " وفي لفظ لسعيد بن منصور"فقد برئت منه.

لَه  َوِهَي َحائٌِض  :"  رضي للا عنهما  أَنَّ ابن عمر ْبِن الخطاب  فيهما " -4907 َطلََّق اْمَرأَةً 
فَأََمَره   َواِحَدةً  ث مَّ تَِحيَض عنَده  َحْيَضةً    رسول للا   تَْطِليقَةً  َر  تَْطه  َحتَّى  ي ْمِسَكَها  ث مَّ  ي َراِجعََها  أَْن 

ث مَّ   ي ْمِهلََها َحتَّى تَْطه َر ِمْن َحْيِضَها فَإِْن أََراَد أَْن ي َطل ِقََها فَْلي َطل ِْقَها ِحيَن تَْطه ر  ِمْن قَْبِل أَْن أ ْخَرى 
 )2("ي َجاِمعََها فَِتْلَك اْلِعدَّة  الَّتِي أََمَر َّللاَّ  أَْن ت َطلََّق لََها الن َِساء  

ْحَمِن    :"  رضي هللا عنها    عن عائشة و.    )صحيح(  -4908 أَنََّها اْنتَقَلَْت حفصة ِبْنَت َعْبِد الرَّ
يِق ِحيَن َدَخلَْت فِي الدَِّم ِمْن اْلَحْيَضِة الثَّاِلثَِة قَاَل اْبن  ِشَهاٍب فَذ ِكَر ذَِلَك لِ  د ِ عَْمَرةَ  ْبِن أَِبي َبْكٍر الص ِ

ْحَمِن فَقَالَْت َصَدَق ع ْرَوة   َ تََباَرَك َوتَعَالَى    ِبْنِت َعْبِد الرَّ يَقُوُل  َوقَْد َجاَدلََها فِي ذَِلَك َناٌس فَقَال وا إِنَّ َّللاَّ
   )3(" فِي كتابِه ثاََلثَةَ قُُروٍء فَقَالَْت عائشة َصَدْقتُْم تَْدُروَن َما اأْلَْقَراُء إِنََّما اأْلَْقَراُء اأْلَْطَهارُ 

 . بسبب الرضاع أو المرض عدة من ارتفع حيضها وهي شابة أو مسألة : •
قال األوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم يأتها ثالثة أشهر قال ابن عبدالبر: •

وروي عن بن مسعود ال تنقضي عدتها إذا لم     -فإنها تعتد سنة ،وهذا نحو قول مالك ومذهب عمر  
  حيضها سنة وقال تلك الريبة وعن بن عباس في التي ارتفع  ،  تكن يائسة وال صغيرة إال بالحيض

قال أبو عمر صار مالك في هذا الباب إلى ما    ،وعن علي وزيد أنها ليست يائسة بارتفاع حيضها،
رواه عن عمر فيه وعن بن عباس مثله ،وهو أعلى ما روي إلى ذلك إلى ما رواه عليه الفتوى  

وقد روي عن   ، مسعود وزيدوصار غيره في ذلك إلى ظاهر القرآن وما روي عن بن  والعمل ببلده
وظاهرالقرآن ال مدخل فيه لذوات األقراء في االعتداد بالشهور   ،  علي مثله من وجه  ليس بالقوي

وإنما تعتد بالشهور اليائسة والصغيرة فمن لم تكن يائسة وال صغيرة فعدتها األقراء وإن تباعدت  
 . كما قال بن شهاب وهللا الموفق للصواب

فقال مالك : عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة وبه قال أحمد و إسحاق إن لم يستبن حملها   •
 . ورواه عن عمر بن الخطاب . وغيره

وأهل العراق يرون أن عدتها ثالث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها وإن مكثت    •
س ثالثة أشهر فتكون عدتها بعد اإليا  عشرين سنة إال أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض

الثعلبي : وهذا األصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء وروي ذلك عن ابن سعود  ،  قال
 قال الكيا : وهو الحق ألن هللا تعالى جعل عدة اآليسة ثالثة أشهر والمرتابة ليست آيسة" وأصحابه  

تعتد  فقال مالك و ابن القاسم و عبد هللا بن أصبغ :    : وأما من تأخر حيضها لمرض  -لخامسة  ا   •
وقد طلق حبان بن  تسعة أشهر ثم ثالثة وقال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة

منقذ امرأته وهي ترضع فمكثت سنة ال تحيض ألجل الرضاع ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها  
أن ترثه ألنها ليس من القواعد وال من الصغار فمات حبان إلى عثمان وعنده علي وزيد فقاال : نرى  

 .فورثته واعتدت عدة الوفاة
: ولو تأخر الحيض لغير مرض وال رضاع فإنها تنتظر سنة ال حيض فيها تسعة أشهر   -السادسة   •

فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو   ثم ثالثة على ما ذكرناه فتحل ما لم ترتب بحمل
على اختالف الروايات عن علمائنا ومشهورها خمسة أعوام فإن تجاوزتها حلت وقال أشهب  سبعة 

 
( 415/    7والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بمعناه.(  1225( برقم: ) 333/    6أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب العدد ، باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ( )بهذا اللفظ(15481برقم: )
( ) كتاب الطالق ، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة ( )بهذا  5332( برقم: )58/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ) بنحوه(  ( ) كتاب الطالق ، باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها (1471( برقم: )179/    4اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )
( ) كتاب الطالق ، ما جاء في األقراء في عدة الطالق وطالق الحائض  2140رقم: )( ب830/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )   –  )3(

( ) كتاب الطالق ، باب الرجل يطلق امرأته فتحيض 1231( برقم: )334/  6وسعيد بن منصور في "سننه" ) ،  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب 15479( برقم: )415/    7كبير" )ثالث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر ( )بلفظه مختصرا.( ، والبيهقي في "سننه ال

»بلوغ المرام من . قال ابن حجر في  العدد ، باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ( )بمثله.(
 . "أخرجه مالك في قصة بسند صحيح "(:422أدلة األحكام ت الفحل« )ص
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قال ابن العربي : وهو الصحيح ألنه إذا جاز أن يبقى الولد ،  : ال تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة
 . هفي بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك وقد روي عن مالك مثل

  -  ،    فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها (  قها زوجها طالقا يملك الرجعةباب المرأة يطل •
أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان : أنه كان عند جده امرأتان هاشمية  
وأنصارية فطلق األنصارية و هي ترضع وكانت ال تحيض وهي ترضع فمر بها قريب من سنة ثم  
وا هلك زوجها حبان عند رأس السنة أو قريب من ذلك لم تحض فقالت : أنا أرثه ما لم أحض فاختصم

إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فالمت الهاشمية عثمان فقال : هذا عمل ابن عمك هو  
كان موته عند رأس السنة من وقت الطالق بل كانت هي  //أشار علينا بذلك يعني علي بن أبي طالب  

مرضعة عند الطالق والمرضعة ال تحيض فعدتها كانت بالحيض فما لم تحض لم تخرج من العدة  
الرحمن بن أبي بكر أن رجال من    ،    ذلك ورثها عثمانفل الشافعي عن عبد  ويوضحه ما أخرجه 

األنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا  
ال تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان فقلت له : إن المرأة تريد أن ترث فقال ألهله :  

ي إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال  احملون
لهما عثمان : ما تريان ؟ فقاال : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد  
ا الالتي قد يئسن من المحيض وليست من األبكار الالتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضه
ثم  ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة  أهله وأخذ  إلى  ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان 
حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته  

 .كذا أورده السيوطي في " الدر المنثور "

قيسو.    )صحيح(  -4909 بن  علقمة  امرأته  إ:عن  طلق  حاضت نه  ثم  أوتطليقتين  تطليقة 
إلى   ثم ماتت فجاء   أوثمانية عشرشهرا  حيضة أوحيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا

      )1(ا"فسأله فقال حبس للا عليك ميراثها فورثه منه بن مسعود

: أيما امرأة طلقت فحاضت   عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب   -4910
تنتظرتسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإال  رفعت حيضتها فإنها  حيضة أو حيضتين ثم  

 )2("اعتدت بعد التسعة ثالثة أشهر ثم حلت 

  

 
/    6سعيد بن منصور في "سننه" )، و( )بهذا اللفظ(  15508( برقم: )419/    7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )1(

»البدر ( . قال ابن الملقن في  ( )بمثله11104( برقم: )342/    6( )بنحوه.( ، وعبد الرزاق في "مصنفه" ) 1300( برقم: )348
 ."وهذا إسناد صحيح."...(:202/ 7»إرواء الغليل « ) أللباني في". وقال اهذا األثر صحيح"(:224/ 8المنير « )

( برقم:  419/    7والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  2162( برقم: )839/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(
 .( )بمثله.(15509)
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 عدة المستحاضة  •
:    .    )صحيح( -4911 قال  المسيب  بن  سعيد  أن   : شهاب  ابن  أخبرنا  مالك  عدة أخبرنا 

قال محمد : المعروف عندنا أن عدتها على أقرائها  التي كانت تجلس  . )  )1(  "المستحاضة سنة 

فيما مضى وكذلك قال إبراهيم النخعي وغيره من الفقهاء وبه نأخذ . وهو قول أبي حنيفة والعامة 
ألنها فيهن حائض ؟ فكذلك تعتد  من فقهائنا أال ترى  أنها تترك الصالة أيام أقرائها التي كانت تجلس  

 ". ثالثة قروء منهن   بانت إن كان ذلك أقل من سنة أو أكثر  بهن فإذا مضت

 عدة المفقود  •
أَيَُّما اْمَرأَةٍ فَقََدْت َزْوَجَها فَلَْم تَْدِر أَْيَن ه َو    :" قَالَ     ْبَن الخطاب   عن عمر .    )صحيح(  -4912

    )2(" َوَعْشًرا ثُمَّ تَِحل  أَْربََع ِسنِيَن ثُمَّ تَْعتَد  أَْربَعَةَ أَْشُهٍر فَإِنََّها تَْنتَِظر  
أمرأة المفقود امرأته حتى       رسول للا   قال:"   عن المغيرة بن شعبة  .    )ضعيف( -4913

    )3(" يأتيها البيان

" ، وفي لفظ   أن يموت  قبل أو زوجها، لم تزوج حتى ي فقدت  قال: »إذا      عن علي  -4914
 )4(«"إذا فقدت المرأة زوجها فال تتزوج حتى تستبين أمره  في سنن سعيد بن منصور "

  

 
( 943( برقم: )652/    1والدارمي في "مسنده" )،  )بهذا اللفظ(      (  2164( برقم: )840/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )   –  )1(

 . "أثر صحيح"(:654/ 1»سنن الدارمي« )وقال المحقق سليم أسد في " )بمثله مطوال.(
  ي عدة التي تفقد زوجها ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الطالق ، ما جاء ف 2134( برقم: )828/    4أخرجه مالك في "الموطأ" ) –  )2(
( ) كتاب العدد ، باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا  15665( برقم: )445/    7والبيهقي في "سننه الكبير" )،  

  أبي شيبة في، وابن  ( ) )بنحوه مطوال.(  1751( برقم: )448/    6وسعيد بن منصور في "سننه" )   ،    ثم تحل ( )بمثله.(
وعبد الرزاق في "مصنفه" ،  ( ) كتاب النكاح ، من قال تعتد وتزوج وال تربص ( )بنحوه.(  16983( برقم: )210/    9"مصنفه" )

" . وقال ابن حجر هذا األثر صحيح"(:228/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.(  12317( برقم: )85/    7)
مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين وقد أخرجه عبد الرزاق "(:431/  9»فتح الباري البن حجر« ) في  

 .."عمرعن صحيحة بأسانيد وسعيد بن منصور وبن أبي شيبة  
( 483/    4والدارقطني في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  15664( برقم: )445/    7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )3(

ديث امرأة المفقود هي امرأته  ح  "(: 143/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )قال ابن حجر في    .  حوه.(( )بن 3849برقم: )
حتى يأتيها البيان الدارقطني من حديث المغيرة بن شعبة وسئل أبو حاتم عنه فقال منكر وفي إسناده سوار ابن مصعب عن محمد 

   . ."  بن شرحبيل وهما متروكان
( ) كتاب الطالق ، باب الحكم في امرأة المفقود ( )بنحوه.(  1758( برقم: )451/    6بن منصور في "سننه" )  أخرجه سعيد  –  )4(

 .( )بهذا اللفظ(16974( برقم: )208/  9، وابن أبي شيبة في "مصنفه" )
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 باب الرضاع  •
 : قاعدة في الرضاع  •

وفروع   • أنثى(  أو  ذكر  جد  أصوله)أب  دون  وفروعه  المرتضع  في  الحرمة  الرضاع  ينشر 
جد   )أب  أصولهما  وزوجهافي  المرضعة  وفي   ، أخوات(  وفروع  أصوله)أخوة  وأنثى(  ذكر 

األصول )أخوةة وأخوات / ففروع اصول األب )أبو زوج المرضعة)أخوته وأخواته((يصبحون  
وأخواتها( المرضعة)أخوتها  )أم  األم  أصول  وفروع   ، المرتضع  وعمات    يصبحون  )أعمام 

لو   يعني   ( نزلوا(  وإن  وبنات  أبناء  مطلقا)  وزوجنه(  وخاالته(وفروعهما)المرضع  أخواله 
جال آخر ففروعها أخوة للمرتضع من أمه، ولو تزوج زوجها امرأة أخرى،فأوالده  تزوجت ر

 . منها يصبحون أخوة للمرتضع من أبيه (

 .حد الرضعة المحرمة •
أَنََّها قَالَْت َكاَن فِيَما أ ْنِزَل ِمْن اْلق ْرآِن َعْشر  رضي للا عنها :"    عن عائشة   في مسلم -4915

ف ِيَ َرَضعَاٍت َمْعل وَماٍت   ْمَن ث مَّ ن ِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعل وَماٍت فَت و  َوه نَّ فِيَما ي ْقَرأ  ِمْن     رسول للا   ي َحر ِ
 )1("اْلق ْرآنِ 

ةُ      رسول للا   قَالَ :"قَالَْت    رضي للا عنها   عن عائشةوفي مسلم   -4916 ُم اْلَمصَّ اَل تَُحّرِ
تَانِ   )2(" َواْلَمصَّ

حدثت : أن نبي للا صلى للا عليه وسلم رضي للا عنها    أم الفضلوفي مسلم عن   -4917
أو الرضعتان  "  لمسلموفي لفظ  "    ال تحرم الرضعة أو الرضعتان ، أو المصة أو المصتانقال :  

  )3(".".  والرضعتان والمصتان"  لمسلم  وفي لفظ"  أو المصتان

عن أم الفضل ، أن رجال من بني عامر بن صعصعة قال : عنها"    وفي لفظ لمسلم -4918
  )4(". يا نبي هللا ، هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : ال

يا  ، وهو في بيتي ، فقال ،    دخل أعرابي على نبي للا  "   وفي لفظ لمسلم عنها -4919
  فزعمت امرأتي األولى أنها أرضعت،    نبي هللا إني كانت لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى
 )5( ".  : ال تحرم اإلمالجة واإلمالجتان امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين ؟ فقال نبي هللا 

ٌل قَاَل َيا   َدَخَل َعلَيَّ النبي   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   أَنَّ عائشة  وفيهما -4920 َوعنِدي َرج 
َضاَعِة قَاَل َيا عائشة اْنظ ْرَن َمْن إِْخَوان ك نَّ   َضاَعةُ ِمْن  عائشة َمْن َهذَا ق ْلت  أَِخي ِمْن الرَّ فَِإنََّما الرَّ

دخل علي رسول للا صلى للا عليه وسلم ، وعندي رجل قاعد ،   "  ولفظ مسلم" ،     اْلَمَجاَعةِ 
فقلت : يا رسول للا إنه أخي من الرضاعة ،    ت الغضب في وجهه .فاشتد ذلك عليه ، ورأي

 )6("قالت : فقال : انظرن إخوتكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة . 

َضاَعِة      رسول للا   قَالَ رضي للا عنها      عن أم سلمة .    )صحيح( -4921 م  ِمْن الر ِ اَل ي َحر ِ
   )7(" اأْلَْمعَاَء فِي الثَّْديِ َوَكاَن قَْبَل اْلِفَطامِ إِالَّ َما فَتََق 

 
 هذا اللفظ( ( ) كتاب الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ( )ب1452( برقم: )167/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب الرضاع ، باب ِفي المصة والمصتان ( )بهذا اللفظ(1450( برقم: )166/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . (بتلك األلفاظ( ) كتاب الرضاع ، باب ِفي المصة والمصتان ( )1451( برقم: )167/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . (بهذا اللفظ ( ) كتاب الرضاع ، باب ِفي المصة والمصتان ( )1451( برقم: )167/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب الرضاع ، باب ِفي المصة والمصتان ( )بهذا اللفظ(1451( برقم: )166/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
البخاري –  )6( والرضاع 2647(برقم:)170  /  3في"صحيحه")  أخرجه  األنساب  على  الشهادة  الشهادات،باب  ()كتاب 

   . ()كتاب الرضاع،باب إنما الرضاعة من المجاعة()بنحوه(1455(برقم:) 170/  4المستفيض()بهذا اللفظ(،ومسلم في"صحيحه")
(  201/    5الكبرى" )والنسائي في "،  ( )بنحوه مختصرا.(  4224( برقم: )37/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(

اللفظ(1152( برقم: )446/    2والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  5441برقم: ) قال   ( )بهذا   . وقال :"حسن صحيح" 
»صحيح الجامع الصغير " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم."(:38/  10»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  
 . :"إسناده صحيح على شرطهما" 2150برقم  (:221/ 7»إرواء الغليل « )، وقال في  7633برقم  (:1264/ 2وزيادته« )
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إِالَّ َما َشدَّ اْلعَْظَم َوأَْنبََت  اَل ِرَضاَع    :" قَالَ     عن ابن مسعودو.    )صحيح بشواهده( -4922
  )1("أَْنَشَز اْلعَْظمَ و  " وزاد في لفظ" اللَّْحَم 

الرضاع    :" يقول  - رضي للا عنه    - قال: سمعت عمر    عن ابن عمروعن  .   )موقوف( -4923
   )2(" في الصغر  إال في الحولين

ال رضاع إال ما كان في :    ، قال: قال رسول للا  عن ابن عباسو   .  )موقوف( -4924
 )3("الحولين 

   .رضاع الكبير مسألة : •
فَقَالَْت إِنَّ َساِلًما    اْبَنةَ س َهْيٍل النبي  " جاءت  رضي للا عنها    عن عائشةفي مسلم    -4925

ل  َعلَْيَنا َوإِن ِي أَظ نُّ أَنَّ فِي َنْفِس أَِب  َجال  َوَعقََل َما َعقَل وا َوإِنَّه  َيْدخ  ي حذيفة ِمْن  قَْد َبلََغ َما َيْبل غ  الر ِ
ِمي َعلَْيِه وَ ذَِلَك َشْيئًا فَقَاَل لََها النبي  َيْذَهْب الَِّذي فِي َنْفِس أَِبي حذيفة فََرَجعَْت فَقَالَْت  أَْرِضِعيِه تَْحر 

 )4("إِن ِي قَْد أَْرَضْعت ه  فَذََهَب الَِّذي فِي َنْفِس أَبِي حذيفة 

أن      النبي  أبي سائر أزواج  قالت :"  رضي للا عنها    وفي مسلم عن أم سلمة -4926
رسول   ذا إال رخصة أرخصهايدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: وللا مانرى ه

 )5("لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة وال رائينا  للا 

 . لبن الفحلمسألة :  •
و   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عائشة  فيهما عن -4927 أَبِي اْلق عَْيِس َبْعَدَما    اْستَأْذََن َعلَيَّ أَْفلَح  أَخ 

أَْرَضعني    اْلق عَْيِس لَْيَس ه وَ   فَإِنَّ أََخاه  أََباآذَن  لَه  َحتَّى أَْستَأِْذَن فِيِه النبي أ ْنِزَل اْلِحَجاب  فَق ْلت  اَل  
ِ إِنَّ أَْفلََح أََخا  َولَِكْن أَْرَضعَْتِني اْمَرأَة  أَِبي اْلق عَْيِس فََدَخَل َعلَيَّ النبي  أَبِي    فَق ْلت  لَه  َيا َرس وَل َّللاَّ

ِك ق ْلت  َيا   َن فَأََبْيت  أَْن آذََن لَه  َحتَّى أَْستَأِْذَنَك فَقَاَل النبياْلق عَْيِس اْستَأْذَ  َوَما َمَنعَِك أَْن تَأْذَنِي َعمُّ
َل لَْيَس ه َو أَْرَضعني َولَِكْن أَْرَضعَْتنِي اْمَرأَة  أَبِي اْلق عَْيِس فَقَاَل اْئذَنِي لَه   ج  ِ إِنَّ الرَّ  فَإِنَّه   َرس وَل َّللاَّ

 )6("ِك تَِرَبْت يَِمين كِ َعمُّ 

ِك  "وفي لفظ لمسلم -4928 قَالَْت اْستَأْذََن َعلَيَّ أَْفلَح  ْبن  ق عَْيٍس فَأََبْيت  أَْن آذََن لَه  فَأَْرَسَل إِن ِي َعمُّ
ْل َعلَْيِك فَإِنَّه   فَذََكْرت  ذَِلَك لَه  فَقَاَل لِ     رسول للا  أَْرَضعَْتِك اْمَرأَة  أَِخي فَأََبْيت  أَْن آذََن لَه  فََجاءَ  َيْدخ 

كِ      )7("َعمُّ

 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ، قال األرنؤوط في   ( )بهذا اللفظ(2059( برقم: )180/    2أخرجه أبو داود في "سننه" ) –  )1(
»ضعيف " . وضعفه األلباني في  الهاللي، وأبيه.حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى  "(: 402/  3)

داود   )  -أبي  :"  350برقم    (:198/  2األم«  أعلهوقال  وبهما  وأبيه،  الهاللي  موسى  أبي  لجهالة  المنذري،   إسناده ضعيف؛ 
 ."والموقوف هو الصواب

( برقم: 462/    7ه الكبير" )والبيهقي في "سنن،  ( )بمثله.(  985( برقم: ) 281/    6أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )2(
»الدراية في تخريج . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(4365( برقم: )308/    5والدارقطني في "سننه" )،  ( )بلفظه.(  15763)

 َما َكاَن ِفي اْلَحْولَْيِن  »َحِديث اَل رَضاع بعد اْلَحْولَْيِن الدَّار قطنى من َحِديث اْبن َعبَّاس بِلَْفظ اَل رَضاع إِالَّ "(:68/  2أحاديث الهداية« )
َواب َوَكذَِلَك أخرجه َوأخرجه اْبن عدي َوَقاال إِن اْلَهْيثَم بن جميل نفرد بَِرْفِعِه َعن اْبن ُعيَْينَة إِن أَْصَحاب اْبن ُعيَْينَة َوقَفُوهُ َوهُ  َو الصَّ

اق َوَسِعيد بن َمْنُصور زَّ شيبَة َمْوقُوفا َعن َعلَى َواْبن َمْسعُود َوَرَوى الدارقطنى َعن عمر َوأخرجه اْبن أبي   اْبن أبي شيبَة َوعبد الرَّ
 .الصغر«ِفي اْلَحْولَْيِن اَل رَضاع إِالَّ ِفي  

وسعيد بن منصور في  ،  ( )بمثله مرفوعا.(  27( برقم: )23/    13أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )3(
 وقال "( )بهذا اللفظ(  15768( برقم: )462/    7والبيهقي في "سننه الكبير" )،  مثله.(  ( )ب980( برقم: )280/    6"سننه" )

»بلوغ المرام . قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(  4363( برقم: )306/    5، والدارقطني في "سننه" )"  . هذا هو الصحيح موقوف . 
 ."مرفوعا وموقوفا، ورجحا الموقوفرواه الدارقطني وابن عدي " (:428من أدلة األحكام ت الفحل« )ص 

 . ( ) كتاب الرضاع ، باب رضاعة الكبير ( )بهذا اللفظ(1453( برقم: )168/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب الرضاع ، باب رضاعة الكبير ( )بهذا اللفظ(1454( برقم: )169/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه  4796( برقم: ) 120/    6صحيحه"  )أخرجه البخاري في "   –  )6(

( ) كتاب الرضاع ، باب تحريم 1445( برقم: )163/    4فإن هللا كان بكل شيء عليما ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .الرضاعة من ماء الفحل ( )بنحوه.(

 .()كتاب الرضاع ، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل()بهذا اللفظ(1445(برقم:)164/  4أخرجه مسلم في "صحيحه") – )7(
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قالت : استأذن علي أفلح فلم آذن له ، فقال : أتحتجبين مني وأنا    "  وفي لفظ للبخاري -4929
عمك ، فقلت : وكيف ذلك ، قال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ، فقالت : سألت عن ذلك 

 )1("رسول للا صلى للا عليه وسلم فقال : صدق أفلح ، ائذني له . 

ُ وفيهما عن   -4930 َكاَن عنَدَها َوأَنََّها َسِمعَْت َصْوَت      رسول للا  أَنَّ "    عائشة َرِضَي َّللاَّ
ٌل َيْستَأِْذن  فِي َبْيِتَك قَالَتْ  ِ َهذَا َرج  ٍل َيْستَأِْذن  فِي َبْيِت حفصة قَالَْت عائشة فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ  َرج 

َضاَعِة فَقَالَْت عائشة لَوْ    رسول للا   فَقَالَ  َها ِمْن    أ َراه  ف اَلًنا ِلعَم ِ حفصة ِمْن الرَّ َكاَن ف اَلٌن َحيًّا ِلعَم ِ
َضاَعِة َدَخَل َعلَيَّ فَقَالَ  ُم َما يَْحُرُم ِمْن اْلِواَلَدةِ َنعَْم إِنَّ    رسول للا  الرَّ َضاَعةَ تَُحّرِ  )2("الرَّ

اَل تَِحلُّ ِلي    قَاَل النبي   رضي للا عنهما  عن ابن عباس   وفيهما -4931 َحْمَزةَ  ِبْنِت  فِي 
م  ِمْن   َضاَعةِ َيْحر  م  ِمْن النََّسِب ِهَي ِبْنت  أَِخي ِمْن الرَّ َضاعِ َما َيْحر  يَْحُرُم "  وفي لفظ لمسلم"     الرَّ

َضاَعِة َما يَْحُرم ِحمِ  ُِمْن الرَّ  )3( "ِمْن الرَّ

  رسول للا  َدَخَل َعلَيَّ   :"قَالَتْ رضي للا عنها      عن أُّمِ حبيبة بِْنِت أَبِي ُسْفيَانَ وفيهما   -4932
   ََها قَاَل أََو ت ِحب ِيَن ذ ِلِك ق ْلت  فَق ْلت  لَه  َهْل لََك فِي أ ْخِتي ِبْنِت أَبِي س ْفَياَن فَقَاَل أَْفعَل  َماذَا ق ْلت  تَْنِكح 

ْخِلَيٍة َوأََحبُّ َمْن َشِرَكِني فِي اْلَخْيِر أ ْخِتي قَاَل فَإِنََّها اَل تَِحلُّ ِلي   ق ْلت  فَإِن ِي أ ْخبِْرت  أَنََّك  لَْست  لََك بِم 
ةَ ِبْنَت أَبِي سلمة قَاَل ِبْنَت أم سلمة ق ْلت  نَعَْم قَاَل لَْو أَنََّها لَْم تَك ْن َرِبيَبِتي فِي ِحْجِري   َما  تَْخط ب  د رَّ

فَاَل  ث َوْيَبة   َوأََباَها  أَْرَضعَْتِني  َضاَعِة  الرَّ ِمْن  أَِخي  اْبَنة   إِنََّها  ِلي  َواَل  َحلَّْت  َبَناتِك نَّ  َعلَيَّ  تَْعِرْضَن   
   )4("أََخَواِتك نَّ 

ِبْنَت أَبِي َسلََمةَ ، فَقَاَل َرس ول  للِا    "  خاريوفي لفظ للب -4933 ةَ  ْثَنا أَنََّك َناِكٌح د رَّ :  قَْد تََحدَّ
َضاَعِة .   لَْو لَْم أَْنِكْح أُمَّ َسلََمةَ َما َحلَّْت ِليأََعلَى أ م ِ َسلََمةَ؟     )5(" "، إِنَّ أََباَها أَِخي ِمَن الرَّ

  

 
( ) كتاب الشهادات ، باب الشهادة على األنساب والرضاع  2644( برقم: ) 169/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . المستفيض ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الشهادات ، باب الشهادة على األنساب والرضاع  2646( برقم: ) 170/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الرضاع ، باب يحرم من الرضاعة ما 1444( برقم: )162/    4المستفيض ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .يحرم من الوالدة ( )بمثله.(

( ) كتاب الشهادات ، باب الشهادة على األنساب والرضاع  2645( برقم: ) 170/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الرضاع ، باب تحريم ابنة اأْلخ من الرضاعة 1447( برقم: )164/    4المستفيض ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( )بهذا اللفظ(
في "صحيحه  –  )4( البخاري  )أخرجه  برقم: )9/    7"  أرضعنكم ويحرم من  5101(  الالتي  وأمهاتكم  باب   ، النكاح  كتاب   (  )

( ) كتاب النكاح ، باب عرض اإلنسان ابنته 5123( برقم: )14/    7)، واللفظ اآلخر  الرضاعة ما يحرم من النسب ( )بهذا اللفظ(  
( ) كتاب الرضاع ، باب تحريم الربيبة وأخت 1449)( برقم:  166/    4، ومسلم في "صحيحه" ))أو أخته على أهل الخير (  

 ,المرأة ( )بمثله.(
   . ()كتاب النكاح ، باب عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل الخير(5123(برقم:)14/    7)أخرجه البخاري في"صحيحه"  –  )5(
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 أثر الرضاع في النكاح  •
فَأَتَْته       عن عقبة ْبِن اْلَحاِرثِ في البخاري    -4934 ْبِن َعِزيٍز  إَِهاِب  ِْلَِبي  اْبَنةً  َج  أَنَّه  تََزوَّ

َج فَقَاَل لََها ع ْقَبة  َما أَْعلَم  أَنَِّك أَْرَضْعِتِني وَ  اَل أَْخبَْرِتِني  اْمَرأَةٌ فَقَالَْت قَْد أَْرَضْعت  ع ْقَبةَ َوالَِّتي تََزوَّ
ْم فَقَال وا َما َعِلْمَنا أَْرَضعَْت َصاِحَبتََنا فََرِكَب إِلَى النبي فَأَْرَسلَ  ِباْلَمِديَنِة   إِلَى آِل أَبِي إَِهاٍب َيْسأَل ه 

 )1("َكْيَف َوقَْد قِيَل فَفَاَرقََها َونََكَحْت َزْوًجا َغْيَرهُ   رسول للا فََسأَلَه  فَقَالَ 

ِ أَنَّ  "  للبخاري  " وفي لفظ  -4935 َما فَذََكَر ِللنَّبِي    اْمَرأَةً َسْوَداَء َجاَءْت فََزَعَمْت أَنََّها أَْرَضعَْته 
   )2("قيل  َكْيَف َوقَدْ قَاَل  فَأَْعَرَض عنه  َوتََبسََّم النبي

تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما ، فأتيت  "    وفي لفظ للبخاري -4936
النبي صلى للا عليه وسلم فقلت: تزوجت فالنة بنت فالن ، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني 

، قال كيف بها   إنها كاذبة، فأعرض ، فأتيته من قبل وجهه ، قلت:    وهي كاذبةقد أرضعتكما ،  
 )3(".  دعها عنك،  وقد زعمت أنها قد أرضعتكما

َج أ مَّ َيْحَيى ِبْنَت أَبِي إَِهاٍب قَاَل فََجاَءْت أََمةٌ َسْوَداء  فَقَالَْت  وفي لفظ للبخاري" -4937 أَنَّه  تََزوَّ
 ِ ْيت  فَذََكْرت  ذَِلَك لَه  قَاَل    قَْد أَْرَضْعت ك َما فَذََكْرت  ذَِلَك ِللنَّبِي  َوَكْيَف َوقَْد فَأَْعَرَض عني قَاَل فَتََنحَّ

 )4("َزَعَمْت أَْن قَْد أَْرَضعَتُْكَما فَنََهاهُ عنها

  

 
 . ة النازلة وتعليم أهله()بهذا اللفظ(()كتاب العلم ، باب الرحلة في المسأل88(برقم:)29/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
 . ( ) كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات ( )بهذا اللفظ(2052( برقم: )53/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب النكاح ، باب شهادة المرضعة ( )بهذا اللفظ(5104( برقم: )10/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ()كتاب الشهادات ، باب شهادة اإلماء والعبيد( )بهذا اللفظ(2659( برقم: ) 173/  3أخرجه البخاري في"صحيحه" ) – )4(
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 باب النفقات  •
اْمَرأَة  أَبِي س ْفَياَن    :"قَالَتْ رضي للا عنها      عن عائشةفيهما   -4938 ِبْنت  ع ْتَبةَ  َدَخلَْت ِهْنٌد 
إ    رسول للا   َعلَى  ِ َرس وَل َّللاَّ َيا  َما  فَقَالَْت  النَّفَقَِة  ِمْن  يُْعِطينِي  اَل  َشِحيٌح  َرُجٌل  ُسْفيَاَن  أَبَا  نَّ 

َناحٍ فَقَالَ إاِلَّ َما أََخْذت  ِمْن َماِلِه ِبغَْيِر ِعْلمِ   يَْكِفينِي َويَْكِفي بَنِيَّ    رسول للا   ِه فََهْل َعلَيَّ فِي ذَِلَك ِمْن ج 
  ِ1("  ُخِذي ِمْن َماِلِه بِاْلَمْعُروِف َما يَْكِفيِك َويَْكِفي بَنِيك(  

يٌك فََهْل َعلَىَّ َحَرٌج ِمْن أَْن أُْطِعَم ِمَن الَِّذى لَهُ  إِنَّ أََبا س ْفَياَن " فيهما وفي لفظ -4939 َرُجٌل ِمّسِ
 .)2(« الَ إِالَّ بِاْلَمْعُروفِ فَقَاَل لََها »  ِعيَالَنَا

َرُجٌل ُمْمِسٌك فََهْل َعلَىَّ َحَرٌج أَْن أُْنِفَق َعلَى ِعيَاِلِه ِمْن  إِنَّ أََبا س ْفَياَن  "لمسلم  وفي لفظ -4940
 . )3(«تُْنِفِقى َعلَْيِهْم بِاْلَمْعُروفالَ َحَرَج َعلَْيِك أَْن »  -فَقَاَل النَِّبىُّ  َماِلِه بِغَْيِر إِْذنِهِ 

َدقَِة َما تََرَك ِغنًى  قَاَل النبي    هريرةوفيهما عن أبي    -4941 َواْلَيد  اْلع ْلَيا َخْيٌر    أَْفَضُل الصَّ
  )4("  ِمْن اْلَيِد السُّْفلَى َواْبَدأْ بَِمْن تَع ول  

ا  "   وزاد البخاري في لفظ -4942 ا أَْن ت َطل ِقَنِي َوَيق ول  اْلعَْبد   تَق ول  اْلَمْرأَة  إِمَّ أَْن ت ْطِعَمنِي َوإِمَّ
َهذَا ِمنْ  َسِمْعَت  أََبا هريرة  َيا  فَقَال وا  تََدعني  َمْن  إِلَى  أَْطِعْمِني  ااِلْبن   َوَيق ول   َواْستَْعِمْلنِي    أَْطِعْمنِي 

 ( أنه استنبطه يعني )   )5("قَاَل اَل َهذَا ِمْن ِكيِس أَبِي هريرة   رسول للا 

ه  َوِكْسَوت ه  َواَل      النبي  عن    عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -4943 ِلْلَمْمل وِك َطعَام  أَنَّه  قَاَل 
 )6("ي َكلَّف  ِمْن اْلعََمِل إِالَّ َما ي ِطيق  

ِ بن عمرو  وفي مسلم عن   -4944 فَقَاَل  إِْذ َجاَءه  قَْهَرَماٌن لَه  فََدَخَل  رضي للا عنهما    َعْبِد َّللاَّ
ْم قَاَل اَل قَاَل فَاْنَطِلْق فَأَْعِطِهْم قَالَ  قِيَق ق وتَه  َكفَى ِباْلَمْرِء إِْثًما أَْن     رسول للا   قَالَ   :"أَْعَطْيَت الرَّ

ْن يَْمِلك  ق وتَه     )7("َيْحبَِس َعمَّ

 )8(" َكفَى ِباْلَمْرِء إِْثًما أَْن ي َضي َِع َمْن َيق وت    وفي لفظ " .  )حسن( -4945

ِ َما   :"قَالَ   عن أَِبيهِ  عن حكيم ْبِن معاوية اْلقَُشْيِرّيِ و.  )صحيح( -4946 ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
 تَْضِرْب  َحقُّ َزْوَجِة أََحِدَنا َعلَْيِه قَاَل أَْن ت ْطِعَمَها إِذَا َطِعْمَت َوتَْكس َوَها إِذَا اْكتََسْيَت أَْو اْكتََسْبَت َوالَ 

 وتقدم في عشرة النساء   )9("  اْلَوْجهَ َواَل ت قَب ِحْ 

عنوفي   -4947 الحج"      جابر   مسلم  صفة  وكسوتهن  ولفي  رزقهن  عليكم  هن 
   )10("بالمعروف

 
( ) كتاب النفقات ، باب وعلى الوارث مثل ذلك ( )بمثله مختصرا.( 5370( برقم: )67/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب اأْلقضية ، باب قضية هند ( )بهذا اللفظ(1714( برقم: )129/  5، ومسلم في "صحيحه" )
() كتاب المظالم ، باب قصاص المظلوم إذا وجد  2460: )( برقم131/    3( برقم: ) 79/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(

 .( ) كتاب اأْلقضية ، باب قضية هند()بمثله مطوال.(1714( برقم: )130/  5مال ظالمه()بهذا اللفظ(، ومسلم في "صحيحه") 
 . ( ) كتاب اأْلقضية ، باب قضية هند ( )بهذا اللفظ(1714( برقم: )130/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على األهل والعيال ( )بهذا 5355( برقم:)63/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(

 . (بنحوه( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ()1034(برقم:)94/  3مسلم في "صحيحه") ، و اللفظ(
 () كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على األهل والعيال( )بهذا اللفظ( 5355(برقم:)63/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب اأْليمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس  1662( برقم: )93/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) –  )6(

 . ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك ( )بهذا اللفظ( 996( برقم: )78/    3ي "صحيحه" )أخرجه مسلم ف   –  )7(
( برقم:  1366/    3أحمد في "مسنده" )، و  ( )بهذا اللفظ(4240( برقم: )51/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(
ديث صحيح. وهب بن جابر الَخْيواني، وثقه ابن معين  "ح(:52/  10»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(6606)

مجهول والنسائي:  المديني  ابن  وقال  والمؤلف،  في    والعجلي  األلباني  قال   .  "( غراس«  ط  داود  أبي  سنن  /  5»صحيح 
رجال    هذا إسناد رجاله ثقات  " وقال :"...حديث حسن، وصححه الحاكم والذهبي. وأخرجه مسلم بنحوه من طريق أخرى" (:376

وهو مجهول؛ وإنما َحَسنت الحديث، ألن له طريقًا أخرى، خرجتها مع   -بفتح المعجمة وسكون التحتية-الشيخين؛ غير الَخْيواني 
 (. 894األولى في "اإلرواء" )

 . 6494حديث رقم  سبق تخريجه – )9(
 . ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي 1218( برقم: )38/  4أخرجه مسلم في"صحيحه" ) – )10(
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سفيان عن أبى الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل ال    . وعن  )ضعيف( -4948
   )1(" يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما قال نعم قلت سنة قال سنة

أن عمر بن الخطاب   كتب إلى أمراء رضي للا عنهما:"    عن بن عمرو.  )حسن( -4949
اْلجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا 

  )2("بنفقة ما حبسوا  

 هل للمتوفى عنها زوجها نفقة؟  •
ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة  :"  أنه قال    أبي الزبيرعن جابر  عن .  )موقوف(  -4950

   )3("الميراثحبسها 

ال نفقة    :"قال  رضي للا عنهما    بن عباسعن    سعيد بن منصور  وأخرج  .    )صحيح( -4951
 )5("قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل ،وفي لفظ له عنه ")4("لها اال من نصيبها

أنه كان يقول : » لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في     عن ابن مسعود -4952
 . )6(بطنها «

فقال سفيان وابن أبي ليلى ينفق  :  زوحها    اختلفوا في نفقة الحامل بعد وفاةقال المروزي " •
وهو قول شريح وإبراهيم النخعي  ،  وكذلك قال أبو عبيد  ،  عليها من جميع المال حتى تضع  

وقال مالك     "،رضي هللا عنهم    وروي ذلك عن عبد هللا وعلي وابن عمر  ،    والشعبي وحماد
وهو قول الشافعي ـ  وكذلك قال أصحاب الرأي  ،  وأهل المدينة ال ينفق علهيا إال من نصيبها  

 رضي هللا عتهم.وروي ذلك عن ابن عباس وجابر 

  

 
( ) كتاب الطالق ، باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما 2022( برقم: )82/    7أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )1(

 . "قويمرسل وهذا "(: 432»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في  ينفق على امرأته ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب النفقات ، باب الرجل ال يجد نفقة امرأته ( )بهذا 15808( برقم: )469/  7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )2(

 ."أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن "(:432»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في  اللفظ(
الكبير" )  –  )3( البيهقي في "سننه  الل 15573( برقم: )430/    7أخرجه  ،  هذا هو المحفوظ موقوف    وقال "  فظ(( )بهذا   "

. ضعف األلباني رفعه في    ( ) أول كتاب الطالق وغيره ، ( )بنحوه مرفوعا.(3951( برقم: )40/    5والدارقطني في "سننه" )
 . 4388برقم  (:377/ 9»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

 . () كتاب الطالق ، باب ما جاء في نفقة الحامل()بهذا اللفظ(1385(برقم:)368/  6أخرجه سعيد بن منصور في"سننه") – )4(
( ) كتاب الطالق ، باب ما جاء في نفقة الحامل ( )بهذا  1380( برقم: ) 368/    6أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )  –  )5(

 .»وإسناده صحيح.«"(:478يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل« )ص »التحجيل في تخريج ما لم، قال في   اللفظ(
 . () كتاب الطالق ، باب ما جاء في نفقة الحامل()بهذا اللفظ(1384(برقم:)368/  6أخرجه سعيد بن منصور في"سننه")– )6(
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 أولويات النفقة  •
اِئٌم َعلَى ق َرسول للا   قَِدْمَنا اْلَمِديَنةَ فَإِذَا  :"قَالَ     عن َطاِرٍق اْلُمَحاِربِّيِ .    )صحيح( -4953

ْعِطي اْلع ْلَيا   َك َوأََباك  َواْبَدأْ بَِمْن تَعُولُ اْلِمْنبَِرَيْخط ب  النَّاَس َوه َو َيق ول  َيد  اْلم  ث مَّ   َوأُْختََك َوأََخاكَ   أ مَّ
 نفقة األخ الفقيرعلى أخيه مطلقا( )يمكن أن يستدل به على وجوب   )1("أَْدَناكَ فأَْدَناَك 

ِ َوِديَناٌر      رسول للا    قَالَ :"    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -4954 ِديَناٌر أَْنفَْقتَه  فِي َسِبيِل َّللاَّ
أَْهِلَك   َعلَى  أَْنفَْقتَه   َوِديَناٌر  ِمْسِكيٍن  َعلَى  ِبِه  تََصدَّْقَت  َوِديَناٌر  َرقََبٍة  فِي  أَجْ أَْنفَْقتَه   الَِّذي  أَْعَظُمَها  ًرا 

 )2("أَْنفَْقتَهُ َعلَى أَْهِلكَ 

ِ      رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةو .  )حسن( -4955 ٌل َيا َرس وَل َّللاَّ تََصدَّق وا فَقَاَل َرج 
عنِدي  عنِدي ِديَناٌر قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى َنْفِسَك قَاَل عنِدي آَخر  قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى َزْوَجِتَك قَاَل  

آَخر  قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى َولَِدَك قَاَل عنِدي آَخر  قَاَل تََصدَّْق ِبِه َعلَى َخاِدِمَك قَاَل عنِدي آَخر  قَاَل 
   )3("أَْنَت أَْبَصر  

ِ َمْن أَبَرُّ    :"قَالَ     عن أبيه عن جده    بَْهُز ْبُن حكيمعن  .  )حسن( -4956 ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
َك قَاَل ق ْلت  ث مَّ َمْن قَاَل ث مَّ  َك قَاَل ق ْلت  ث مَّ َمْن قَاَل أ مَّ َك قَاَل ق ْلت  ث مَّ َمْن قَاَل أ مَّ أََباَك ث مَّ اْْلَْقَرَب    قَاَل أ مَّ

    )4(" فَاْْلَْقَرَب 

ه  بَِطعَاِمِه فَإِْن لَْم ي ْجِلْسه    عن النبي    هريرةفيهما عن أبي   -4957 قَاَل إِذَا أَتَى أََحَدك ْم َخاِدم 
ه  َوِعاَلَجه   إِذَا َصَنَع  "وفي لفظ مسلم" ،  َمعَه  فَْلي َناِوْله  أ ْكلَةً أَْو أ ْكلَتَْيِن أَْو ل ْقَمةً أَْو ل ْقَمتَْيِن فَإِنَّه  َوِلَي َحرَّ

َطعَاَمه    ه   َخاِدم  الطَّعَام  ِْلََحِدك ْم  َكاَن  فَإِْن  فَْلَيأْك ْل  َمعَه   فَْلي ْقِعْده   َود َخاَنه   ه   َحرَّ َوِلَي  َوقَْد  ِبِه  َجاَءه   ث مَّ 
 مشفوها:"كثرت عليه الشفاه"    )5("َمْشف وًها قَِلياًل فَْلَيَضْع فِي َيِدِه ِمْنه  أ ْكلَةً أَْو أ ْكلَتَْينِ 

ا تَأْك ل وَن َوأَْلِبس وه ْم      رسول للا   قال:"    اْليََسرِ وفي مسلم عن أبي   -4958 وه ْم ِممَّ أَْطِعم 
ا تَْلَبس وَن   )6("  ِممَّ

  

 
ان بأن على المرء إذا أراد الصدقة ( ) كتاب الزكاة ، ذكر البي 3341( برقم: )130/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

( 126/    8بأنه يبدأ باألدنى فاألدنى منه دون األبعد فاألبعد عنه ( )بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )
( )بمثله.(141برقم:  :"إسناده صحيح"  (  )  وقال  "مستدركه"  في  والحاكم   ،2    /611( برقم:  مطوال.(  4242(  )بمثله   )  ،

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت    . قال ابن حجر في :  ( )بمثله.(  1/    2531( برقم: )507/    1والنسائي في "المجتبى" )
)ص والدارقطني  "(: 430الفحل«  حبان  ابن  وصححه  النسائي،  في    رواه  األرنؤوط  قال    .".( حبان«  ابن  / 8»صحيح 

، وقال في   8067برقم    (:1341/  2امع الصغير وزيادته« )»صحيح الج" .  وصححه األلباني في   إسناده صحيح "(:131
 . "( بسند جيد.810( وابن حبان )1/350أخرجه النسائى ) "(:319/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

 ( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك ( )بهذا اللفظ( 995( برقم: )78/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الزكاة ، ذكر البيان بأن الصدقة على األقرب فاألقرب 3337( برقم: )126/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

وصححه ووافقه ( )بنحوه.(  1519( برقم: )415/    1بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )أفضل منها على األبعد فاألبعد ( )
( 1691( برقم: )59/    2وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  1/    2534( برقم: ) 508/    1والنسائي في "المجتبى" )الذهبي،  
»إرواء الغليل في تخريج وحسنه األلباني في    ".سناده حسن."إ(:127/  8»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    )بنحوه.(

 . 895برقم  (:408/ 3أحاديث منار السبيل« )
  9وأحمد في "مسنده" ) ،    ( ) كتاب األدب ، باب في بر الوالدين (5139( برقم: )499/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
صحيح لغيره، وهذا إسناد  "ط الرسالة(:  230/  33)»مسند أحمد«  ز قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(20349( برقم: )4621  /

»إرواء ، وفي    895برقم    (:535/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وحسنه األلباني في  حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان.
 .2170برقم  (:232/ 7الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

ومسلم  ، ( ) كتاب األطعمة ، باب األكل مع الخادم ( )بهذا اللفظ( 5460( برقم: )82/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )5(
 .( ) كتاب اأْليمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ( )بنحوه.(1663( برقم: )94/  5في "صحيحه" ) 

( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 3014رقم: )( ب231/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 . اليسر ( )بهذا اللفظ(
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لَّةٌ    َرأَْيُت أَبَا ذَّرٍ اْلِغفَاِريَّ   قَالَ   اْلَمْعُروَرْبَن ُسوْيدٍ   وفيهما عن -4959 لَّةٌ َوَعلَى غ اَلِمِه ح  َوَعلَْيِه ح 
اًل فََشَكاِني إِلَى النبي  ِه ث مَّ قَاَل    فَقَاَل ِلي النبي  فََسأَْلَناه  عن ذَِلَك فَقَاَل إِن ِي َساَبْبت  َرج  أََعيَّْرتَه  ِبأ م ِ

ْم َّللاَّ  تَْحَت أَْيِديك ْم فََمنْ  ا َيأْك ل  َوْلي ْلِبْسه   إِنَّ إِْخَواَنك ْم َخَول ك ْم َجعَلَه  وه  تَْحَت َيِدِه فَْلي ْطِعْمه  ِممَّ  َكاَن أَخ 
ْم فَأَِعين وه مْ  وه ْم َما يَْغِلب ه  ْم فَإِْن َكلَّْفت م  ا َيْلبَس  َواَل ت َكل ِف وه ْم َما يَْغِلب ه  لخول الراعي، وخولكم ا  )1("ِممَّ

 .يعني خدمكم

 باب الحضانة  •
فَقََضى في ابنة حمزة  اْختََصَم َعِليٌّ َوزيد َوَجْعفٌَر   َعن البراء ْبِن عازبفي البخاري   -4960

    )2(" ِلَخالَتَِها َوقَاَل اْلَخالَةُ بَِمْنِزلَِة اأْلُمِّ   بَِها النبي

 )3(" فَِإنَّ اْلَخالَةَ َواِلَدةٌ عن علي َواْلَجاِرَية  عنَد َخالَتَِها .وفي لفظ ْلحمد  )حسن( -4961

ِ إِنَّ "    عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيب عن  .   )حسن( -4962 أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ
َوإِنَّ أََباه  َطلَّقَنِي َوأََراَد أَْن َيْنتَِزَعه   اْبنِي َهذَا َكاَن بَْطنِي لَه  ِوَعاًء َوثَْدِيي لَه  ِسقَاًء َوِحْجِري لَه  ِحَواًء  

  )4("أَْنِت أََحق  بِِه َما لَْم تَْنِكِحي   رسول للا  ِمن ِي فَقَاَل لََها

 . في التخيير •
فَقَالَْت فَِداَك أَبِي     رسول للا  فَقَاَل إِنَّ اْمَرأَةً َجاَءتْ     أَبِي هريرة  عن.    )صحيح( -4963

َها َوقَ  ي إِنَّ َزْوِجي ي ِريد  أَْن َيْذَهَب بابِني َوقَْد َنفَعني َوَسقَانِي ِمْن ِبئِْر أَِبي عنَبةَ فََجاَء َزْوج  اَل  َوأ م ِ
َك   أ مُّ َوَهِذِه  أَب وَك  َهذَا  َيا غ اَلم   فَقَاَل  اْبنِي  ِني فِي  ي َخاِصم  أَيِِّهمَ َمْن  بِيَِد  ِه فَُخْذ  أُّمِ بِيَِد  فَأََخذَ  ا ِشئَْت 

   )5(" فَاْنَطلَقَْت بِهِ 

ْبِن سلمة األنصاري.    )صحيح( -4964 َعْبِداْلَحِميِد  َوأََبْت   عن  أَْسلََم  أَنَّه   ِه  َجد ِ أَِبيِه عن  عن 
ل َم فَأَْجلََس النبي اْْلََب َها ه َنا َواْْل مَّ َها ه َنا ث مَّ اْمَرأَت ه  أَْن ت ْسِلَم فََجاَء اْبٌن لهما َصِغيٌر لَْم َيْبل ْغ اْلح 

مَّ اْهِدِه فَذََهَب إِلَى أَِبيهِ  ت ه     أَنَّ َجدَّه  أَْسلََم فِي َعْهدِ لفظ ْلحمد"  وفي       "َخيََّره  فَقَاَل اللَّه  َولَْم ت ْسِلْم َجدَّ
إِلَى فَاْختََصَما  اْبٌن  ِمْنَها  للا  َولَه   لهمارسول  قَاَل  رسول للا  فَقَاَل  اْلغ اَلَم  َخيَّْرت َما  ِشْئت َما  إِْن 

فََخيََّره    َناِحَيةً  َناِحَيٍة َواْْل مَّ  ِه فَقَالَ َوأَْجلََس اْْلََب فِي  أ م ِ َنْحَو  مَّ اْهِدِه قَاَل    رسول للا  فَاْنَطلََق  اللَّه 
     )6("فََرَجَع إِلَى أَبِيهِ 

  

 
( ) كتاب العتق ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم العبيد 2545( برقم: )149/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اأْليمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه 1661( برقم: )92/    5إخوانكم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . مما يلبس ( )بنحوه.(

( ) كتاب الصلح ، باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن 2699( برقم: )184/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . وفالن بن فالن ( )بهذا اللفظ(

)3(  –  ( "مسنده"  في  أحمد  بر 224/    1أخرجه   )( اللفظ(781قم:  )بهذا  في    (  األرنؤوط  ).قال  أحمد«  ط   161/  2»مسند 
 . 1347برقم  (:286/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" ،وصححه األلباني في إسناده حسن "الرسالة(: 

  2"سننه" ) وأبو داود في  ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(2847( برقم: ) 207/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
هذا "(:317/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( ) كتاب الطالق ، باب من أحق بالولد ( )بهذا اللفظ(2276( برقم: )251  /

صرح   -وهو ابن مسلم-إسناده حسن. الوليد    "(:588/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  الحديث صحيح 
" ، وكذا إسناده حسن"  1968برقم    (:46/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وقال األلباني في    "  بالتحديث عند الحاكم.

 .  2187برقم  (: 244/ 7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )في 
اللفظ(2277( برقم: )251/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5( قال   .  ( ) كتاب الطالق ، باب من أحق بالولد ( )بهذا 

»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:589/  3»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه  :"  1969برقم    (:47/  7)

 . "أيًضا ابن حبان وابن القطان
( برقم:  5671/    10وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا اللفظ(1/    3495( برقم: ) 691/    1النسائي في "المجتبى" )  أخرجه  –  )6(
.".  قال صححه ابن القطان"(:82/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في     ( )بنحوه مطوال.(24253)

 " . حديث صحيح"الرسالة(: ط  170/ 39»مسند أحمد« )األرنؤوط في 
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عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي  ن  ع  "وفي لفظ ألبي داود.    )صحيح(  -4965
فقالت : ابنتي ، وهي فطيم ،    ، فأتت النبي    أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلمرافع بن سنان  

: اقعد ناحية وقال لها : اقعدي ناحية ، وأقعد    أو شبهه ، وقال رافع : ابنتي ، فقال له النبي  
فمالت  اللهم اهدها    الصبية بينهما ، ثم قال : ادعواها فمالت الصبية إلى أمها ، فقال النبي  

      )1(" الصبية إلى أبيها فأخذها 

  

 
( ) كتاب الطالق ، باب إذا أسلم أحد األبوين لمن يكون الولد ( 2244( برقم: )240/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم "(:13/ 7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ).  قال األلباني في  )بهذا اللفظ(
 . "والذهبي وابن القطان 
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 موضوعات بقية أبواب الفقه فهرس 

     كتاب الجنايات 

 4966ابتداء من الحديث رقم  قتل النفس من أكبر الكبائر

، واألولى أن   3772تقدمت ابتداء من رقم  هل للقاتل توبة؟ 
 تكون هنا ولكن... 

 4985ابتداء من الحديث رقم  قتل المسلم بالكافر

 4988ابتداء من الحديث رقم  سراية الجناية 

القصاص والدية فيمادون 
 النفس 

 4989ابتداء من الحديث رقم 

 4991ابتداء من الحديث رقم  المباشر والمتسبب 

 4993ابتداء من الحديث رقم  قتل الغيلة 

  باب الديات 

 5004ابتداء من الحديث رقم  دية قتل شبه العمد

 5018ابتداء من الحديث رقم  مقدار الدية المغلضة وغيرها 

 5022ابتداء من الحديث رقم  في العاقلة

 5028ابتداء من الحديث رقم  دية األصابع والجراح 

 5034ابتداء من الحديث رقم  باب دعوى القسامة 

  مسألة : كفارة القتل 

 5041ابتداء من الحديث رقم  باب قتل المرتد

 5044ابتداء من الحديث رقم  القتل اليكون باإلحراق 

  الحدود كتاب 

 5049ابتداء من الحديث رقم  حد الزنا

 5055 ابتداء من الحديث رقم صفة الشهادة على الزنا 

قصة ماعز والغامدية رضي 
 هللا عنهما 

 5060 ابتداء من الحديث رقم

 5074 ابتداء من الحديث رقم الشرع يتشوف لدرء الحدود 

 5076ابتداء من الحديث رقم  حد اللواط

 5078ابتداء من الحديث رقم  محرما حد من نكح 

 5082ابتداء من الحديث رقم  حد القذف

 5086ابتداء من الحديث رقم  حد السرقة 

 5094 ابتداء من الحديث رقم إذا بلغ الحد السلطان وجب

 5098 ابتداء من الحديث رقم شرط الحرز للقطع

 5107ابتداء من الحديث رقم  حد الشارب وبيان المسكر

 5113ابتداء من الحديث رقم  الحد أربعون أم ثمانون ؟ 

 5118 ابتداء من الحديث رقم حد المسكر)تعريفه( 

 5131 ابتداء من الحديث رقم عن النبيذ 

 5139ابتداء من الحديث رقم  باب التعزير

 5144ابتداء من الحديث رقم  التعزير بالحبس 

 5155ابتداء من الحديث رقم  حكم الصائل 

 5162ابتداء من الحديث رقم  باب السبق والرمي 
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 5166ابتداء من الحديث رقم  عن الرهان 

  كتاب األطعمة 

إظهار النعمة من غير إسراف 
 وال مخيلة. 

 5173 ابتداء من الحديث رقم

من آداب الطعام ) التسمية ،  
واألكل باليمين ، ولعق  

األصابع، وعدم عيب الطعام ،  
واالجتماع عليه ، والدعوة 
 للمضيف ، وهيئات األكل  

 5178ابتداء من الحديث رقم 

 5213ابتداء من الحديث رقم  من آداب الشرب 

األكل والشرب قائما ومخالفة  
 الفعل القول. 

 5224 ابتداء من الحديث رقم

 5231 ابتداء من الحديث رقم األيمن فاأليمن ، أو األكبر؟

 5240ابتداء من الحديث رقم  تغطية اإلناء 

 5247ابتداء من الحديث رقم  أحكام األطعمة

 5249ابتداء من الحديث رقم  المنهي عن أكله 

 5258ابتداء من الحديث رقم  المنهي عن قتله 

حكم أكل لحوم الخيل وحمار 
الوحش والجراد واألرانب  
 والدجاج الضبع والضب 

 5262ابتداء من الحديث رقم 

     باب الصيد 

حكم اقتناء الكلب ، وحكم 
 بيعه 

 5276ابتداء من الحديث رقم 

 5289ابتداء من الحديث رقم  حكم التسمية في الصيد 

 5293ابتداء من الحديث رقم  أداة الذبح

 5299الحديث رقم ابتداء من  الرفق بالحيوان 

 5308ابتداء من الحديث رقم  الرفق بالطيور 

 5310ابتداء من الحديث رقم  تأثر الجذع بالذكر

  كتاب األيمان والنذور

 5311ابتداء من الحديث رقم  تحريم الحلف بغير هللا 

من حلف على يمين رأى 
 غيرها خيرا منها 

 5329ابتداء من الحديث رقم 

 5336ابتداء من الحديث رقم  االستثناء في اليمينحكم 

 5341ابتداء من الحديث رقم  اعتبار النية في اليمين 

 5345ابتداء من الحديث رقم  باب النذور 

 5350ابتداء من الحديث رقم  كفارة النذر

 5365ابتداء من الحديث رقم  قضاء النذر

  كتاب القضاء 

 5374الحديث رقم ابتداء من  ال تسأل الوالية 

 5388ابتداء من الحديث رقم  عظم مسؤولية القضاء 
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 5395ابتداء من الحديث رقم  كيف تقضي ؟ 

 5403 ابتداء من الحديث رقم التغليظ في اليمين 

 5414ابتداء من الحديث رقم  من أقضية الرسول 

 5424ابتداء من الحديث رقم  في مجلس القضاء 

 5431ابتداء من الحديث رقم  من شروط القضاء 

 5432ابتداء من الحديث رقم  باب الشهادات 

 5435ابتداء من الحديث رقم  من تقبل شهادته 

 5438ابتداء من الحديث رقم  باب اإلقرار

 5444 ابتداء من الحديث رقم اإلقرار حجة قاصرة 

 5446ابتداء من الحديث رقم  كتاب العتق 
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 كتاب الجنايات   •

 قتل النفس من أكبر الكبائر  •
قال أكبر الكبائر اْلشراك باهلل    عن النبي "    عن أنس بن مالك في البخاري   -4966

     )1("وقتل النفس 

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول للا وما هن قال "  هريرةفيهما عن أبي   -4967
 الحديث.    )2("الشرك باهلل والسحر وقتل النفس

ال يزال المؤمن في فسحة    قال قال    رضي للا عنهما  بن عمرعن  "وفي البخاري   -4968
 .  )3("من دينه ما لم يصب دما حراما

وِر الَّتِي اَل    :"قَالَ رضي للا عنهما    عن بن عمروفي البخاري   -4969 إِنَّ ِمْن َوَرَطاِت اْْل م 
 )4("َمْخَرَج ِلَمْن أَْوقََع َنْفَسه  فِيَها َسْفَك الدَِّم اْلَحَراِم بِغَْيِر ِحل ِهِ 

َل ، فَلَِقَينِي أَب و َبْكَرةَ فَقَاَل: وفيهما  -4970 ج  َر َهذَا الرَّ َعِن اْْلَْحَنِف ْبِن قَْيٍس قَاَل : ذََهْبت  ِْلَْنص 
للِا  أَيْ  َرس وَل  َسِمْعت   فَإِن ِي   ، اْرِجْع  قَاَل:  َل.  ج  الرَّ َهذَا  أَْنص ر    : ق ْلت  ت ِريد ؟  اْلتَقَى   َن  إِذَا   : َيق ول 

اْلقَاتِل  ،   َهذَا  َيا َرس وَل للِا ،   : فَق ْلت   . النَّاِر  فِي  َواْلَمْقت ول   فَاْلقَاتِل   ِبَسْيفَْيِهَما ،  ْسِلَماِن  َبال  اْلم    فََما 
اْرِجْع فَإِن ِي َسِمْعت  َرس وَل    :"  ولفظ مسلم" ،  اْلَمْقت وِل؟ قَاَل: إِنَّه  َكاَن َحِريًصا َعلَى قَتِْل َصاِحِبِه  

ْسِلَماِن ِبَسْيفَْيِهَما فَاْلقَاتِل  َواْلَمْقت ول  فِي النَّاِر . قَاَل : فَق ْلت  : أَْو قِ  للِا   يَل : َيا  َيق ول  : إِذَا تََواَجهَ اْلم 
 )5(.".  إِنَّهُ قَْد أََراَد قَتَْل َصاِحبِهِ َرس وَل للِا ، َهذَا اْلقَاتِل  فََما َبال  اْلَمْقت وِل؟ قَاَل : 

ْحَمِن    َعِن اْبِن ُعَمرَ لبخاري  وفي ا -4971 اًل َجاَءه  فَقَاَل: َيا أََبا َعْبِد الرَّ َما: أَنَّ َرج  َرِضَي للا  َعْنه 
ْؤِمِنيَن اْقتَتَل وا { إِلَى آِخِر اْْلَيةِ  ، فََما يَْمَنع َك    ، أاََل تَْسَمع  َما ذََكَر للا  فِي ِكتَاِبِه: } َوإِْن َطاِئفَتَاِن ِمَن اْلم 

َكَر للا  فِي ِكتَاِبِه؟ فَقَاَل: َيا اْبَن أَِخي ، أَْغتَرُّ بَِهِذِه اْْلَيِة َواَل أ قَاتِل  ، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن  أَْن اَل ت قَاتَِل َكَما ذَ 
ًدا { إِلَى آِخِرَها. قَ  تَعَم ِ ْؤِمًنا م  نَّ للَا اَل: فَإِ أَْن أَْغتَرَّ بَِهِذِه اْْلَيِة الَّتِي َيق ول  للا  تَعَالَى: } َوَمْن َيْقت ْل م 
: } َوقَاِتل وه ْم َحتَّى ال تَك وَن فِْتَنةٌ { قَاَل اْبن  ع َمَر: قَْد فَعَْلَنا َعلَى َعْهِد َرس وِل للِا   إِْذ َكاَن    َيق ول 

ا ي وِثق وه  ، َحتَّى كَ  ا َيْقت ل وه  ، َوإِمَّ ل  ي ْفتَن  فِي ِديِنِه: إِمَّ ج  ْساَلم  قَِلياًل ، فََكاَن الرَّ ْساَلم  فَلَْم تَك ْن  اْْلِ ث َر اْْلِ
  )6("فِْتَنةٌ.

اَلِن فِي فِْتَنِة اْبِن    وفي لفظ في البخاري :" -4972 َما: أَتَاه  َرج  َعِن اْبِن ع َمَر َرِضَي للا  َعْنه 
  ِ َبْيِر فَقَااَل: إِنَّ النَّاَس َصنَع وا َوأَْنَت اْبن  ع َمَر ، َوَصاِحب  النَّبِي  َج؟ فَقَاَل: ، فََما َيْمنَ   الزُّ ع َك أَْن تَْخر 

َم َدَم أَِخي ، فَقَااَل: أَلَْم َيق ِل للا : } َوقَاِتل وه ْم َحتَّى ال تَك وَن فِْتَنةٌ { فَقَ  اَل: قَاتَْلَنا َحتَّى  يَْمنَع نِي أَنَّ للَا َحرَّ
ين  ّلِِلِ ، َوأَْنت ْم ت ِريد وَن أَْن ت قَ  ين  ِلغَْيِر للِا  لَْم تَك ْن فِْتَنةٌ ، َوَكاَن الد ِ اِتل وا َحتَّى تَك وَن فِْتَنةٌ ، َوَيك وَن الد ِ

  . َوَزاَد ع ْثَمان  ْبن  َصاِلحٍ ، َعِن اْبِن َوْهٍب قَاَل: أَْخبََرنِي ف اَلٌن ، َوَحْيَوة  ْبن  ش َرْيحٍ ، َعْن بَْكِر ْبنِ 
ِ : أَنَّ ب َكْيَر ْبَن َعْبِد للِا حَ  اًل أَتَى اْبَن ع َمَر فَقَاَل: َيا أََبا َعْبِد  َعْمٍرو اْلَمعَافِِري  ثَه  ، َعْن َنافِعٍ : أَنَّ َرج  دَّ

َك اْلِجَهاَد فِي َسِبيِل للِا َعزَّ َوجَ  جَّ َعاًما َوتَْعتَِمَر َعاًما ، َوتَتْر  ْحَمِن ، َما َحَملََك َعلَى أَْن تَح  لَّ ،  الرَّ
ْساَلم  َعلَى َخْمٍس: إِيَماٍن ِباهللِ َوَرس وِلِه ،  قَْد َعِلْمَت َما َرغََّب للا  فِيِه؟ قَ  اَل: َيا اْبَن أَِخي ، ب نَِي اْْلِ

 
، ( ) كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى ومن أحياها ( )بهذا اللفظ( 6871( برقم: )3/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 . ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ( )بمثله مطوال.(88( برقم: ) 64/  1ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الوصايا ، باب قول هللا تعالى إن الذين يأكلون أموال  2766( برقم: )10/    4"صحيحه" )  أخرجه البخاري في  –  )2(

 ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ( )بمثله.(89( برقم: )64/  1في "صحيحه" ) اليتامى ظلما ( )بهذا اللفظ( ،
كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا    ( )6862( برقم: )2/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . فجزاؤه جهنم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا  6863( برقم: )2/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . فجزاؤه جهنم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإليمان ، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 31( برقم: )15/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )5(

( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إذا تواجه  2888( برقم: )169/    8)بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )بينهما (  
 . المسلمان بسيفيهما ( )بنحوه.(

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون  4650( برقم: )62/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )6(
 . هلل ( )بهذا اللفظ(الدين كله 
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ْحَمنِ  ِ اْلَبْيِت . قَاَل: َيا أََبا َعْبِد الرَّ َكاةِ ، َوَحج  اَلةِ اْلَخْمِس ، َوِصَياِم َرَمَضاَن ، َوأََداِء الزَّ ، أاََل    َوالصَّ
َما { ... إِلَى أَْمِر  تَْسَمع  َما ذََكَر للا  فِي ِكتَ  وا َبْيَنه  ْؤِمِنيَن اْقتَتَل وا فَأَْصِلح  اِبِه: } َوإِْن َطاِئفَتَاِن ِمَن اْلم 

َوقَاِتل وه ْم َحتَّى ال تَك وَن فِْتَنةٌ { قَاَل: فَعَْلَنا َعلَى َعْهِد َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلَّ  َم ،  للِا : } 
ْساَلم   ْساَلم  ،  َوَكاَن اْْلِ ب وه  ، َحتَّى َكث َر اْْلِ ا ي عَذ ِ ا قَتَل وه  ، َوإِمَّ ل  ي ْفتَن  فِي ِديِنِه: إِمَّ ج   قَِلياًل ، فََكاَن الرَّ
 )1("فَلَْم تَك ْن فِْتَنةٌ  

ِ   أَنَّ النبي  رضي للا عنهما  عن ابن عباس  وفي البخاري -4973 قَاَل أَْبغَض  النَّاِس إِلَى َّللاَّ
ٍ لِ  طَِّلب  َدِم اْمِرٍئ ِبغَْيِر َحق  ْساَلِم س نَّةَ اْلَجاِهِليَِّة َوم  ْبتَغٍ فِي اْْلِ ْلِحٌد فِي اْلَحَرِمَوم    ي َهِريَق َدَمه  ثاََلثَةٌ م 

 . "ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصية" ملحد:  )2("

إِنَّ أَْعتَى    رسول للا   قَالَ :"    عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  و  .    )حسن( -4974
 ِ َعلَى َّللاَّ اْلَجاِهِليَّةِ   النَّاِس  وِل  ِبذ ح  قَتََل  أَْو  قَاِتِلِه  َغْيَر  قَتََل  أَْو   ِ َحَرِم َّللاَّ فِي  قَتََل  َمْن  َوَجلَّ      )3("َعزَّ 

 ( وأبطلها عليها اإلسالمعداواتها وثاراتها التي قضى :ذحول الجاهلية)

وإن أعتى الناس على    قال: "  رضي للا عنهما عن النبي  وعن ابن عمر  .   )حسن( -4975
 )4(" للا ثالثة : من قتل في حرم للا ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل لذحل الجاهلية .

ل     رسول للا   قَالَ ":    بن مسعودعن  فيهما   -4976 َيْوَم اْلِقَياَمِة    َما يُْقَضى بَْيَن النَّاِس أَوَّ
َماءِ     )5("فِي الد ِ

 )6("يحكم بين الناس" وفي لفظ لمسلم -4977

َيِحلُّ َدم  اْمِرٍئ مسلم َيْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ    الَ  رسول للا  قَالَ :"    بن مسعودعن  فيهما   -4978
انِي َواْلَماِرق  مِ  ِ إاِلَّ ِبإِْحَدى ثاََلٍث النَّْفس  ِبالنَّْفِس َوالثَّي ِب  الزَّ يِن التَّاِرك  إاِلَّ َّللاَّ  َوأَن ِي َرس ول  َّللاَّ  ْن الد ِ

فَاِرق  ِلْلَجَماَعةِ "الثيب ولفظ لمسلم " ،  ْلَجَماَعةِ اِ  انِي َوالنَّْفس  ِبالنَّْفِس َوالتَّاِرك  ِلِديِنِه اْلم    )7( " الزَّ

ٍل    فَقَاَل َوالَِّذي الَ   رسول للا    قَاَل قَاَم فِيَنا"وفي لفظ مسلم  -4979 ه  اَل َيِحلُّ َدم  َرج  إِلَهَ َغْير 
إاِلَّ مسلم َيْشَهد  أَْن اَل   ِ إاِلَّ   إِلَهَ  فَاِرق  ِلْلَجَماَعِة أَْو    َّللاَّ  َوأَن ِي َرس ول  َّللاَّ ْساَلَم اْلم  ثاََلثَة  َنفٍَرالتَّاِرك  اْْلِ

انِي َوالنَّْفس  ِبالنَّْفِس      )8("اْلَجَماَعةَ َوالثَّي ِب  الزَّ

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة 4515( برقم: )26/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الديات ، باب من طلب دم امرئ بغير حق ( )بهذا اللفظ( 6882( برقم: ) 6/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ، ( )بهذا  6872( برقم: )1422/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )3(

  صحيح، وهذا إسناد حسن. "ط الرسالة(: 370/ 11»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  اللفظ(
( ) كتاب الجنايات ، ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات  5996( برقم: )340/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )4(

في »صحيحه« رواه أبو حاتم بن حبان  "(:425/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في     التوارث بين أهل ملتين ( )بهذا اللفظ(
»بلوغ المرام ". قال ابن حجر في  كذلك سواء ومن هذه الطريق، ويجوز أن يكون هو عبد هللا بن عمرو فسقطت الواو، وهللا أعلم.

/ 13»صحيح ابن حبان« )ه.".  قال األرنؤوط في  خرجه ابن حبان في حديث صحح"أ(: 444من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
 ." سناده حسن "إ(:341

( ) كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه  6864( برقم: )2/    9رجه البخاري في"صحيحه")أخ  –  )5(
اللفظ( ()بهذا  في "صحيحه")،جهنم  )107/    5ومسلم  باب 1678(برقم:  والديات،  والقصاص  والمحاربين  القسامة  كتاب   ()

 .يه بين الناس يوم القيامة ( )بمثله.(المجازاة بالدماء ِفي اآلخرة وأنها أول ما يقضى ف 
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب المجازاة بالدماء ِفي  1678( برقم: )107/    5)أخرجه مسلم    –  )6(

 .اآلخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الديات ، باب قول هللا تعالى أن النفس بالنفس والعين  6878: )( برقم5/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، 1676( برقم: )106/    5ومسلم في "صحيحه" )،  بالعين ( )بهذا اللفظ(  
 .باب ما يباح به دم المسلم ( )بمثله.(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ما يباح 1676)( برقم:  106/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 . به دم المسلم ( )بهذا اللفظ(
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قَتْل  مسلم إاِلَّ فِي "  النبي  عنرضي للا عنها      عن عائشةو.    )صحيح( -4980 اَل َيِحلُّ 
ًدا   تَعَم ِ َيْقت ل  مسلما م  ٌل  فَي ْرَجم  َوَرج  ْحَصٌن  ْساَلِم  إِْحَدى ثاََلِث ِخَصاٍل َزاٍن م  َوَرُجٌل يَْخُرُج ِمْن اإْلِ
َ َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولَهُ فَيُْقتَُل أَْو يَُصلَُّب أَْو يُْنفَى ِمْن اأْلَْرِض     )1("فَيَُحاِرُب َّللاَّ

َمْن قَتََل َعْبَده  قَتَْلَناه      رسول للا   قَالَ   :"قَالَ   عن اْلحسن عن سمرة  .    )ضعيف( -4981
    )2(" زاد أبو داود " ومن خصى عبده خصيناه"و  َوَمْن َجَدَع َعْبَده  َجَدعناه  

أن رسول للا    رضي للا عنهما  عن ابن عباس.    )صحيح بمجموع طرقه وشاهده( -4982
 3("ال يقتل بالولد الوالد :"قال(   

فرفع إلى عمر    عن مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله.    )صحيح لغيره( -4983
      )4("لقتلتك قبل أن تبرح ال يقاد الوالد من ولدهيقول   فقال لوال أني سمعت رسول للا 

أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  و  )صحيح بمجموع طرقه وشاهده( -4984 عن   عن 
    )5("َيق ول  اَل ي قَاد  اْلَواِلد  ِباْلَولَدِ    رسول للا  قَاَل َسِمْعت    عمر ْبِن الخطاب

 . ، واألولى أن تكون هنا   3772تقدمت ابتداء من رقم  هل للقاتل توبة؟ •

  

 
( ) كتاب القسامة والقود ، باب سقوط القود من المسلم  1/    4757( برقم: )923/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(

»الدراية في تخريج . قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(4353( برقم: )223/    4وأبو داود في "سننه" )،    للكافر ( )بهذا اللفظ(
هذا إسناد رجاله "(:409/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في " إسناده صحيح"(:262/ 2أحاديث الهداية« )

ثقات لكن إبراهيم بن طهمان يغرب، وقد أغرب في متن الحديث إذ قال: ورجل خرج محارباً هلل ورسوله، فإنه يقتل أو يُصلب أو 
األلباني في  ينفى من األرض. والترهيب« )" . وصححه  الترغيب  الجامع ، وفي    2389قم  بر  (:609/  2»صحيح  »صحيح 
 . 7642برقم  (: 1265/ 2الصغير وزيادته« )

( ) كتاب الحدود ، ذكر ثالث خصال تحل دم امرئ مسلم ( )بهذا 8191( برقم: )367/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
( 4515( برقم: )297/    4"سننه" )  وأبو داود في   ،( )بلفظه.(  2/    4751( برقم: )922/    1اللفظ( ، والنسائي في "المجتبى" )

»بلوغ المرام   وقال :"حسن غريب". قال ابن حجر في  ( )بلفظه.(1414( برقم: )82/    3والترمذي في "جامعه" )،  )بلفظه.(  
 حسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه " (:437من أدلة األحكام ت الفحل« )ص 

لم يسمعه من   -وهو البصري-إسناده ضعيف، فإن الحسن  "(:570/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )نؤوط في  .". قال األر
»ضعيف الجامع الصغير ، وفي    16برقم    (:161»ضعيف سنن الترمذي« )ص". وضعفه األلباني في  -وهو ابن جندب-سمرة  

 . 5749برقم  (:829وزيادته« )ص
. قال  ( ) أبواب الديات ، باب ال يقتل الوالد بولده ( )بهذا اللفظ( 2661( برقم: )673 / 3أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) – )3(

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد وإسماعيل "(:673/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 " لكنهما قد توبعا. -وهو المكي-بن مسلم 

( ) مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ، مسند أبي حفص عمر بن  99( برقم: )40/    1أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(
هذا إسناد "(:270/  7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). قال األلباني في  الخطاب رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(  

 " ن زياد األحمر وهو ثقة , لكنه منقطع ألن مجاهدا لم يسمع من عمر.رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو اب
( ) أبواب الديات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ، باب ما 1400( برقم: )72/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(

" علته الحجاج بن أرطاة " (:373/  8نير « )»البدر الم. قال ابن الملقن في    جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال ( )بهذا اللفظ(
رواه الترمذي من رواية عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف، ومن رواية سراقة، " (:263/  2»خالصة البدر المنير« )، وقال في  

" . قال  وقال: ليس إسناده بصحيح، قال: ورواه عمرو بن شعيب مرسال، وفيه اضطراب، ثم رواه من رواية ابن عباس وضعفه
" صححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: إنه مضطرب "(:437»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في    ابن

فيما خرجته من و  وقال :"...  2214برقم     (:268/  7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وصححه األلباني في  
 ". مجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابتحديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية , وهى ب



991    | 

 991  الصفحة
 

 قتل المسلم بالكافر  •
ٍ َهْل عنَدك ْم َشْيٌء ِمْن اْلَوْحيِ إاِلَّ َما    :"قَالَ      عن أَبِي ُجَحْيفَةَ في البخاري   -4985 ق ْلت  ِلعَِلي 

ه  إاِلَّ فَْهًما ي ْعِطيِه َّللاَّ  رَ  ِ قَاَل اَل َوالَِّذي فَلََق اْلَحبَّةَ َوبََرأَ النََّسَمةَ َما أَْعلَم  اًل فِي اْلق ْرآِن  فِي كتاب َّللاَّ ج 
ِحيفَِة ق ْلت  َوَما فِ  ِحيفَِة قَاَل اْلعَْقل  َوفََكاك  اْْلَِسيِر  َوَما فِي َهِذِه الصَّ   )1("َوأَْن اَل يُْقتََل مسلم بَِكافِرٍ ي الصَّ

لفظ  و.    )صحيح( -4986 ي ْقتَل   "  عنهفي  اَل  أَْدَناه ْم  ِتِهْم  ِبِذمَّ َيْسعَى  ه ْم  ِدَماؤ  تَتََكافَأ   ْؤِمن وَن  اْلم 
ْؤِمٌن ِبَكافٍِر َواَل ذ و َعْهٍد فِي َعْهِدِه      )2("م 

رجال من أهل      رسول للا  قتل  :"قال    عبد الرحمن بن البيلماني  عن.    )ضعيف( -4987
    )3("  أنا أحق من وفى بذمته  رسول للا القبلة برجل من أهل الذمة وقال

 سراية الجناية   •
    رسول للا   قََضى  :"قَالَ   عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  عن  .    )ضعيف( -4988

ِ أَقِْدنِي فَقَاَل لَه   اًل ِبقَْرٍن فِي ِرْجِلِه فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ٍل َطعن َرج  اَل تَْعَجْل      رسول للا  فِي َرج 
ل  إاِلَّ أَْن َيْستَِقيَد فَأَقَاَده   ج  َك قَاَل فَأََبى الرَّ ْرح  ْستَِقيد     رسول للا   َحتَّى َيْبَرأَ ج  َوبََرأَ  ِمْنه  قَاَل فَعَِرَج اْلم 

ْستَِقيد  إِلَى ْستَقَاد  ِمْنه  فَأَتَى اْلم  ِ َعِرْجت  َوَبَرأَ َصاِحِبي فَقَاَل      رسول للا   اْلم  فَقَاَل لَه  َيا َرس وَل َّللاَّ
ْرَك أاَلَّ   رسول للا  لَه       )4("دَ َيْستَِقيَد َحتَّى تَْبَرأَ ِجَراَحت ه  فَإِذَا بَِرئَْت ِجَراَحت ه  اْستَقَا أَلَْم آم 

  

 
 . ( ) كتاب العلم ، باب كتابة العلم ( )بهذا اللفظ(111( برقم: )33/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب قسم الفيء ، ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد في عهده  2639( برقم: )141/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

(  1006( برقم: )271/    1وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  4530( برقم: )303/    4وأبو داود في "سننه" )،    اللفظ(  ( )بهذا
قال البزار: روي عن علي من غير وجه، وهذا اإلسناد " (:366/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    )بمثله مختصرا.(

" . قال إسناده صحيح."(:587/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  أحسن إسناد يروى في ذلك وأصحه.
 . "رجاله ثقات رجال الشيخين."(:267/ 7»إرواء الغليل « )األلباني في 

والبيهقي في ،  ( ) كتاب الحدود والديات وغيره ، ( )بهذا اللفظ(  3261( برقم: )158/    4أخرجه الدارقطني في "سننه" )  –  )3(
( 28031( برقم: )180/    14وابن أبي شيبة في "مصنفه" ) ،  )بمثله مطوال.(    16023( برقم: )30/    8ننه الكبير" )"س

 . "وهذا حديث منقطع ال يثبته أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه"(:121/ 8»االستذكار« ). قال ابن عبد البر في   )بمثله.(
( ) مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ، ( )بهذا  7155: )( برقم1482/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )4(

"  إسناده ضعيف، ابُن إسحاق مدلس، ولم يُصرح هنا بالتحديث."ط الرسالة(:  607/  11»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(
 . "ال في التنقيح: وظاهر هذا االنقطاع."ق(:377/ 4»نصب الراية« ). قال الزيلعي في 



992    | 

 992  الصفحة
 

  .القصاص والدية فيما دون النفس  •
غالما ألناس فقراء قطع أذن غالم ألناس : أن    عن عمران بن حصين.    )صحيح( -4989

    )1("فقالوا يارسول للا إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا .  رسول للا  فأتى أهله أغنياء

َبي ِعَ :"     عن أنس   فيهماو -4990 إِلَْيَها  بنت النْظر   أَنَّ الرُّ فََطلَب وا  َجاِرَيٍة  ثَِنيَّةَ  تَه  َكَسَرْت  َعمَّ
فَأَتَْوا فَأََبْوا  اْْلَْرَش  فَعََرض وا  فَأََبْوا  للا  اْلعَْفَو  فَأََمرَ   رسول  اْلِقَصاَص  إاِلَّ  رسول    َوأََبْوا 

ِ أَت كْ   ِباْلِقَصاِص فَقَاَل أنس ْبن  النَّْضرِ للا  ِ اَل  َيا َرس وَل َّللاَّ َبي ِعِ اَل َوالَِّذي بَعَثََك ِباْلَحق   الرُّ
َسر  ثَِنيَّة 

فَقَالَ  ثَِنيَّت َها  فَقَالَ   رسول للا  ت ْكَسر   فَعَفَْوا  اْلقَْوم   فََرِضَي  اْلِقَصاص    ِ َّللاَّ كتاب  أنس  رسول    َيا 
ه   إِنَّ ِمْن ِعَبادِ للا  ِ َْلَبَرَّ ِ َمْن لَْو أَْقَسَم َعلَى َّللاَّ     )2("َّللاَّ

 . المباشر والمتسبب •
إذا أمسك الرجل الرجل     عن النبيرضي للا عنهما  بن عمر    عن  .    )ضعيف( -4991

    )3("وقتله اْلخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك

ْم ك ل ِِهْم    باب إِذَا أََصاَب قَْوٌم ِمْن َرُجلٍ قال البخاري  )صحيح( .   -4992 َهْل ي عَاقِب  أَْو َيْقتَصُّ ِمْنه 
ٍل أَنَّه  َسَرَق فَقََطعَه  َعِليٌّ ث مَّ َجاَءا ِبآَخَر  لَْيِن َشِهَدا َعلَى َرج  ِ فِي َرج  ٌف عن الشَّْعِبي  َطر ِ َوقَااَل  َوقَاَل م 

ِل َوقَ  َما َوأ ِخذَا ِبِدَيِة اْْلَوَّ ْدت َما لَقََطْعت ك َما أَْخَطأَْنا فَأَْبَطَل َشَهاَدتَه  اَل لَْو َعِلْمت  أَنَّك َما تَعَمَّ
)4( 

  

 
،  ( ) كتاب الديات ، باب جناية العبد يكون للفقراء ( )بهذا اللفظ(4590( برقم: )323/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )1(

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل«  . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(20250( برقم: ) 4595/    8وأحمد في "مسنده" )
إسناده صحيح  "ط الرسالة(:   157/  33»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في    والثالثة بإسناد صحيحرواه أحمد  "(:439)ص

 . "على شرط الشيخين
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم  4500( برقم: )24/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 1675( برقم: )105/   5"صحيحه" )ومسلم في  ،    القصاص في القتلى ( )بهذا اللفظ(
 . (بنحوهوالديات ، باب إثبات القصاص ِفي اأْلسنان وما ِفي معناها ( )

هذا غير محفوظ ، وقد قيل عن    وقال "  ( )بهذا اللفظ(16129( برقم: )50/    8أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )    –  )3(
( برقم: 165/    4والدارقطني في "سننه" )،    ".    -صلى هللا عليه وسلم    -عن سعيد بن المسيب ، عن النبي    إسماعيل بن أمية ،

وهذا إسناد على شرط مسلم، لكن قال البيهقي: إنه "...(:362/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في     ( )بلفظه.(3270)
حديث أكثر. وتبعه عبد الحق، وتعقبهما ابن القطان فقال: )أوهما( بهذا القول  قال الدارقطني: واإلرسال في هذا ال  ...غير محفوظ.  

رواه الدارقطني  "(:441»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص" . قال ابن حجر في  ضعف )الخبر( وهو عندي صحيح
 . "موصوال ومرسال، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إال أن البيهقي رجح المرسل

( ) كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ( )بهذا  8/    9البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )4(
 . »وصله الشافعي بسند صحيح عنه.« (:226/ 4»مختصر صحيح اإلمام البخاري« )( . قال األلباني في اللفظ 
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 قتل الغيلة  •
وا َعلَى النبي  أَنَّ َرْهًطا ِمْن ُعْكٍل ثََمانِيَةً   عن أنس ْبِن َماِلكٍ  فيهما  -4993 فَاْجتََوْوا   قَِدم 

ِ اْبِغَنا ِرْساًل قَاَل َما أَِجد  لَك ْم إاِلَّ أَْن تَْلَحق وا ِبالذَّْوِد فَاْنطَ  لَق وا فََشِرب وا ِمْن  اْلَمِديَنةَ فَقَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
الذَّ  َواْستَاق وا  اِعَي  الرَّ َوقَتَل وا  َوَسِمن وا  وا  َوأَْلَبانَِها َحتَّى َصحُّ فَأَتَى  أَْبَواِلَها  إِْساَلِمِهْم  بَْعَد  وا  َوَكفَر  ْوَد 

النبي ِريخ   أََمَر    الصَّ ث مَّ  ْم  لَه  َوأَْرج  ْم  أَْيِديَه  فَقَطََّع  بِِهْم  أ ِتَي  َحتَّى  النََّهار   َل  تََرجَّ فََما  الطَّلََب  فَبَعََث 
ةِ َيسْ  ِباْلَحرَّ ْم  ْم بَِها َوَطَرَحه  فَأ ْحِمَيْت فََكَحلَه  أَب و قِاَلَبةَ  بَِمَساِميَر  ي ْسقَْوَن َحتَّى َمات وا قَاَل  تَْسق وَن فََما 

َ َوَرس ولَه   فََبايَع وه  َعلَى   "   وفي لفظ لمسلم"  َوَسعَْوا فِي اْْلَْرِض فََساًدا  قَتَل وا َوَسَرق وا َوَحاَرب وا َّللاَّ
ْم فََشكَ  ه  وا اْْلَْرَض َوَسِقَمْت أَْجَسام  ْساَلِم فَاْستَْوَخم  وَن    رسول للا   ْوا ذَِلَك إِلَىاْْلِ ج  فَقَاَل أاََل تَْخر 

وا فََشِرب وا ِمْن أَْبَوالِ  َها َوأَْلَباِنَها َمَع َراِعيَنا فِي إِِبِلِه فَت ِصيب وَن ِمْن أَْبَواِلَها َوأَْلَبانَِها فَقَال وا َبلَى فََخَرج 
بَِل فََب  اِعَي َوَطَرد وا اْْلِ وا فَقَتَل وا الرَّ فََبعََث فِي آثَاِرِهْم فَأ ْدِرك وا فَِجيَء      رسول للا   لََغ ذَِلكَ فََصحُّ

ْم ث مَّ ن ِبذ وا فِي الشَّْمِس َحتَّى َمات و  ْم َوس ِمَر أَْعي ن ه  ل ه   )1(" ا بِِهْم فَأََمَر بِِهْم فَق ِطعَْت أَْيِديِهْم َوأَْرج 

َعلَى َجاِرَيٍة      رسول للا   يَه وِديٌّ فِي َعْهدِ قَاَل َعَدا      عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفيهما -4994
َوِهَي فِي آِخِر َرَمٍق َوقَْد      رسول للا   فَأََخذَ أَْوَضاًحا َكاَنْت َعلَْيَها َوَرَضَخ َرأَْسَها فَأَتَى بَِها أَْهل َها

َها فَأََشاَرْت بَِرأِْسَها أَْن اَل قَاَل فَقَاَل َمْن قَتَلَِك ف اَلٌن ِلغَْيِر الَِّذي قَتَلَ     رسول للا   أ ْصِمتَْت فَقَاَل لََها
ٍل آَخَر َغْيِر الَِّذي قَتَلََها فَأََشاَرْت أَْن اَل فَقَاَل فَف اَلٌن ِلقَاِتِلَها فَأََشاَرْت أَْن نَعَْم فَأََمَر    رسول للا ِبهِ ِلَرج 

  ِِضَخ َرأْس ه  َبْيَن َحَجَرْين   )2("فَر 

ضَّ َرأْس ه  ِباْلِحَجاَرةِ   فَلَْم يََزْل بِِه َحتَّى أَقَرَّ بِهِ   فَأ تَِي ِبِه النبي "للبخاريوفي لفظ   -4995    )3("فَر 

ِ  "وفي لفظ للبخاري -4996 ضَّ َرأْس ه  ِباْلِحَجاَرةِ فَأََمَر ِبِه النبي   فَاْعتََرفَ فَِجيَء ِباْليَه وِدي  فَر 
")4( 

البخاري -4997 َماِلكٍ   وفي  ْبِن  النبي:"َ     عن أنس  َعلَى    نَّ  قَتَلََها  ِبَجاِرَيٍة  وِديًّا  يَه  قَتََل 
 )5("أَْوَضاحٍ لََها

أَنَّ غ اَلًما ق تَِل ِغيلَةً فَقَاَل ع َمر  لَْو    رضي للا عنهما    عن ابن عمروأخرج البخاري   -4998
ْم   )6("  اْشتََرَك فِيَها أَْهل  َصْنعَاَء لَقَتَْلت ه 

َو ِبَخْيِر النََّظَرْيِن    قال "    للا   رسول  أن:"    أَبِي هريرة   وفيهما  عن   -4999 فََمْن ق تَِل فَه 
ا أَْن ي قَاَد أَْهل  اْلقَِتيلِ  ا أَْن ي ْعقََل َوإِمَّ    )7(" إِمَّ

ا أَْن ي ِقيدَ " وفي لفظ للبخاري -5000 ا أَْن ي ْفَدى َوإِمَّ َو ِبَخْيِر النََّظَرْيِن إِمَّ    )8("َوَمْن ق تَِل لَه  قَِتيٌل فَه 

ا أَْن ي ْقتََل  " وفي لفظ لمسلم -5001 ا أَْن ي ْفَدى َوإِمَّ    )9("إِمَّ

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب إذا حرق المشرك المسلم هل 3018( برقم: )62/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب 1671( برقم: )102/    5، ومسلم في "صحيحه" ، )  ) بنحوه(  يحرق (
 . حكم المحاربين والمرتدين ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الطالق ، باب اإلشارة في الطالق ( )بهذا اللفظ( ، 5295( برقم: )51/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ثبوت القصاص ِفي 1672( برقم: ) 103/    5ومسلم في "صحيحه" )

 .ل بالمرأة ( )بنحوه.(القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقالت وقتل الرج
( ) كتاب الديات ، باب سؤال القاتل حتى يقر واإلقرار في الحدود  6876( برقم: )4/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . ( )بهذا اللفظ(
  ( ) كتاب الوصايا ، باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة ( 2746( برقم: ) 4/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الديات ، باب من أقاد بالحجر ( )بهذا اللفظ(6879( برقم: ) 5/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 6897( برقم: )8/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . منهم كلهم ( )بهذا اللفظ(
البخاري في "صحيحه" )  –  )7( اللفظ( ، ومسلم في  112( برقم: )33/    1أخرجه  العلم ( )بهذا  العلم ، باب كتابة  ( ) كتاب 

 ( ) كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها ( )بمثله.(1355( برقم: ) 111/  4"صحيحه" ) 
 . () كتاب في اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة()بهذا اللفظ(2434( برقم:)125/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(
، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها ( ) كتاب الحج  1355( برقم: )110/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )9(

 . ( )بهذا اللفظ(
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ا أَْن ي قَاَد أَْهل  اْلقَِتيِل  "وفي لفظ لمسلم -5002 َيةَ َوإِمَّ ا أَْن ي ْعَطى َيعني الد ِ  )1("إِمَّ

ِ .    )صحيح( -5003 َزاَعةَ      رسول للا   أَنَّ     عن أَِبي ش َرْيحٍ اْلَكْعبِي  قَاَل ث مَّ إِنَّك ْم َمْعَشَر خ 
َل ِمْن ه ذَْيٍل َوإِن ِي َعاقِل ه    ج  ا أَْن َيْقت ل وا    فََمْن قُتَِل لَهُ قَتِيٌل بَْعَد اْليَْومِ قَتَْلت ْم َهذَا الرَّ فَأَْهل ه  َبْيَن ِخيَرتَْيِن إِمَّ

ذ وا اْلعَْقلَ      )2("أَْو َيأْخ 

  

 
( ) كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها 1355( برقم: )111/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
 4وأبو داود في "سننه" ):"حسن صحيح" ، وقال  ( )بهذا اللفظ(1406( برقم: )76/  3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  – )2(
. قال األرنؤوط    ( )بمثله.(27804( برقم: )6587/    12وأحمد في "مسنده" ) ،    ( )بنحوه مختصرا.(4504( برقم: )292  /

/ 7»إرواء الغليل « )" وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين. "ط الرسالة(:   137/  45»مسند أحمد« )في  
 ". وهو على شرط الشيخين  ، وقال :" 2220برقم  (:277
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 باب الديات  •
 شبه العمد والخطأدية قتل  •

قَاَل اْقتَتَلَْت اْمَرأَتَاِن ِمْن ه ذَْيٍل فََرَمْت إِْحَداه َما اْْل ْخَرى ِبَحَجٍر      هريرة  فيهما عن أبي -5004
وا إِلَى ةٌ َعْبٌد      رسول للا   فَقََضى    رسول للا   فَقَتَلَتَْها َوَما فِي بَْطنَِها فَاْختََصم  أَنَّ ِدَيةَ َجِنينَِها غ رَّ

ْم فَقَاَل َحَمل  ْبن  النَّ  ثََها َولََدَها َوَمْن َمعَه  ذَِليُّ  أَْو َوِليَدةٌ َوقََضى ِبِدَيِة اْلَمْرأَةِ َعلَى َعاقِلَتَِها َوَورَّ ابِغَِة اْله 
ِ َكْيَف أَْغَرم  َمْن اَل َشِرَب َواَل أََكَل َوالَ  رسول     َنَطَق َواَل اْستََهلَّ فَِمثْل  ذَِلَك ي َطلُّ فَقَالَ َيا َرس وَل َّللاَّ

اِن ِمْن أَْجِل َسْجِعِه الَِّذي َسَجَع   للا     )1("إِنََّما َهذَا ِمْن إِْخَواِن اْلك هَّ

 )2(" قَائٌِل َكْيَف َنْعِقل    "لمسلم وفي لفظ   -5005

رضي للا عنهم    عن ابن عباس عن عمرو.    (دون قوله "وان تقتل" فشاذ  )صحيح -5006
فِي ذَِلَك فَقَاَم َحَمل  ْبن  َماِلِك ْبِن النَّاِبغَِة فَقَاَل ك ْنت  َبْيَن اْمَرأَتَْيِن فََضَرَبْت  أَنَّه  َسأََل عن قَِضيَِّة النبي 
ْخَرى بِِمْسَطحٍ 

ةٍ َوأَْن ت ْقتَلَ  رسول للا    فَقَتَلَتَْها َوَجِنينََها فَقََضىإِْحَداه َما اْْل      )3(" فِي َجِنيِنَها بِغ رَّ

 5=  10تقسيم  50الغرة تساوي خمس من اإلبل )عشر دية األم( =  •

َسأََل ع َمر  ْبن  الخطاب عن إِْماَلِص اْلَمْرأَةِ ِهَي    :"قَالَ     عن المغيرة بن شعبة  فيهما -5007
فِيِه َشْيئًا فَق ْلت  أََنا فَقَاَل َما ه َو ق ْلت  الَّتِي ي ْضَرب  بَْطن َها فَت ْلِقي َجِنيًنا فَقَاَل أَيُّك ْم َسِمَع ِمْن النبي

ةٌ َعْبٌد أَْو أََمةٌ فَقَاَل  َسِمْعت  النبي  اَل تَْبَرْح َحتَّى تَِجيئَنِي ِباْلَمْخَرجِ فِيَما ق ْلَت فََخَرْجت   َيق ول  فِيِه غ رَّ
َد ْبَن مسلمة فَِجْئت  ِبِه فََشِهَد َمِعي أَنَّه  َسِمَع النبي  َحمَّ ةٌ َعْبٌد أَْو أََمةٌ فََوَجْدت  م     )4("َيق ول  فِيِه غ رَّ

ْقِط فَقَاَل المغيرة  النبيأَنَّ ع َمَر َنَشَد النَّاَس َمْن َسِمَع  "وفي لفظ للبخاري -5008 قََضى فِي الس ِ
ٍة َعْبٍد أَْو أََمةٍ أََنا َسِمْعت ه    د  ْبن  مسلمة    قََضى فِيِه بِغُرَّ َحمَّ قَاَل اْئِت َمْن َيْشَهد  َمعََك َعلَى َهذَا فَقَاَل م 

 )5("إمالص المرأة:أن تلقي جنينها ميتا"ِبِمثِْل َهذَا أََنا أَْشَهد  َعلَى النبي

كأنه عبر بالغرة عن الجسم    :"قال الجوهري  ،والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما   •
ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة ؛  وأصل الغرة بياض في الوجه  ،  كله كما قالوا أعتق رقبة  
 ".قال وال يجزئ األسود،  األبيض منهما خاصة 

ِد بن عمرو ْبِن َحْزٍم عن أَِبيِه  . و  (وهو مرسل صحيح )ضعيف -5009 َحمَّ عن أَِبي َبْكِر ْبِن م 
ِه   ْؤِمًنا فذكر الحديث وفيه"  َكتََب إِلَى أَْهِل اْليََمِن      رسول للا   أَنَّ :"  عن َجد ِ أَنَّ َمْن اْعتََبَط م 

اْلَمْقت ولِ  أَْوِلَياء   قََوٌد إاِلَّ أَْن يَْرَضى  فَإِنَّه   َبي َِنٍة  َوفِي    قَْتاًل عن  بِِل  ِمْن اْْلِ ِمائَةً  َيةَ  َوأَنَّ فِي النَّْفِس الد ِ
َية  َوفِي اْلَبْيَضتَْيِن الد ِ  َية  َوفِي الشَّفَتَْيِن الد ِ َية  َوفِي الل َِساِن الد ِ َية  َوفِي الذََّكِر  اْْلَْنِف إِذَا أ وِعَب َجْدع ه  الد ِ

َية  َوفِي اْلعَ  ْلِب الد ِ َية  َوفِي الصُّ وَمِة ث ل ث   الد ِ َيِة َوفِي اْلَمأْم  ْجِل اْلَواِحَدةِ ِنْصف  الد ِ َية  َوفِي الر ِ ْيَنْيِن الد ِ
ْصب عٍ ِمْن أَ 

بِِل َوفِي ك ل ِ أ  لَِة َخْمَس َعْشَرةَ ِمْن اْْلِ َنق ِ َيِة َوفِي اْلم  َيِة َوفِي اْلَجاِئفَِة ث ل ث  الد ِ َصاِبعِ اْلَيِد  الد ِ

 
( ) كتاب الطب ، باب الكهانة ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه"  5758( برقم: )135/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
لخطأ ( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب دية الجنين ووجوب الدية ِفي قتل ا1681( برقم: )110/    5)

 . وشبه العمد على عاقلة الجاني ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب دية الجنين 1681( برقم: )110/    5مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(

 .ووجوب الدية ِفي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ( )بهذا اللفظ(
. قال األرنؤوط    ( ) كتاب الديات ، باب دية الجنين ( )بهذا اللفظ(4572( برقم: )317/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

لكن قوله: "وأن تُقتل " شاذة لم تَِرْد في غير   ...ط الرسالة(: إسناده صحيح على شرط الشيخين.    405/  5»مسند أحمد« )في   
»الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين«  " . وصححه األلباني في    بديتها على عاقلة القاتلة.هذه الرواية، والمحفوظ أنه قضى  

فالظاهر أنه قد جاء عن ...  واعلم أنه قد اْختُِلَف في وصل هذا الحديث وانقطاعه  هذا حديث صحيٌح."  293برقم    (:249/  1)
لعل طاوًسا تارة يرويه متصاًل وأخرى منقطعًا، فالحديث عمرو بن دينار الراوي عن طاوس وكذا عن طاوس موصواًل ومنقطعًا، و

 . "صحيح والحمد هلل.
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما جاء  8731)، ( 7317( برقم: )102/   9أخرجه البخاري في "صحيحه"  ) – )4(

اللفظ(   تعالى ( )بهذا  أنزل هللا  بما  القضاة  اجتهاد  القسامة 1683( برقم: )111/    5ومسلم في "صحيحه" )،  في  ( ) كتاب 
 بنحوه مختصرا.(والمحاربين والقصاص والديات ، باب دية الجنين ووجوب الدية ِفي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ( )

 . ( ) كتاب الديات ، باب جنين المرأة ( )بهذا اللفظ(6906( برقم: )11/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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ْجِل َعْشٌر مِ  َل  َوالر ِ ج  بِِل َوأَنَّ الرَّ وِضَحِة َخْمٌس ِمْن اْْلِ ِبِل َوفِي اْلم  ن ِ َخْمٌس ِمْن اْْلِ ِبِل َوفِي الس ِ ْن اْْلِ
   )1(" ي ْقتَل  ِباْلَمْرأَةِ َوَعلَى أَْهِل الذََّهِب أَْلف  ِديَنارٍ 

: في دية الخطأ    قال : قال رسول للا    عن عبد للا بن مسعود  . و   )ضعيف( -5010
عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون  

    )2("بني مخاض ذكر 

قال : دية الخطأ    ؛ أن ابن مسعودعن أبي عبيدة    وفي لفظ للدار قطني ".   )حسن( -5011
خمسة أخماس : عشرون حقة : وعشرون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنات  

     )3(" لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور .

قَاَل َمْن قَتََل      رسول للا   أَنَّ :"      عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبعن  .  )حسن( -5012
َيةَ َوِهيَ  ًدا د فَِع إِلَى أَْوِلَياِء اْلَمْقت وِل فَإِْن َشاء وا قَتَل وا َوإِْن َشاء وا أََخذ وا الد ِ تَعَم ِ ْؤِمًنا م  ثاََلث وَن ِحقَّةً    م 

َو لَه مْ  وا َعلَْيِه فَه     )4(" يد العقلوذلك تشد  َوثاََلث وَن َجذََعةً َوأَْرَبع وَن َخِلفَةً َوَما َصالَح 
َعْقل       رسول للا   قَالَ :"  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  عن  .    )ضعيف( -5013

ِل َحتَّى َيْبل َغ الثُّل َث ِمْن ِدَيتَِها  ج     )5(" اْلَمْرأَةِ ِمثْل  َعْقِل الرَّ

على أن دية المرأة نصف دية الرجل    أجمعوا"  (:67  /8»االستذكار« )  ابن عبد البر في  قال •
   "والقياس على أن يكون جراحها كذلك إن لم تثبت سنة يجب التسليم لها، 

َعْقل   "    رسول للا    قَالَ :"  عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  و.    )حسن( -5014
ِة ِنْصف  َعْقِل المسلميَن َوه ْم اْليَه ود  َوالنََّصاَرى مَّ    )6("أَْهِل الذ ِ

ر ِ ولفظ أبي داود" .  )حسن( -5015 عَاِهِد ِنْصف  ِدَيِة اْلح      )7("ِدَية  اْلم 

  

 
 . 3324حديث رقم    سبق تخريجه – )1(
( برقم:  308/    4وأبو داود في "سننه" )،( )بنحوه.(  1/    4816( برقم: )934/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )–  )2(
اللفظ(  4545) الملقن في    ( )بهذا  المنير « )وقال "هو قول عبدهللا"  . قال ابن  وهذا إسناد ضعيف، "...(:416/  8»البدر 

".  قال األرنؤوط في مجهول، كما قاله الدارقطني والبيهقي والخطابي.  بن مالك... وخشف    الحجاج )بن أرطاة( ضعيف مدلس
»سلسلة األحاديث " . وضعفه األلباني في  سناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة."إ(: 604/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )

 . 4020برقم  (:24/ 9الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
وقال   ( ) كتاب الحدود والديات وغيره ، اللعان ( )بهذا اللفظ(3362( برقم: )223/    4الدارقطني في "سننه" )أخرجه     –  )3(
 ."هذا إسناد حسن ، ورواته ثقات ، وقد روي عن علقمة عن عبد هللا : نحو هذا .  :"

 3وابن ماجه في "سننه" )  يب" ،وقال :"حسن غر  ( )بهذا اللفظ(1387( برقم: )64/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
»مسند . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(6832( برقم: )1413/    3وأحمد في "مسنده" )  ،  ( )بنحوه.(  2626( برقم: ) 646  /

الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" ، وحسنه األلباني في  إسناده حسن."ط الرسالة(:  327/  11أحمد« ) /  7»إرواء 
 ."2199برقم  (:259

( ) كتاب القسامة والقود ، باب عقل المرأة ( )بهذا اللفظ(  1/    4819( برقم: )934/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) –  )5(
»بلوغ . قال ابن حجر في    ( ) كتاب الحدود والديات وغيره ، ( )بلفظه.(3128( برقم: )77/    4والدارقطني في "سننه" )  ،

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث  " . وضعفه األلباني في  ابن خزيمة  وصححه"...(: 447ل« )صالمرام من أدلة األحكام ت الفح
( السبيل«  :"...  2254برقم    (: 308/  7منار  مدلس.   وقال  فإنه  ابن جريج  عنعنة  األولى:  علتان:  وله  إسناد ضعيف    وهذا 

 . "واألخرى: ضعف إسماعيل بن عياش فى روايته عن الحجازيين وهذه منها
  ( ) كتاب القسامة والقود ، باب كم دية الكافر ( )بهذا اللفظ( 1/    4820( برقم: )935/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )6(
  ( ) مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ، ( )بنحوه مطوال.(6831( برقم: )1412/  3وأحمد في "مسنده" )، 

»إرواء الغليل في تخريج " . وحسنه األلباني في  إسناده حسن  "ط الرسالة(:  326/  11»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  
 . 2251برقم  (:307/ 7أحاديث منار السبيل« )

. قال األرنؤوط   ( ) كتاب الديات ، باب في دية الذمي ( )بهذا اللفظ(4583( برقم: )319/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(
د بن إسحاق  "(: 641/  6رنؤوط« )»سنن أبي داود ت األفي    -وإن كان مدلساً، وقد عنعن-حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمَّ

 .  3395برقم  (:639/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" ، وصححه األلباني في متابع.
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يٍَّة  رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح( -5016 يٍَّة أَْو ِرم ِ يَْرفَع ه  قَاَل َمْن ق ِتَل فِي ِعم ِ
َوَمْن ق تَِل   َو قََوٌد َوَمْن َحاَل َبْيَنه  َوَبْيَنه  فَعَلَْيِه  ِبَحَجٍر أَْو َسْوٍط أَْو َعًصا فَعَْقل ه  َعْقل  اْلَخَطإِ  َعْمًدا فَه 

ِ َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن اَل َيْقَبل  َّللاَّ  ِمْنه  َصْرفًا َواَل َعْدالً     )1("لَعنة  َّللاَّ

قَاَل َعْقل  ِشْبِه اْلعَْمِد   أَنَّ النبي عن أبيه عن جده   عمرو بن شعيبعن . )حسن( -5017
َو الشَّْيَطان  َبْيَن النَّاِس فَتَك ون  ِدمَ  غَلٌَّظ ِمْثل  َعْقِل اْلعَْمِد َواَل ي ْقتَل  َصاِحب ه  َوذَِلَك أَْن َيْنز  يَّا  م  اٌء فِي ِعم ِ

    )2("  فِي َغْيِر َضِغيَنٍة َواَل َحْمِل ِساَلحٍ 

 " (بة المقتول)أرادإصابة شيئا فأصاب إنسانا في إصاعدم القصد في قتل الخطأ :  •

 .قتل العمد : أن يقصد المقتول بما يقتل غالبا •

 .قتل شبه العمد: أن يقصد المقتول بماال اليقتل غالبا •

 . مقدار الدية المغلظة ، وغيرها •
غَلََّظِة  فِي  رضي للا عنهما  عن عثمان ْبِن َعفَّاَن َوزيد بن ثابت  .  )صحيح لغيره( -5018 اْلم 

َوثاََلث و  ثاََلث وَن ِحقَّةً  َوثاََلث وَن ِحقَّةً َوثاََلث وَن َبَناِت لَب وٍن َوفِي اْلَخَطإِ  َخِلفَةً  َبَناِت  أَْربَع وَن َجذََعةً  َن 
وَن َبَناِت َمَخاٍض  وَن َبن و لَب وٍن ذ ك وٌر َوِعْشر   )3( "لَب وٍن َوِعْشر 

قال أبو عبيد وغير واحد: " إذا دخلت الناقة في  "(:187  /4»سنن أبي داود« )قال أبو داود في   •
السنة الرابعة فهو حق واألنثى حقة، ألنه يستحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخل في الخامسة 
  فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو 
رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل 
في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم ولكن  

ميل: شبن  النضر  يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، إلى ما زاد، وقال  
لسنة، وابنة لبون لسنتين، وحقة لثالث، وجذعة ألربع، وثني لخمس، ورباع لست،  مخاض  ابنة  

 .وسديس لسبع، وبازل لثمان "

ِ بن عمرو و.    )صحيح(  -5019 قَِتيل  اْلَخَطإِ   :" قَالَ   عن النبي رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ
بِِل أَْربَع وَن ِمْنَها فِي ب ط ونَِها أَْواَلد َها     )4(" ِشْبِه اْلعَْمِد ِبالسَّْوِط أَْو اْلعََصا ِمائَةٌ ِمْن اْْلِ

  

 
/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  34( برقم: )45/    11أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )1(

/   4وأبو داود في "سننه" )  ،( ) كتاب القسامة والقود ، باب من قتل بحجر أو سوط ( )بهذا اللفظ(  2/    4804( برقم: )932
»البدر . قال ابن الملقن في    ( )بمثله.(2635( برقم: )653/    3في "سننه" )وابن ماجه    ( )بنحوه.( ،4539( برقم: )306

»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« .". قال ابن حجر في سناد رواية ابن ماجه على شرط الشيخين"إ(:409/ 8المنير « )
قوي"(:441)ص بإسناد  ماجه  وابن  والنسائي  داود  أبو  في    أخرجه  األرنؤوط  قال    .".«( األرنؤوط«  داود ت  أبي  / 6سنن 
»صحيح الجامع الصغير وزيادته«  " . وصححه األلباني في  حديث صحيح، وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله" (:597

 .  6451برقم  (:1101/ 2)
( برقم: 07/    8والبيهقي في "سننه الكبير" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  4565( برقم: )314/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
( 1413/    3وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  3144( برقم: )85/    4والدارقطني في "سننه" )،  )بمثله مطوال.(      (  16230)

أخرجه الدارقطني "(:447»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في     ( )بمثله مطوال.(6833برقم: )
   ."حديث صحيح. وهذا إسناد حسن. "(:624/ 6أبي داود ت األرنؤوط« ) »سننقال األرنؤوط في  .". وضعفه

. قال األرنؤوط    ( ) كتاب الديات ، باب الدية كم هي ( )بهذا اللفظ(4554( برقم: )311/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
وقد تابعه  ...  -وهو ابن أبي يزيد-صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد ربه    "(: 613/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

 .".سعيد بن المسيب
( ) كتاب الديات ، ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي 6011( برقم: )364/    13حبان في "صحيحه" )أخرجه ابن    –  )4(

وأبو داود ، ( ) باب في الديات ، ( )بنحوه.( 835( برقم: )288/   1وابن الجارود في "المنتقى" )،  يشبه العمد ( )بهذا اللفظ(
سناده صحيح، رجاله "إ(:364/  13»صحيح ابن حبان« )رنؤوط في  . قال األ  ( )بنحوه.(4588( برقم: ) 321/    4في "سننه" )

 " وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وقال "... 2197برقم  (:255/ 7»إرواء الغليل « )  " . وصححه األلباني في ثقات.
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اًل َعلَى َعْهدِ رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.   )ضعيف( -5020 ٌل َرج  رسول    قَاَل قَتََل َرج 
    )1("ِدَيتَه  اْثنَْي َعَشَر أَْلفًا  فََجعََل النبي  للا 

، عن أبيه ، عن جده قال : كانت قيمة الدية على    عن عمرو بن شعيب.   (ضعيف) -5021
ليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آالف درهم ، ودية أهل الكتاب    عهد رسول للا صلى للا ع

فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال :  
: أال إن اْلبل قد غلت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق 
اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل 

  )2("فعها فيما رفع من الدية .مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم ير

 .  في العاقلة •
وسلم قضى   رسول للا   نأ:    عن أبيه عن جده   عمرو بن شعيب عن  .   )حسن( -5022

في اْلنف إذا جدع كله الدية كاملة وإذا جدعت أرنبته نصف الدية وفي العين نصف الدية وفي  
الدية وقضى ان يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا وال   الدية وفي الرجل نصف  اليد نصف 
 يرثون منها اال ما فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها وقضى ان

عقل المرأة " "  ولفظ أبو داود"عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى
 )3("بين عصبتها من كانوا

َمَع أَبِي فَقَاَل َمْن َهذَا َمعََك قَاَل اْبنِي    قَاَل أَتَْيت  النبي   عن أَبِي ِرْمثَةَ و.    )صحيح( -5023
والمعنى أنه إذا جنى أحدهما جناية .          )4("أَْشَهد  ِبِه قَاَل أََما إِنََّك اَل تَْجِني َعلَْيِه َواَل َيْجِني َعلَْيكَ 

 . ال يعاقب بها اآلخر

ال يحل  على كل بطن عقوله ثم كتب أنه  رسول للا   :كتب"  جابرفي مسلم عن   -5024
 )5("لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك

 " والعقول الديات، والفخذ دون البطن ، والبطن دون القبيلة ، ]معنى كتب أثبت وأوجب  

: ال ألفينكم ترجعون      رسول للا   قال  رضي للا عنهما    عمرعن ابن  و.    )صحيح( -5025
    )6("بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وال بجريرة أخيه 

 
الدية من الورق ( )بهذا  ( ) كتاب القسامة والقود ، باب ذكر  1/    4817( برقم: )934/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(

رواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن    وقال :"  ( )بنحوه مختصرا.(4546( برقم: )308/    4وأبو داود في "سننه" )،    اللفظ(
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل«  " . قال ابن حجر في    عكرمة ، عن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يذكر ابن عباس . 

 (: 605/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )  .". قال األرنؤوط في "رواه األربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله  "(:448)ص
د بن مسلم  " وهو صدوق حسن الحديث، إال أنه يخطى أحياناً، وقد انفرد   -وهو الطائفي-صحيح مرسالً، وهذا إسناد فيه محمَّ

 . 2برقم  (:158»ضعيف سنن الترمذي« )ص. وضعفه األلباني في  " بوصله، وخالفه من هو أوثق منه فرواه مرسالً 
. قال ابن الملقن   ( ) كتاب الديات ، باب الدية كم هي ( )بهذا اللفظ(4542( برقم: )307/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

" قال األرنؤوط في حاتم: ليس بقوي.عبد الرحمن هذا هو البكراوي ضعفه جماعة، وقال أبو " (:442/ 8»البدر المنير « )في 
، وقد تابعه -وهو أبو بحر البكراوي -سناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان "إ(: 601/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) 

( لكن في اإلسناد إليه العباس بن الفضل ضعيف الحديث جداً، وعمر 3242على بعض الحديث قتادة بن دعامة عند الدارقطني )
المتابعة.بن عام يعتد بهذه  أيضاً. فال  البصري ضعيف  الس لمي  األلباني في    ر  أحاديث منار وحسنه  الغليل في تخريج  »إرواء 

 . «3498»برقم  (:1039/ 2»مشكاة المصابيح« )وفي  2247برقم  (:305/ 7السبيل« )
بن العاص رضي هللا عنهما ، ( )بهذا   ( ) مسند عبد هللا بن عمرو7213( برقم: )1495/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )3(

. قال األرنؤوط في  ( ) كتاب الديات ، باب ديات األعضاء ( )بنحوه.(4564( برقم: )313/  4وأبو داود في "سننه" )،  اللفظ(
«  »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" ، وحسنه األلباني في  إسناده حسن  "ط الرسالة(:   663/  11»مسند أحمد« )

 .  2251برقم  (:307/ 7)
( ) كتاب القسامة والقود ، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره  1/    4847( برقم: )939/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(

 "هذا أحسن شيء روي في هذا الباب ، وأفسر   وقال :"  )بنحوه.(  45( برقم: )55/    1والترمذي في "الشمائل" )،    ( )بهذا اللفظ(
ت أحمد   517/  6»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في     ( )بمثله مطوال.(  17764م: )( برق 3896/    7وأحمد في "مسنده" )  ،

برقم    (:374/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وصححه األلباني في  سناده صحيح"إشاكر(: 
 ".وهذا سند صحيح... وقال :" 749

 ( ) كتاب العتق ، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه ( )بهذا اللفظ( 1507( برقم: )216/    4أخرجه مسلم في"صحيحه" )  –  )5(
.  وصححه    ( ) كتاب المحاربة ، تحريم القتل ( )بهذا اللفظ(3579( برقم: )466/    3أخرجه النسائي في "الكبرى" )    –  )6(

 .  7277برقم   (:1217/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في 
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   )1("العمد والعبد والصلح واْلعتراف ال تعقله العاقلة"قال :    عن عمر  . و   )ضعيف( -5026

: مضت  السنة أن العاقلة ال تحمل  شيئا من  ) الزهري  ابن شهاب  قال.    )ضعيف( -5027
    )2((إال أن يشاؤوا ذلك .دية العمد 

 دية األصابع والجراح  •
قَاَل َهِذِه َوَهِذِه َسَواٌء َيعني    عن النبي رضي للا عنهما    عن ابن عباسفي البخاري   -5028

ْبَهامَ   )3("اْلِخْنَصَر َواْْلِ

قَاَل اْْلََصاِبع  َسَواٌء     رسول للا   أَنَّ   عن ابن عباسوفي لفظ ْلبي داود ".    )صحيح( -5029
ْرس  َسَواٌء َهِذِه َوَهِذِه َسَواٌء    )4("َواْْلَْسَنان  َسَواٌء الثَِّنيَّة  َوالض ِ

عباسعن  و.    )صحيح( -5030 عنهما  ابن  اْْلََصاِبعِ رسول للا  قَالَ "رضي للا  ِدَيِة  فِي 
ِبِل ِلك ل ِ أ ْصب عٍ  ْجلَْيِن َسَواٌء َعْشٌر ِمْن اْْلِ      )5( "اْلَيَدْيِن َوالر ِ

أَنَّ اْْلََصاِبَع َسَواٌء     رسول للا   قََضى  :"قَالَ     عن أبي موسىو.  )صحيح لغيره(  -5031
بِلِ     )6(" َعْشًرا َعْشًرا ِمْن اْْلِ

أبيه عن جدهعن  و  .   )حسن( -5032 بن شعيب عن  قَاَل      رسول للا   أَنَّ :"    عمرو 
بِلِ     )7(" اْْلََصاِبع  َسَواٌء ك لُّه نَّ فِيِهنَّ َعْشٌر َعْشٌر ِمْن اْْلِ

قَاَل فِي اْلَمَواِضحِ   أَنَّ النبي  عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  .  )حسن( -5033
بِِل  " ، وفي لفظ ْلحمد "َخْمٌس َخْمٌس   َواْْلََصاِبع  َسَواٌء ك لُّه نَّ فِي اْلَمَواِضحِ َخْمٌس َخْمٌس ِمْن اْْلِ

بِلِ    )8(  " َعْشٌر َعْشٌر ِمْن اْْلِ

  

 
( برقم:  104/    8والبيهقي في "سننه الكبير" )،    ( )بهذا اللفظ(3376( برقم: )233/    4أخرجه الدارقطني في "سننه" )  –  )1(
" .  كذا قال عن عامر ، عن عمر وهو عن عمر منقطع ، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله .    وقال :"  ( )بمثله.(16456)

 . "ضعيف، فإن فيه عبد الملك بن حسين وقد ضعفوه"...(:476/ 8»البدر المنير « )قال ابن الملقن في 
( ) كتاب العقول ، ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله (  3220( برقم: )1269/    5أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )2(

التابعى: " من   هو معضل , بل مقطوع , فإن قول:"  2306برقم    (:337/  7»إرواء الغليل « ). قال األلباني في    )بهذا اللفظ(
 ". السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.

 . ( ) كتاب الديات ، باب دية األصابع ( )بهذا اللفظ(6895( برقم: ) 8/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
. قال األرنؤوط    ألعضاء ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الديات ، باب ديات ا4559( برقم: )312/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

أبي داود ت األرنؤوط« )في   األلباني في  إسناده صحيح."(:618/  6»سنن  الغليل « )". وصححه  برقم   (:320/  7»إرواء 
 .وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وأصله فى " صحيحه "... وقال :" 2277

وقال :"حسن صحيح غريب من هذا الوجه" ،   ( )بهذا اللفظ(1391( برقم: )66/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(
( 366/    13وابن حبان في "صحيحه" )  ،  ( )بمثله.(356( برقم: )322/    12والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )

ونقل عن ابن القطان تصحيحه" . قال األرنؤوط   (:458/  8المنير « )»البدر  . وصححه ابن الملقن في    ( )بنحوه.(6012برقم: )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد النحوي، وهو ابن أبي سعيد، فقد  "(:366/ 13»صحيح ابن حبان« )في 

 ."روى له أصحاب السنن والبخاري في "األدب المفرد" وهو ثقة 
  ( ) كتاب القسامة والقود ، باب عقل األصابع ( )بهذا اللفظ( 3/    4860( برقم: )941/    1)أخرجه النسائي في "المجتبى"    –  )6(
وأحمد في   ،  ( ) كتاب الديات ، باب ديات األعضاء ( )بمثله مختصرا.(4556( برقم: )312/    4وأبو داود في "سننه" )،  

صحيح لغيره، "ط الرسالة(:  321/ 32حمد« )»مسند أ. قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(19859( برقم: ) 4501/  8"مسنده" )
وهذا إسناد رجاله ثقات غير   وقال :"  2272برقم    (:318/  7»إرواء الغليل « ) " . وصححه األلباني في  وهذا إسناد ضعيف

 ... ".وقد جاء له شواهد..مسروق بن أوس فلم يوثقه غير ابن حبان فمثله يستشهد به.
)7(  –  ( في "سننه"  ماجه  ابن  برقم: )667/    3أخرجه  اللفظ(2653(  )بهذا   )    ،( في "مسنده"  برقم: 1477/    3وأحمد   )
ححه ابن خزيمة وابن "ص (:446»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في     ( )بمثله مطوال.(7134)

" .  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات"(:667/  3ط« ) »سنن ابن ماجه ت األرنؤوقال األرنؤوط في    .".الجارود
 (: 319/  7»إرواء الغليل « )، وقال في    2783برقم     (:538/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )  وصححه األلباني في

 ."وهذا إسناد حسن."...
/   4داود في "سننه" )وأبو ديث حسن" ،وقال :"ح ( )بهذا اللفظ(1390( برقم: )66/  1أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )8(

وأحمد في "مسنده"   ، ( )بمثله مطوال.(  2655( برقم: )668/    3وابن ماجه في "سننه" )  ،( )بنحوه.(  4563( برقم: )313
".  حديث حسن" (:668/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(6792( برقم: )1405/    3)

 . 2285برقم  (:326/ 7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )باني في وصححه األل
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 باب دعوى الدم والقسامة •
رسول    بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج  سلمةفي مسلم عن أبي   -5034
أقر القسامة على ما كانت    من اْلنصار: أن      رسول للا  عن رجل من أصحاب    للا 

 )1(" الجاهليةعليه في 

رسول للا    أنعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي للا عنهما  . و   )ضعيف( -5035
 2("قال:البينة على من أدعى واليمين على من أنكر إال في القسامة( 

ِ      عن سهل ْبِن أَبِي َحثَْمةَ   وفيهما -5036 أَنَّه  أَْخبََره  عن ِرَجاٍل ِمْن ك بََراِء قَْوِمِه أَنَّ َعْبَد َّللاَّ
ِ ْبنَ  َحي َِصة  فَأَْخَبَر أَنَّ َعْبَد َّللاَّ ْم فَأَتَى م  َحي َِصةَ َخَرَجا إِلَى َخْيبََر ِمْن َجْهٍد أََصابَه   سهل  ْبَن سهل َوم 

 َ ِ َما قَتَْلَناه  ث مَّ أَْقبََل َحتَّى  قَْد ق تَِل َوط ِرَح فِي َعْيٍن أَْو فَِقيٍر فَأ وه  قَال وا َوَّللاَّ ِ قَتَْلت م  وَد فَقَاَل أَْنت ْم َوَّللاَّ تَى يَه 
حْ  َوي َِصة  َوه َو أَْكبَر  ِمْنه  َوَعْبد  الرَّ وه  ح  ْم ذَِلَك ث مَّ أَْقبََل ه َو َوأَخ  َمِن ْبن  سهل  قَِدَم َعلَى قَْوِمِه فَذََكَر لَه 

ِلَيتََكلََّم َوه َو الَِّذي َكاَن ِبَخْيبََر فَقَالَ فَذََهبَ  َحي َِصة   نَّ     رسول للا   م  ي ِريد  الس ِ َكب ِْر َكب ِْر  َحي َِصةَ  ِلم 
َحي َِصة  فَقَالَ  َوي َِصة  ث مَّ تََكلََّم م  ا أَْن ي ْؤِذن وا بِ     رسول للا   فَتََكلََّم ح  ا أَْن َيد وا َصاِحبَك ْم َوإِمَّ َحْرٍب  إِمَّ

ِ َما قَتَْلَناه  فَقَالَ     رسول للا   فََكتَبَ  َحي َِصةَ      رسول للا   إِلَْيِهْم فِي ذَِلَك فََكتَب وا إِنَّا َوَّللاَّ َوي َِصةَ َوم  ِلح 
ْحَمِن أَتَْحِلف وَن َوتَْستَِحقُّوَن َدَم َصاِحبِك ْم قَال وا اَل قَاَل فَتَْحِلف  لَك ْم يَه ود    قَال وا لَْيس وا بِمسلميَن  َوَعْبِد الرَّ

ِمائَةَ َناقٍَة َحتَّى أ ْدِخلَْت َعلَْيِهْم الدَّاَر فَقَاَل     رسول للا   ِمْن عنِدِه فََبعََث إِلَْيِهمْ     رسول  للا   فََواَداه  
    )3("سهل فَلَقَْد َرَكَضْتنِي ِمْنَها َناقَةٌ َحْمَراء  

ْم تَأْت وَن ِباْلَبي َِنِة َعلَى َمْن قَتَلَه  قَال وا َما لََنا َبي َِنةٌ قَاَل فََيْحِلف وَن قَال وا وفي لفظ لهما" -5037 فَقَاَل لَه 
وِد فََكِرهَ اَل َن َدقَةِ  ْرَضى ِبأَْيَماِن اْليَه    )4(" أَْن ي ْبِطَل َدَمه  فََوَداه  ِمائَةً ِمْن إِبِِل الصَّ

فَقَاَل تَْحِلف وَن َوتَْستَِحقُّوَن قَاِتلَك ْم أَْو َصاِحَبك ْم قَال وا َوَكْيَف َنْحِلف  َولَْم  "وفي لفظ للبخاري -5038
قَاَل   نََر  َولَْم  النبي َنْشَهْد  فَعَقَلَه   ك فَّاٍر  قَْوٍم  أَْيَماَن  ذ   َنأْخ  َكْيَف  فَقَال وا  ِبَخْمِسيَن  يَه ود   ِمْن    فَت ْبِريك ْم 

  )5("عنِدهِ 

قِاَلَبةَ أَنَّ ع َمَر ْبَن َعْبِد اْلعَِزيِز أَْبَرَز َسِريَره  َيْوًما ِللنَّاِس ث مَّ    "عن أبيفي لفظ للبخاري -5039
ْم فََدَخل و  لَفَاء  أَِذَن لَه    ا فَقَاَل َما تَق ول وَن فِي اْلقََساَمِة قَاَل َنق ول  اْلقََساَمة  اْلقََود  بَِها َحقٌّ َوقَْد أَقَاَدْت بَِها اْلخ 

ء وس  اْْلَْجَنا ْؤِمِنيَن عنَدَك ر  أَْشَراف  ِد وَ قَاَل ِلي َما تَق ول  َيا أََبا قِاَلَبةَ َوَنَصَبنِي ِللنَّاِس فَق ْلت  َيا أَِميَر اْلم 
ْحَصٍن ِبِدَمْشَق أَنَّه  قَْد َزنَى لَْم يََرْوه   ٍل م  ْم َشِهد وا َعلَى َرج  أَك ْنَت    اْلعََرِب أََرأَْيَت لَْو أَنَّ َخْمِسيَن ِمْنه 

ٍل ِبِحْمَص أَنَّه  سَ  ْم َشِهد وا َعلَى َرج  ه  قَاَل اَل ق ْلت  أََرأَْيَت لَْو أَنَّ َخْمِسيَن ِمْنه  م  َرَق أَك ْنَت تَْقَطع ه   تَْرج 
ِ َما قَتَلَ  ٌل قَتََل  رسول للا    َولَْم يََرْوه  قَاَل اَل ق ْلت  فََوَّللاَّ أََحًدا قَطُّ إاِلَّ فِي إِْحَدى ثاََلِث ِخَصاٍل َرج 

  َ َّللاَّ َحاَرَب  ٌل  َرج  أَْو  إِْحَصاٍن  بَْعَد  َزَنى  ٌل  َرج  أَْو  فَق ِتَل  َنْفِسِه  عن  ِبَجِريَرةِ  َواْرتَدَّ  َوَرس ولَه  
ْساَلمِ  ْم فِي اْلَجاِهِليَِّة فََطَرَق أَْهَل َبْيٍت ِمْن اْليََمِن ِباْلَبْطحَ ...اْْلِ اِء  ق ْلت  َوقَْد َكاَنْت ه ذَْيٌل َخلَع وا َخِليعًا لَه 

ْم فََحذَفَه  ِبالسَّْيِف فَقَتَلَه  فََجاَءْت ه ذَْيٌل   ٌل ِمْنه  فَأََخذ وا اْليََماِنيَّ فََرفَع وه  إِلَى ع َمَر ِباْلَمْوِسِم  فَاْنتََبهَ لَه  َرج 

 
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب القسامة  1670( برقم: )101/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب القسامة ، باب أصل القسامة والبداية فيها مع 16542( برقم: )123/    8أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )2(

»البدر . قال ابن الملقن في    ( )بلفظه.(3191( برقم: ) 114/    4ذا اللفظ( ، والدارقطني في "سننه" ) اللوث بأيمان المدعي ( )به 
ولم يضعفاه، ومسلم هذا   ...هذا الحديث رواه الدارقطني، ثم البيهقي من حديث مسلم )بن( خالد الزنجي، "(:513/ 8المنير « )

" . البر في »تمهيده« بعد أن أخرجه من هذه الطريق: في إسناده لين. فيه مقال. وثقه قوم وضعفه آخرون، ال جرم قال ابن عبد
 ". (267/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وضعفه األلباني في 

( ) كتاب األحكام ، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى  7192( برقم: )75/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب 1669( برقم: )100/    5ومسلم في "صحيحه"  )،  ثله.(  أمنائه ( )بم

 .القسامة ( )بهذا اللفظ(
)4(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  برقم: )8/    9أخرجه  اللفظ(6898(  )بهذا   ) القسامة  باب   ، الديات  كتاب   ( في   ،  (  ومسلم 

 ( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب القسامة ( )بهذا اللفظ( 1669( برقم: )100/  5) "صحيحه"  
( ) كتاب الجزية ، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 3173( برقم: )101/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . بالمال وغيره ( )بهذا اللفظ( 
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 1001  الصفحة
 

 َ ْم قَْد َخلَع وه  فَقَاَل ي ْقِسم  َخْمس وَن ِمْن ه ذَْيٍل َما َخلَع وه  قَاَل فَأ ْم َوقَال وا قَتََل َصاِحَبَنا فَقَاَل إِنَّه  ْقَسَم ِمْنه 
ٌل ِمنْ  اًل َوقَِدَم َرج  ْم ِبأَْلِف ِدْرَهٍم  ِتْسعَةٌ َوأَْرَبع وَن َرج  ْم ِمْن الشَّأِْم فََسأَل وه  أَْن ي ْقِسَم فَاْفتََدى يَِميَنه  ِمْنه  ه 

اًل آَخَر فََدفَعَه  إِلَى أَِخي اْلَمْقت وِل فَق ِرَنْت َيد ه  ِبَيِدِه قَال وا فَاْنَطلَقَا َوالْ  َخْمس وَن الَِّذيَن  فَأَْدَخل وا َمَكاَنه  َرج 
وا َحتَّ  ْم السََّماء  فََدَخل وا فِي َغاٍر فِي اْلجبل فَاْنَهَجَم اْلغَار  َعلَى اْلَخْمِسيَن  أَْقَسم  ى إِذَا َكان وا ِبَنْخلَةَ أََخذَتْه 

َما َحَجٌر فََكَسَر ِرْجَل أَِخي اْلَمْقت وِل فَ  وا فََمات وا َجِميعًا َوأَْفلََت اْلقَِريَناِن َواتََّبعَه  ْواًل  عَاَش حَ الَِّذيَن أَْقَسم 
اًل ِباْلقََساَمِة ث مَّ َنِدَم َبْعَد َما َصَنعَ  فَأََمَر ِباْلَخْمِسيَن    ث مَّ َماَت ق ْلت  َوقَْد َكاَن َعْبد  اْلَمِلِك ْبن  َمْرَواَن أَقَاَد َرج 

يَواِن َوَسيََّره ْم إِلَى الشَّأْمِ  وا ِمْن الد ِ ح  وا فَم   )1("الَِّذيَن أَْقَسم 

أَقَرَّ اْلقََساَمةَ     رسول للا   ِمْن اْْلَْنَصاِر أَنَّ      ِمْن أَْصَحابِ عن َرُجلٍ وفي مسلم   -5040
بَِها َوقََضى  اْلَجاِهِليَِّة  فِي  َعلَْيِه  َكانَْت  َما  قَتِيٍل      رسول هللا  َعلَى  فِي  اأْلَْنَصاِر  ِمْن  نَاٍس  بَْيَن 

 )2(" ادََّعْوهُ َعلَى اْليَُهودِ 

  

 
 . () كتاب الديات ، باب القسامة ()بمعناه موقوفا مختصرا()بهذا اللفظ(9689(برقم:)9/    9أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
 .()كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب القسامة()بهذا اللفظ(1670(برقم:)101/    5مسلم في "صحيحه")  –  )2(
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 كفارة القتل   •
أجمعوا على أن القاتل خطأ الكفارة واختلفوا فيها في قتل العمد فكان مالك و  قال القرطبي :" •

الشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في 
الخطأ فألن تجب في العمد أولى وقال : إذا شرع السجود في السهو فألن يشرع في العمد  

إن   تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ وقد قيل :  أولى وليس ما ذكره هللا 
 القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل فأما إذا قتل قودا فال كفارة عليه
ثور   أبو  و  الثوري  وقال  ماله  في  الكفارة  فعليه  نفسه  قتل  تجب ومن  ماله وقيل  تؤخذ من 

إال حيث أوجبها هللا تعالى قال ابن المنذر : وكذلك نقول ألن  وأصحاب الرأي ال تجب الكفارة  
الكفارة عبادات وال يجوز التمثيل وليس يجوز ألحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد هللا إال بكتاب  

 . أو سنة أو إجماع وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت

جنى على شخصين فماتا لزمه أن يصوم أربعة  الكفارة تتعدد بتعدد المقتولين فلو  مسألة :   •
وإن جنى على ثالثة لزمه أن يصوم ستة أشهر وهكذا لكل نفس    أشهر كل شهرين متتابعين

 شهران متتابعان. 

ظاهر النص إيجاب غرة عبد او أمة  ؟    هل تجب عليه كفارة القتلعمدا  من أسقط جنينا  مسألة :   •
والحنفية وقالوا أن الكفارة مندوبة ، والشافعية والحنابلة قالوا  دون شيء آخر وهو مذهب المالكية  

بالوجوب قياسا على قتل النفس وألنها وجبت حقا هلل الغرة تساوي خمس من اإلبل )عشر دية األم(  
 .    5=  10تقسيم  50= 

، والقول بهذا    الراجح وجوب الدية في إسقاط الجنين مطلقا ولو قبل األربعين يومامسألة :   •
يجمع خلقه في بطن أمه إن أحدكم  فيهما عن ابن مسعود"  -1ولو بيوم أقوى لما يلي :  بعد األربعين
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه   :"حذيفة بن أسيد الغفاري  عن  صحيح مسلم  في  -2"   أربعين يوما
بعث هللا إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها   إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةو سلم يقول 

يدخل الملك على  "  وفي لفظ لمسلم عنه :"   وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى
فيقول يا رب أشقي أو سعيد ؟ فيكتبان    النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة

بان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فال يزاد فيقول أي رب أذكر أو أنثى ؟ فيكت
حذيفة بن أسيد الغفاري قال  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه "  وفي لفظ لمسلم عن  فيها وال ينقص

الملك قال زهير   إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليهاو سلم بأذني هاتين يقول  
يقول يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيجعله هللا ذكرا أو أنثى ثم يقول يا رب أسوي  حسبته قال الذي يخلقها ف 

أو غير سوي ؟ فيجعله هللا سويا أو غير سوي ثم يقول يا رب ما رزقه ؟ ما أجله ؟ ما خلقه ؟ ثم  
إذا أراد هللا أن يخلق شيئا بإذن أن ملكا موكال بالرحم  وفي لفظ لمسلم :"  يجعله هللا شقيا أو سعيدا

 ." ثم ذكر نحو حديثهم لبضع وأربعين ليلة هللا

سقط الدية بتنازل جميع الورثة ، وإن تنازل بعضهم أسقط حقه منها ، أما القصاص  تمسألة:  •
 .فإنه يسقط بتنازل بعض الورثة ، ألنه اليتجزأ

 .الدية في قنل الخطأ تلزم العاقلة ، فإن لم تفعل فتلزم القاتلمسألة :  •

•   : وأبنائهم  مسألة  واإلخوة  وأبناءهم   واألبناء  األب  وارثين  غير  أو  وارثين  العصبة  هم  العاقلة 
 .واألعمام وأبناءهم ،وتقسم الدية عليهم بحسب قوة القرابة ، والغنى 

إذا تحملت شركة التأمين دفع الديه فمن حق أولياء المقتول أخذها منهم وإن كان التأمين  مسألة :   •
 .  التجاري في أصله محرما 

تجب الدية والكفارة على القاتل خطأ ولو كان صبيا لم يبلغ ، فالدية على عاقلته ، ويصوم مسألة :   •
   .إذا بلغ
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 باب قتل المرتد  •
ا قَِدَم  بعثه  النبي  أن    عن أبي موسىفيهما   -5041 إِلَى اْليََمِن ث مَّ اتََّبعَه  معاذ بن جبل فَلَمَّ

وِديًّا فَأَْسلَمَ  وثٌَق قَاَل َما َهذَا قَاَل َكاَن يَه  ٌل عنَده  م  َد  َعلَْيِه أَْلقَى لَه  ِوَساَدةً قَاَل اْنِزْل َوإِذَا َرج   ث مَّ تََهوَّ
اٍت فَأََمَر ِبِه فَق تَِل قَاَل اْجِلْس قَاَل اَل أَْجِلس  َحتَّى ي ْقتََل قَضَ  ِ َوَرس وِلِه ثاََلَث َمرَّ     )1("اء  َّللاَّ

فََدَعاهُ ِعْشِريَن لَْيلَةً أَْو  قبل ذلك    َوَكاَن قَْد اْستُتِيبَ وفي لفظ ْلبي داود"  )صحيح( . -5042
   )2("  قَِريبًا ِمْنَها فََجاَء معاذ فََدَعاهُ فَأَبَى فََضَرَب عنقَهُ 

على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى اْلشعري فسأله عن  قدم  .    )ضعيف( -5043
الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسالمه قال 
فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر أفال حبستموه ثالثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا  

ر للا ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم أرض إذ  واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أم
  )3("بلغني

 . القتل اليكون باإلحراق  •

أ تَِي َعِليٌّ    " عنفي البخاري -5044 قَاَل  ذَِلَك ابن عباس   ِعْكِرَمةَ  فََبلََغ  ْم  فَأَْحَرقَه  بَِزَناِدقٍَة 
ْم ِلنَْهيِ  بُوا بِعَذَاِب َّللاَِّ     النبي  فَقَاَل لَْو ك ْنت  أََنا لَْم أ ْحِرْقه  ْم ِلقَْولِ   اَل تُعَذِّ َمْن َبدََّل    النبي    َولَقَتَْلت ه 

 )4(" ِديَنه  فَاْقت ل وه  

في بعث فقال : إن   بعثنا رسول للا  أنه قال:      عن أبي هريرةوفي البخاري    -5045
حين أردنا الخروج : إني أمرتكم أن    وجدتم فالنا وفالنا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول للا  

 )5(" فإن وجدتموهما فاقتلوهما .  ال يعذب بها إال هللاتحرقوا فالنا وفالنا وإن النار 

َره  َعلَى َسِريٍَّة قَاَل فََخَرْجت       رسول للا   أَنَّ :"    اأْلَْسلَِمي  َحْمَزةَ  عن  و.    )صحيح(  -5046 أَمَّ
ْدت ْم ف اَلًنا فَاْقت ل وه   فِيَها َوقَاَل إِْن َوَجْدت ْم ف اَلًنا فَأَْحِرق وه  ِبالنَّاِر فََولَّْيت  فََناَدانِي فََرَجْعت  إِلَْيِه فَقَاَل إِْن َوجَ 

ُب بِالنَّاِر إِالَّ َرب  النَّارِ َواَل ت ْحِرق وه    )6("  فَِإنَّهُ اَل يُعَذِّ

  

 
( ) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب حكم المرتد 6923( برقم: )15/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اإلمارة ، باب النهي َعْن طلب 1824( برقم: )6/    6ومسلم في "صحيحه" )   ،والمرتدة واستتابتهم ( )بهذا اللفظ(  
 .  اإلمارة والحرص عليها ( )بمثله مطوال.( 

. قال    ( ) كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ( )بهذا اللفظ(4355( برقم: )224/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 . "إسناده صحيح."(:413/ 6ألرنؤوط« )»سنن أبي داود ت ااألرنؤوط في 

( برقم:  206/    8والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،( )بهذا اللفظ(  2728( برقم: )1066/    4أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(
 2474برقم    (:130/  8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). رجح األلباني أن منقطع في    ( )بمثله.(16988)

وعلى كل , فإنه ولو فرض ثبوت اتصال اإلسناد فإنه معلول بمحمد بن عبد هللا , فإنه لم يوثقه غير ابن حبان , فهو   :"...وقال  
 ". فى حكم مجهول الحال.

 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ال يعذب بعذاب هللا()بهذا اللفظ(3017( برقم: )61/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 .( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ال يعذب بعذاب هللا()بهذا اللفظ(3016( برقم: )61/  4أخرجه البخاري في "صحيحه") – )5(
،   ( ) كتاب الجهاد ، باب في كراهية حرق العدو بالنار ( )بهذا اللفظ(2673( برقم: )8  /  3أخرجه أبو داود في "سننه" )–  )6(

»صحيح سنن أبي داود ". . وصححه األلباني في   سناده صحيح."إ(:309/ 4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في 
 . "افظ، ومن قبله البخاريإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحوقال :" 2398برقم  (:8/ 8ط غراس« )
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عباس    عنو.    )صحيح( -5047 تَْشت م   :"  رضي هللا عنهما ابن  َولٍَد  أ مُّ  لَه   َكاَنْت  أَْعَمى  أَنَّ 
ا َكاَنْت ذَاَت لَْيلٍَة َجعَلَْت تَقَ   النبي َها فَاَل تَْنَزِجر  قَاَل فَلَمَّ ر  ع  فِي َوتَقَع  فِيِه فََيْنَهاَها فَاَل تَْنتَِهي َويَْزج 
ه  فَأََخذَ اْلمِ   النبي َها ِطْفٌل فَلَطََّخْت  َوَل فََوَضعَه  فِي َبْطِنَها َواتََّكأَ َعلَْيَها فَقَتَلََها فََوقََع َبْيَن ِرْجلَيْ عْ َوتَْشت م 

ا أَْصَبَح ذ ِكَر ذَِلَك لِ  اًل فَعََل َما فَعََل  رسول للا َما ه َناَك ِبالدَِّم فَلَمَّ َ َرج  فََجَمَع النَّاَس فَقَاَل أَْنش د  َّللاَّ
فَقَاَل َيا   قَعََد َبْيَن َيَدْي النبي  ِلي َعلَْيِه َحقٌّ إاِلَّ قَاَم فَقَاَم اْْلَْعَمى َيتََخطَّى النَّاَس َوه َو َيتََزْلَزل  َحتَّى 

َها فَاَل تَْنَزِجر   ر  َك َوتَقَع  فِيَك فَأَْنَهاَها فَاَل تَْنتَِهي َوأَْزج  ِ أََنا َصاِحب َها َكاَنْت تَْشت م   َوِلي ِمْنَها  َرس وَل َّللاَّ
ا َكاَن ا َك َوتَقَع  فِيَك فَأََخْذت  اْلِمْغَوَل  اْبَناِن ِمثْل  اللُّْؤل َؤتَْيِن َوَكاَنْت بِي َرفِيقَةً فَلَمَّ ْلَباِرَحةَ َجعَلَْت تَْشت م 

    )1("أاََل اْشَهد وا أَنَّ َدَمَها َهَدرٌ  فََوَضْعت ه  فِي َبْطِنَها َواتََّكأْت  َعلَْيَها َحتَّى قَتَْلت َها فَقَاَل النبي 

اًل فَأَقَاَد  رسول للا  أ ِتيَ قَاَل  عن أَِبيهِ   عن َعْلقََمةَ ْبِن وائلوفي مسلم   -5048 ٍل قَتََل َرج  بَِرج 
ا أَْدبََر قَالَ  َها فَلَمَّ رُّ اْلقَاتِل  َواْلَمْقت ول       رسول للا   َوِليَّ اْلَمْقت وِل ِمْنه  فَاْنَطلََق ِبِه َوفِي عنِقِه ِنْسعَةٌ َيج 

َل فَقَاَل لَه  َمقَالَةَ  ج  ٌل الرَّ فََخلَّى عنه  قَاَل إِْسَمِعيل  ْبن  َساِلٍم فَذََكْرت      رسول للا  فِي النَّاِر فَأَتَى َرج 
 )2("ْن يَْعف َو عنه  فَأَبَى إِنََّما َسأَلَه  أَ  ذَِلَك ِلَحِبيِب ْبِن أَِبي ثابت فَقَاَل َحدَّثَنِي اْبن  أَْشَوَع أَنَّ النبي 

  

 
  1( )بهذا اللفظ( ، والنسائي في "المجتبى" )177( برقم: )157/    12أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )–  )1(
»بلوغ . قال ابن حجر في    ( )بنحوه.(4361( برقم: )226/    4( )بمثله.( وأبو داود في "سننه" ) 1/    4081( برقم: )803  /

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  .". قال األرنؤوط في  رواه أبو داود ورواته ثقات"(:454المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
»إرواء الغليل ". وقال األلباني في  إسناده قوي من أجل عثمان الشحام، فهو صدوق ال بأس به وباقي رجاله ثقات.  "(: 416/  6)

 . "إسناده صحيح على شرط مسلم." (:92/ 5« )
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب صحة  1680( برقم: )109/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . اإلقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه ( )بهذا اللفظ(
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 كتاب الحدود  •
 حد الزنا •

َنا  قال   النبي   أن    أَبِي ُهَرْيَرةَ فيهما عن   -5049 : إِنَّ للَا َكتََب َعلَى اْبِن آَدَم َحظَّه  ِمَن الز ِ
الل َِساِن   َوِزَنا   ، النََّظر  اْلعَْيِن  فَِزَنا  َمَحالَةَ  الَ  ذَِلَك،  َواْلفَْرج  أَْدَرَك  َوتَْشتَِهي  تََمنَّى  َوالنَّْفس   اْلَمْنِطق  

ب ه   ق  ذَِلَك َوي َكذ ِ  )1(" ي َصد ِ
قَاَل » ك ِتَب َعلَى اْبِن آَدَم َنِصيب ه  ِمَن  أن النبي    ْن أَبِى ُهَرْيَرةَ علفظ لمسلم  في  و -5050

ْدِرٌك ذَِلَك الَ َمَحالَةَ فَاْلعَْيَناِن   نَى م  ِزَناه َما النََّظر  َواْل ذ َناِن ِزَناه َما ااِلْسِتَماع  َوالل َِسان  ِزَناه  اْلَكالَم  الز ِ
ق  ذَِلَك اْلفَْرج  َوي   َطا َواْلقَْلب  يَْهَوى َوَيتََمنَّى َوي َصد ِ ْجل  ِزَناَها اْلخ  ب ه  «َواْلَيد  ِزَناَها اْلبَْطش  َوالر ِ  . )2(َكذ ِ

أن ال   كما أخذ على النساء  : أخذ علينا  "قال    عبادة بن الصامت  وفيهما عن   -5051
نشرك باهلل شيئا وال نسرق وال نزني وال نقتل أوالدنا وال يعضه بعضا بعضا)فمن وفى منكم  

ومن ستره هللا عليه فأمره إلى هللا إن  فأجره على للا ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته  
 " اليرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب" )3(" شاء عذبه وإن شاء غفر له

ِ بن عباس  نوفيهما ع -5052 قَاَل ع َمر  ْبن  الخطاب َوه َو    :"َيق ول    رضي للا عنهما  َعْبَد َّللاَّ
ًدا    رسول للا   َجاِلٌس َعلَى ِمْنبَرِ  َحمَّ َ قَْد َبعََث م  ا    إِنَّ َّللاَّ ِ َوأَْنَزَل َعلَْيِه اْلكتاب فََكاَن ِممَّ ِباْلَحق 

ْجِم قََرأَْناَها َوَوَعْيَناَها َوَعقَْلَناَها فََرَجَم   فَأَْخَشى إِْن َوَرَجْمَنا بَْعَده     رسول للا    أ ْنِزَل َعلَْيِه آَية  الرَّ
ْجمَ  ِ فََيِضلُّوا ِبتَْرِك فَِريَضٍة أَْنَزلََها َّللاَّ     َطاَل ِبالنَّاِس َزَماٌن أَْن َيق وَل قَائٌِل َما َنِجد  الرَّ فِي كتاب َّللاَّ

َجاِل َوالن َِساِء إِذَا قَاَمْت اْلَبي َِن ِ َحقٌّ َعلَى َمْن َزنَى إِذَا أَْحَصَن ِمْن الر ِ ْجَم فِي كتاب َّللاَّ ة  أَْو َوإِنَّ الرَّ
"     )4(َكاَن اْلَحبَل  أَْو ااِلْعِتَراف 

ِ   جابر  في مسلم عن و -5053 اًل ِمْن    َرَجَم النبي :"َيق ول     رضي للا عنهما  ْبَن َعْبِد َّللاَّ َرج 
اًل ِمْن اْلَيه وِد َواْمَرأَتَه    )5("" َواْمَرأَةً   "وفي لفظ  " ، أَْسلََم َوَرج 

    رسول للا   إِنَّ اْليَه وَد َجاء وا إِلَى  :" أَنَّه  قَالَ   رضي للا عنهما  عن بن عمروفيهما   -5054
َزَنَيا فَقَاَل لَه مْ  ْم َواْمَرأَةً  اًل ِمْنه  وا لَه  أَنَّ َرج  َما تَِجد وَن فِي التَّْوَراةِ فِي َشأِْن    رسول للا    فَذََكر 

ِ ْبن  َساَلٍم َكذَ  ْم َوي ْجلَد وَن قَاَل َعْبد  َّللاَّ ه  ْجِم فَقَال وا َنْفَضح  وَها الرَّ ْجَم فَأَتَْوا ِبالتَّْوَراةِ فََنَشر  ْبت ْم إِنَّ فِيَها الرَّ
ِ ْبن  َساَل  ْجِم فَقََرأَ َما قَْبلََها َوَما َبْعَدَها فَقَاَل لَه  َعْبد  َّللاَّ ٍم اْرفَْع َيَدَك  فََوَضَع أََحد ه ْم َيَده  َعلَى آَيِة الرَّ

جْ  ْجِم فَأََمَر بِِهَما فََرفََع َيَده  فَإِذَا فِيَها آَية  الرَّ د  فِيَها آَية  الرَّ َحمَّ ِجَما      رسول للا   ِم قَال وا َصَدَق َيا م  فَر 
َل َيْحنِي َعلَى اْلَمْرأَةِ َيِقيَها اْلِحَجاَرةَ  ج   )6("فََرأَْيت  الرَّ

  

 
حرام على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعون ( ) كتاب القدر ، باب و6612( برقم: )125/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

  () كتاب القدر ، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره( )بمثله.(  2657(برقم:)52/    8ومسلم في"صحيحه")،( )بهذا اللفظ(  
 ذا اللفظ( ()كتاب القدر ، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره()به 2657(برقم:)52/    8أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب وفود األنصار إلى النبي وبيعة 3892( برقم: )55/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 ( ) كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات ألهلها ( )بهذا اللفظ(1709( برقم: )127/    5ومسلم في "صحيحه")،  العقبة ( )بنحوه.(  
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب رجم الحبلى من 6830( برقم: )168/    8"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )4(

( ) كتاب الحدود ، باب رجم الثيب ِفي الزنى 1691( برقم: ) 116/    5الزنا إذا أحصنت ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .( )بمثله مختصرا.(

 () كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة ِفي الزنى ( )بهذا اللفظ( 1701( برقم:)123/    5أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب المناقب ، باب قول هللا تعالى يعرفونه كما يعرفون  3635( برقم: )206/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة ِفي  1699( برقم: )121/    5يحه" )أبناءهم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صح
 .  الزنى ( )بنحوه.( 
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 صفة الشهادة على الزنا  •
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال : :"  عن جابر.  )ضعيف بهذا السياق( -5055

ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا ، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ 
    رجما،   أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلةقاال : نجد في التوراة إذا شهد أربعة  

بالشهود    لطاننا فكرهنا القتل ، فدعا رسول للا  قال : فما يمنعكما أن ترجموهما ؟ قاال: ذهب س
  ، فأمر النبي    فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فجاؤوا بأربعة  

   )1("برجمهما . 

أَبِي هريرةوفيهما   -5056 ِ     عن  َهِني  اْلج  َخاِلٍد  ْبِن  إِنَّ    :"  رضي للا عنهما  َوزيد  قَااَل  َما  أَنَّه 
اًل ِمْن اْْلَْعَراِب أَتَى ِ      رسول للا   َرج  َ إاِلَّ قََضْيَت ِلي بِكتاب َّللاَّ ِ أَْنش د َك َّللاَّ فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ َوأْذَْن ِلي فَ  ق ْل قَاَل    رسول للا   قَالَ فَقَاَل اْلَخْصم  اْْلَخر  َوه َو أَْفقَه  ِمْنه  نَعَْم فَاْقِض َبْيَنَنا بِكتاب َّللاَّ
ْجَم فَاْفتََدْيت    ِمْنه  ِبِمائَِة  إِنَّ اْبنِي َكاَن َعِسيفًا َعلَى َهذَا فََزنَى ِباْمَرأَِتِه َوإِن ِي أ ْخبِْرت  أَنَّ َعلَى اْبنِي الرَّ

ونِي أَنََّما َعلَى اْبنِي جَ  ْلد  ِمائٍَة َوتَْغِريب  َعاٍم َوأَنَّ َعلَى اْمَرأَةِ  َشاةٍ َوَوِليَدةٍ فََسأَْلت  أَْهَل اْلِعْلِم فَأَْخبَر 
فَقَالَ  ْجَم  الرَّ َردٌّ     رسول للا   َهذَا  َواْلغََنم   اْلَوِليَدة    ِ بِكتاب َّللاَّ َبْينَك َما  َْلَْقِضَينَّ  ِبَيِدِه  َنْفِسي  َوالَِّذي 

ْمَها قَاَل فَغََدا  َوَعلَى اْبِنَك َجْلد  ِمائٍَة َوتَْغِريب  َعاٍم اْغد  َيا أ َنْيس    إِلَى اْمَرأَةِ َهذَا فَإِْن اْعتََرفَْت فَاْرج 
ِجَمتْ    رسول للا  َعلَْيَها فَاْعتََرفَْت فَأََمَر ِبَها   )2("فَر 

اِمتِ وفي مسلم  -5057 ذ وا عني قَْد   رسول للا   قَالَ :"    عن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ذ وا عني خ  خ 
ْجم   َجعََل َّللاَّ  لَه نَّ َسِبياًل اْلبِْكر  ِباْلبِْكِر َجْلد  ِمائٍَة َوَنْفي  َسَنٍة َوالثَّي ِب  ِبالثَّي ِِب َجْلد  ِمائَةٍ   )3(" َوالرَّ

  حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة   :"     علي  في البخاري عن   -5058
 ) ")4  رسول للا 

فضربها مائة ثم رجمها ثم قال جلدتها بكتاب للا ورجمتها ولفظ أحمد "  .    )صحيح( -5059
   )")5  رسول للا  بسنة

جلد شراحة    (:قوله: »ويروى أن عليا  98  /4»التلخيص الحبير ط قرطبة« ) قال ابن حجر في   •
  »أن :  جابر  عن  ورويبكتاب هللا، ورجمتها بسنة رسول هللا« .  جلدتها  الهمدانية، ثم رجمها، وقال:  

  وحديث     .   جلدها«  أنه  يرد  ولم  الغامدية  ورجم  يجلده،  ولم  ماعزا  رجم  -  وسلم  عليه  هللا  صلى  -  النبي
 .انتهى خالفه، عمر فعن علي  عن نقل وما   عله هذا.بف منسوخ عبادة

  

 
، قال األرنؤوط    () كتاب الحدود ، باب في رجم اليهوديين ()بهذا اللفظ(4452( برقم:)266/    4أخرجه أبو داود في"سننه")  –  )1(

 ".وتفرد أيضاً بوصله -وهو ابن سعيد-السياقة، فقد تفرد بها مجالد ضعيف بهذه "(:502/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط«)في
( ) كتاب الشروط ، باب الشروط التي ال تحل في الحدود ( )بهذا 2724( برقم: )191/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .نفسه بالزنى ( )بمثله.(( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على 1698( برقم: )121/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب الحدود ، باب حد الزنى ( )بهذا اللفظ(1690( برقم: )115/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب رجم المحصن ( 6812( برقم: )164/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . )بهذا اللفظ(
اللفظ(1205( برقم: )311/    1في "مسنده" )  أخرجه أحمد  –  )5( ط   256/  2»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا 

واسمه إسماعيل بن   - سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أبا إبراهيم المعقب شيخ عبد هللا بن أحمد"إالرسالة(: 
»إرواء الغليل في تخريج " . وصححه األلباني في  ، وهو ثقةلم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة  -محمد بن جبلة السراج
 . 2340برقم   (:5/ 8أحاديث منار السبيل« )



1007   | 

 1007  الصفحة
 

 والغامدية رضي هللا عنهما   قصة ماعز •
ٌل ِمْن أَْسلَمَ     هريرةفيهما عن أبي   -5060 َوه َو فِي اْلَمْسِجِد فََناَداه       رسول للا   أَتَى َرج 

ِ َوْجِهِه الَِّذي أَعْ  ى ِلِشق  ِ إِنَّ اْْلَِخَر قَْد َزَنى َيعني َنْفَسه  فَأَْعَرَض عنه  فَتََنحَّ َرَض  فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
ى ِ إِنَّ اْْلَِخَر قَْد َزنَى فَأَْعَرَض عنه  فَتََنحَّ ِ َوْجِهِه الَِّذي أَْعَرَض قَِبلَه  فَقَاَل    قَِبلَه  فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ِلِشق 

فَقَاَل هَ  َدَعاه   َشَهاَداٍت  أَْرَبَع  َنْفِسِه  ا َشِهَد َعلَى  فَلَمَّ ابِعَةَ  الرَّ لَه   ى  فَتََنحَّ ذَِلَك فَأَْعَرَض عنه   ِبَك لَه   ْل 
ن وٌن قَاَل اَل فَقَاَل النبي  وه  َوَكاَن قَ  ج  م   )1("ْد أ ْحِصنَ اْذَهب وا ِبِه فَاْرج 

قال لماعز بن مالك )      النبي  : أن"  رضي للا عنهما  عن ابن عباسوفي مسلم   -5061
أحق ما بلغني عنك ؟ ( قال وما بلغك عني ؟ قال ) أنك وقعت بجارية آل فالن ( قال نعم قال  

 )2("فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم 

ا أَتَى َماِعز  ْبن  َماِلٍك النبي   :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباس  وفي البخاري -5062   لَمَّ
ِ قَاَل أَنِْكتََها اَل َيْكِني قَاَل فَعنَد ذَِلَك أََمَر  قَاَل لَه  لَعَلََّك قَبَّ  ْلَت أَْو َغَمْزَت أَْو نََظْرَت قَاَل اَل َيا َرس وَل َّللاَّ

 )3("بَِرْجِمهِ 

جابر -5063 َحتَّى    "    ولهما عن  َجَمَز  اْلِحَجاَرة   أَْذلَقَْته   ا  فَلَمَّ ِباْلَمِديَنِة  َصلَّى  ِباْلم  فََرَجْمَناه  
ةِ فََرَجْمَناه  َحتَّى َماتَ   ،   )4("أَْدَرْكَناه  ِباْلَحرَّ

ن وٌن قَاَل اَل قَاَل فََهْل أَْحَصْنَت قَاَل نَعَْم  " وفي لفظ لهما -5064  )5("  فَقَاَل أَِبَك ج 

فَقَاَل َيا َرس وَل    َجاَء َماِعز  ْبن  َماِلٍك إِلَى النبي  :"قَالَ     بريدةعن  "  سلموفي لفظ لم -5065
َ َوت ْب إِلَْيِه قَاَل فََرَجَع َغْيَر بَِعيٍد ث مَّ َجاَء فَ  ْرنِي فَقَاَل َوْيَحَك اْرِجْع فَاْستَْغِفْر َّللاَّ ِ َطه ِ قَاَل َيا َرس وَل  َّللاَّ

ْرنِي فَقَالَ  ِ َطه ِ َ َوت ْب إِلَيْ     رسول للا   َّللاَّ ِه قَاَل فََرَجَع َغْيَر َبِعيٍد ث مَّ َجاَء  َوْيَحَك اْرِجْع فَاْستَْغِفْر َّللاَّ
ْرِني فَقَاَل النبي ِ َطه ِ ِ فِيَم   فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ابِعَة  قَاَل لَه  َرس ول  َّللاَّ ِمْثَل ذَِلَك َحتَّى إِذَا َكاَنْت الرَّ

َنى فََسأَلَ  َك فَقَاَل ِمْن الز ِ ر  ن وٌن فَأ خْ     رسول للا   أ َطه ِ بَِر أَنَّه  لَْيَس ِبَمْجن وٍن فَقَاَل أََشِرَب َخْمًرا  أَِبِه ج 
ٌل فَاْستَْنَكَهه  فَلَْم َيِجْد ِمْنه  ِريَح َخْمٍر قَاَل فَقَالَ  ِجَم      رسول للا   فَقَاَم َرج  أََزَنْيَت فَقَاَل نَعَْم فَأََمَر ِبِه فَر 

َهلََك لَقَْد أََحاَطْت ِبِه َخِطيئَت ه  َوقَاِئٌل َيق ول  َما تَْوَبةٌ أَْفَضَل ِمْن  فََكاَن النَّاس  فِيِه فِْرقَتَْيِن قَائٌِل َيق ول  لَقَْد  
فََوَضَع َيَده  فِي َيِدِه ث مَّ قَاَل اْقت ْلِني ِباْلِحَجاَرةِ قَاَل فَلَِبث وا ِبذَِلَك َيْوَمْيِن    تَْوَبِة َماِعٍز أَنَّه  َجاَء إِلَى النبي

ث مَّ َجا وا ِلَماِعِز ْبِن َماِلٍك قَاَل      رسول للا   ءَ أَْو ثاََلثَةً  ل وٌس فََسلََّم ث مَّ َجلََس فَقَاَل اْستَْغِفر  َوه ْم ج 
ٍة لََوِسعَتُْهمْ     رسول للا   فَقَال وا َغفََر َّللاَّ  ِلَماِعِز ْبِن َماِلٍك قَاَل فَقَالَ    لَقَْد تَاَب تَْوبَةً لَْو قُِسَمْت بَْيَن أُمَّ

ْرِني فَقَاَل َوْيَحِك اْرِجِعي فَاْستَْغفِ قَاَل ث مَّ   ِ َطه ِ ِري  َجاَءْته  اْمَرأَةٌ ِمْن َغاِمٍد ِمْن اْْلَْزِد فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ
َدنِي َكَما َردَّْدَت َماِعَز ْبَن َماِلٍك قَاَل َوَما ذَاِك   َ َوت وبِي إِلَْيِه فَقَالَْت أََراَك ت ِريد  أَْن ت َرد ِ الَْت إِنََّها  قَ َّللاَّ

ٌل ِمنْ  فََكفَلََها َرج  قَاَل  َبْطِنِك  َما فِي  َحتَّى تََضِعي  لََها  فَقَاَل  نَعَْم  قَالَْت  آْنِت  فَقَاَل  نَى  الز ِ ْبلَى ِمْن    ح 
النبي  فَأَتَى  قَاَل  َوَضعَْت  َحتَّى  م    اْْلَْنَصاِر  نَْرج  إِذًا اَل  فَقَاَل  اْلغَاِمِديَّة   قَْد َوَضعَْت  َوَنَدع   فَقَاَل  َها 

 ِ َنبِيَّ َّللاَّ َيا  َرَضاع ه   إِلَيَّ  فَقَاَل  اْْلَْنَصاِر  ِمْن  ٌل  َرج  فَقَاَم  ي ْرِضع ه   َمْن  لَه   لَْيَس  َصِغيًرا  قَاَل    َولََدَها 
  )6(" فََرَجَمَها

 
( ) كتاب الطالق ، باب الطالق في اإلغالق ( )بهذا اللفظ( ، 5271( برقم: )46/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ( )بنحوه.(1691( برقم: )116/  5ومسلم في "صحيحه" )
 اب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ( )بهذا اللفظ( ( ) كت1693( برقم: )117/    5أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )2(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب هل يقول اإلمام 6824( برقم: )167/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .للمقر لعلك لمست أو غمزت ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب سؤال اإلمام المقر 6825( برقم: )167/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه  1691( برقم: )116/    5هل أحصنت ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . بالزنى ( )بنحوه.(

ذر من الحدود ، باب ال يرجم المجنون ( ) كتاب الحدود وما يح6815( برقم: )165/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه  1691( برقم: )116/    5والمجنونة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . بالزنى ( )بمثله.(
 . اللفظ(()كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى()بهذا 1695( برقم:)118/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
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ْفَرةً ث مَّ  "    وفي لفظ لمسلم عن بريدة -5066 ابِعَةَ َحفََر لَه  ح  ا َكاَن الرَّ ِجَم قَاَل فَلَمَّ أََمَر ِبِه فَر 
ا  ا َكاَن  فَلَمَّ َوإِنَّه  َردََّها  ْرِني  فََطه ِ َزَنْيت   قَْد  إِن ِي   ِ يَا َرس وَل َّللاَّ فَقَالَْت  اْلغَاِمِديَّة   َيا  فََجاَءْت  قَالَْت  ْلغَد  

دَِّني َكَما َرَدْدَت َماِعًزا فَوَ  دُّنِي لَعَلََّك أَْن تَر  ِ ِلَم تَر  ا اَل فَاْذَهبِي َحتَّى  َرس وَل َّللاَّ ْبلَى قَاَل إِمَّ ِ إِن ِي لَح  َّللاَّ
ِ فِي ِخْرقٍَة قَالَْت َهذَا قَْد َولَْدت ه  قَاَل اْذَهِبي فَأَْرِضِعيِه َحتَّ  بِي  ا َولََدْت أَتَْته  ِبالصَّ ا  تَِلِدي فَلَمَّ ى تَْفِطِميِه فَلَمَّ

َيِدِه ِكسْ  فِي   ِ بِي  ِبالصَّ أَتَْته   فََدفََع فََطَمْته   الطَّعَاَم  أََكَل  َوقَْد  فََطْمت ه   قَْد   ِ َنبِيَّ َّللاَّ َيا  َهذَا  فَقَالَْت  ْبٍز  َرة  خ 
وَها فَي قْ  ِفَر لََها إِلَى َصْدِرَها َوأََمَر النَّاَس فََرَجم  ٍل ِمْن المسلميَن ث مَّ أََمَر ِبَها فَح  بِيَّ إِلَى َرج  ِبل   الصَّ

َح الدَّم  َعلَى َوْجِه َخاِلٍد فََسبََّها فََسِمَع َنِبيُّ َّللاَِّ َخاِلد  ْبن  اْلَوِليِد بِ  َسبَّه  إِيَّاَها   َحَجٍر فََرَمى َرأَْسَها فَتََنضَّ
 بَِها لَقَْد تَابَْت تَْوبَةً لَْو تَابََها َصاِحُب َمْكٍس لَغُِفَر لَهُ ثُمَّ أََمرَ فَقَاَل َمْهاًل َيا َخاِلد  فََوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه  

 )1(" فََصلَّى َعلَْيَها َوُدفِنَتْ 

  

 
 .()كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ( )بهذا اللفظ(1695(برقم: )120/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
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 عن زنا المرأة  •
أَتَْت َنبِيَّ َّللاَِّ   عن عمران ْبِن حصينوفي مسلم   -5067 َهْيَنةَ  ْبلَى    أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن ج  َوِهَي ح 

ِ أََصْبت  َحدًّا فَأَقِْمه  َعلَيَّ فََدَعا َنبِيُّ َّللاَِّ  نَى فَقَالَْت َيا َنبِيَّ َّللاَّ َوِليََّها فَقَاَل أَحسن إِلَْيَها فَإِذَا    ِمْن الز ِ
 ِ َنِبيُّ َّللاَّ فَأََمَر بَِها  فَفَعََل  بَِها  فَأِْتنِي  ِثَياب    َوَضعَْت  ث مَّ َصلَّى  فَش كَّْت َعلَْيَها  ِجَمْت  ِبَها فَر  أََمَر  ث مَّ  َها 

ِ َوقَْد َزَنْت فَقَاَل  لَقَْد تَابَْت تَْوبَةً لَْو قُِسَمْت بَْيَن َسْبِعيَن  َعلَْيَها فَقَاَل لَه  ع َمر  ت َصل ِي َعلَْيَها َيا َنبِيَّ َّللاَّ
ِ تَعَالَىِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة لََوِسعَتُْهْم َوَهْل َوَجْدَت تَْوبَةً   )1("  أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت بِنَْفِسَها ّلِلَّ

َيق ول  إِذَا َزَنْت أََمة  أََحِدك ْم فَتََبيََّن ِزَناَها    َسِمْعت  النبي  "    عن أَبِي هريرةوفيهما   -5068
ْب ث مَّ إِْن َزَن ْب َعلَْيَها ث مَّ إِْن َزَنْت فَْلَيْجِلْدَها اْلَحدَّ َواَل ي ثَر ِ ْت الثَّاِلثَةَ فَتََبيََّن ِزَناَها فَْلَيْجِلْدَها اْلَحدَّ َواَل ي ثَر ِ

 )2("  َشعَرٍ فَْليَبِْعَها َولَْو بَِحْبٍل ِمنْ 

س ئَِل عن اْْلََمِة إِذَا َزَنْت     رسول للا   َوزيد ْبِن َخاِلٍد أَنَّ    عن أَبِي هريرة  وفيهما   -5069
  )3("    َولَْم ت ْحِصْن قَاَل إِْن َزَنْت فَاْجِلد وَها ث مَّ إِْن َزَنْت فَاْجِلد وَها ث مَّ إِْن َزَنْت فَِبيع وَها َولَْو ِبَضِفيرٍ 

 والظفير : الحبل 

ْحَمنِ وفي مسلم   -5070 الرَّ َعْبِد  أَبِي  َعلَى    عن  وا  أَقِيم  النَّاس   أَيَُّها  َيا  فَقَاَل  َعِليٌّ  َخَطَب  قَاَل 
ْم َوَمْن لَْم ي ْحِصْن فَإِنَّ أََمةً لِ  َزَنْت فَأََمَرنِي أَْن أَْجِلَدَها فَإِذَا  رسول للاأَِرقَّائِك ْم اْلَحدَّ َمْن أَْحَصَن ِمْنه 

ِ ِهَي َحِديث  َعْهٍد ِبِنفَاٍس فََخِشيت  إِْن أََن ْكَها    ا َجلَْدت َها أَْن أَْقت لََها فَذََكْرت  ذَِلَك ِللنَّبِي  فَقَاَل أَحسنَت اتْر 
 )4("َحتَّى تََماثَلَ 

عن أبي عبد الرحمن قال : خطب علي فقال : يا أيها الناس ،    "  وفي لفظ لمسلم -5071
زنت فأمرني  أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول للا  

أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي 
  )5(". صلى للا عليه وسلم فقال : أحسنت

َيا َعِليُّ اْنَطِلْق فَأَقِْم َعلَْيَها اْلَحدَّ فَاْنَطلَْقت  فَإِذَا بَِها َدٌم  " وفي لفظ ْلبي داود.    )ضعيف( -5072
َها َيِسيل  فَقَاَل َدْعَها َحتَّ  َها َيِسيل  لَْم َيْنقَِطْع فَأَتَْيت ه  فَقَاَل َيا َعِليُّ أَفََرْغَت ق ْلت  أَتَْيت َها َوَدم  ى َيْنقَِطَع َدم 

د وَد َعلَى َما َملََكْت أَْيَمان ك ْم  ث مَّ أَقِْم َعلَْيَها الْ  وا اْلح   )6("َحدَّ َوأَقِيم 

  

 
 . ( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى()بهذا اللفظ(1696( برقم: )120/    5أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )1(
( ) كتاب البيوع ، باب بيع العبد الزاني ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 2152( برقم: )71/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .تاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة ِفي الزنى ( )بمثله.(( ) ك1703( برقم: )123/  5في "صحيحه" ) 
( ) كتاب البيوع ، باب بيع العبد الزاني ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 2153( برقم: )71/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .ى ( )بمثله.(( ) كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة ِفي الزن1704( برقم: )124/  5في "صحيحه" ) 
 . ( ) كتاب الحدود ، باب تأخير الحد َعْن النفساء ( )بهذا اللفظ(1705( برقم: )125/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب الحدود ، باب تأخير الحد َعْن النفساء ( )بهذا اللفظ(1705( برقم: )125/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
  ( ) كتاب الحدود ، باب في إقامة الحد على المريض ( )بهذا اللفظ( 4473( برقم: )275/    4في "سننه" )  أخرجه أبو داود  –  )6(

ابن حجر في    قال  الفحل« )ص.  أدلة األحكام ت  المرام من  أبو داود ، وهو في مسلم موقوف"(: 457»بلوغ  قال   .."رواه 
" . وضعف هذه الزيادة األلباني في  صحيح، وهذا إسناد ضعيفحديث "(:522/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 

 . 2325برقم  (:359/ 7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
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و   )ضعيف(  -5073 ع َباَدةَ   سهل عن  .  ْبِن  َسْعِد  ْخَدٌج    :"قَالَ     ْبِن  م  أنساٌن  أَْبَياِتَنا  َبْيَن  َكاَن 
ه   ضعيف لَْم ي َرْع أَْهل  الدَّاِر إاِلَّ َوه َو َعلَى أََمٍة ِمْن إَِماِء الدَّاِر َيْخب ث  بَِها َوَكاَن مسلما فََرفََع َشأَْن

ِ إِنَّ     رسول للا   َسْعٌد إِلَى ه  أَْضعَف  ِمْن ذَِلَك إِْن َضَرْبَناه  فَقَاَل اْضِرب وه  َحدَّه  قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
ذ وا لَه  ِعثَْكااًل فِيِه ِمائَة  ِشْمَراخٍ فَاْضِرب وه  ِبِه َضْرَبةً َواِحَدةً َوَخلُّوا َسبِ     )1(" يلَه  ِمائَةً قَتَْلَناه  قَاَل فَخ 

 الشرع يتشوف لدرء الحدود  •
ِ      َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ   فيهما   -5074 ٌل فَقَاَل: َيا َرس وَل للِا    قَاَل: ك ْنت  ِعْنَد النَِّبي  فََجاَءه  َرج 

ِ ، إِن ِي أََصْبت  َحدًّا فَأَقِْمه  َعلَيَّ ، قَاَل: َولَْم َيْسأَْله  َعْنه  ، قَاَل: َوَحَضَرِت الصَّاَلة  ، فََصلَّى َمَع   النَّبِي 
   َا ق ل  فَقَاَل: َيا َرس وَل للِا ، إِن ِي أََصْبت  َحدًّا ، فَأَقِْم   َضى النَّبِيُّ  ، فَلَمَّ ج  اَلةَ ، قَاَم إِلَْيِه الرَّ الصَّ

َل:  ، أَْو قَافِيَّ ِكتَاَب للِا ، قَاَل: أَلَْيَس قَْد َصلَّْيَت َمعََنا؟ ، قَاَل: َنعَْم ، قَاَل: فَإِنَّ للَا قَْد َغفََر لََك ذَْنَبكَ 
اَلةَ َمعََنا؟ قَاَل : َنعَْم قَاَل : قَْد غ ِفَر لََك . "  ولفظ مسلم" ، َحدََّك .   )2(": َهْل َحَضْرَت الصَّ

فِي اْلَمْسِجِد ، َوَنْحن  ق ع وٌد    قَاَل : َبْيَنَما َرس ول  للِا    :  مسلم عن أبي أمامة  وفي   -5075
ٌل فَقَاَل : َيا َرس وَل للِا إِن ِي أََصْبت  َحدًّا فَأَقِْمه  َعلَيَّ ، فََسَكَت َعْنه  َرس ول  للِا  ،      َمعَه  إِْذ َجاَء َرج 

ا ث مَّ أََعاَد فَقَاَل : َيا َرس وَل للِا إِن ِي أََصْبت  َحدًّا فَأَقِْمه  َعلَيَّ ، فَسَ  اَلة  ، فَلَمَّ َكَت َعْنه  ، َوأ قِيَمِت الصَّ
ل  َرس وَل للِا    اْنَصَرَف َنِبيُّ للِا   ج  ِحيَن اْنَصَرَف ، َواتَّبَْعت  َرس وَل    قَاَل أَب و أ َماَمةَ : فَاتََّبَع الرَّ

ل  َرس وَل للِا    للِا   ج  ِل ، فَلَِحَق الرَّ ج  دُّ َعلَى الرَّ فَقَاَل : َيا َرس وَل للِا إِن ِي أََصْبت     أَْنظ ر  َما َير 
: أََرأَْيَت ِحيَن َخَرْجَت ِمْن َبْيِتَك أَلَْيَس قَْد   َحدًّا فَأَقِْمه  َعلَيَّ قَاَل أَب و أ َماَمةَ : فَقَاَل لَه  َرس ول  للِا  

اَلةَ َمعََنا؟ فَقَاَل : نَعَمْ تَ  ض وَء؟ قَاَل : َبلَى َيا َرس وَل للِا قَاَل : ث مَّ َشِهْدَت الصَّ أَْت فَأَْحَسْنَت اْلو   َيا َوضَّ
  )3(": فَإِنَّ للَا قَْد َغفََر لََك َحدََّك أَْو قَاَل ذَْنَبَك .  َرس وَل للِا قَاَل : فَقَاَل لَه  َرس ول  للِا 

 .  لواطحد ال •
وه  يَْعَمل  َعَمَل قَْوِم ل وٍط فَاْقت ل وا    النبي  أَنَّ   عن ابن عباس.    )صحيح( -5076 قَاَل َمْن َوَجْدت م 

 )4("َمْن َوقََع َعلَى َبِهيَمٍة فَاْقت ل وه  َواْقت ل وا اْلبَِهيَمةَ و اْلفَاِعَل َواْلَمْفع وَل ِبِه  

اْلفَاِعَل َواْلَمْفع وَل ِبِه فِي َعَمِل قَْوِم ل وٍط َواْلَبِهيَمةَ  اْقت ل وا  "وفي لفظ ألحمد.    )ضعيف( -5077
 )5( "َواْلَواقَِع َعلَى اْلبَِهيَمِة َوَمْن َوقََع َعلَى ذَاِت َمْحَرٍم فَاْقت ل وه  

 
»بلوغ المرام من أدلة األحكام   . قال ابن حجر في   ( )بهذا اللفظ(22354( برقم: )5142/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )1(

الحاصل: أن هذا ...ف »البدر المنير:.". قال ابن الملقن في سن. لكن اختلف في وصله وإرساله سناده ح"إ(: 459ت الفحل« )ص
الحديث من »مسند أبي أمامة« عن أبي سعيد، ومن »مسند سعيد بن سعد بن عبادة« ال جرم قال عبد الحق في »أحكامه« :  

يضره،   ال  االختالف  هذا  أن  والظاهر  قلت:  الحديث.  هذا  إسناد  في  القاضي اختلف  »أحكام«  الطالع، عن  ابن  »أحكام«  وفي 
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات "ط الرسالة(:   263/  36»مسند أحمد« ) قال األرنؤوط في    إسماعيل أن هذا كان خاصا.

ُمدِلّس وقد عنعنه، لكن روي الحديث من غير وجه عن أبي أمامة،   غير محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه 
، فهو معدود في صغار الصحابة، ولد في واخ تلف عليه في وصله وإرساله، وأصح  هذه األوجه عنه المرسل، وإرساله ال يضر 

اه وحنّكه. / 6»سلسلة األحاديث الصحيحة « )" . وبحثه األلباني بحثا مفصال في  عهد النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وهو الذي سمَّ
أبي أمامة بن  وختاما أقول: إن هذا االختالف الواقع في أسانيد الحديث عن رجح اإلرسال . وقال :"...و  2986برقم  (:1215

 ...."   سهل ابن حنيف هو من أغرب ما وقفت عليه من االختالف
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب إذا أقر بالحد ولم  6823( برقم: )166/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )2(

( ) كتاب التوبة ، باب قوله 2764( برقم: )102/    8ومسلم في "صحيحه" )،    يبين هل لإلمام أن يستر عليه ( )بهذا اللفظ(  
 .له مختصرا.(تَعَالَى إن الحسنات يذهبن السيئات ( )بمث

( ) كتاب التوبة ، باب قوله تَعَالَى إن الحسنات يذهبن السيئات (  2765( برقم: )103/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )      –  )3(
 . )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الحدود ، من وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه ( )بهذا 8141( برقم: )355/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
رواه أحمد واألربعة،   "(: 459»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صوصححه ووافقه الذهبي . قال ابن حجر في  اللفظ(

،   6588برقم    (:1121/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  ورجاله موثقون، إال أن فيه اختالفا
 .  6589وبرقم 

هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه   وقال:"  ( )بهذا اللفظ(1462( برقم: )129/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(
وصححه فقال   ( )بلفظه مختصرا.(8147( برقم: )356/    4في "مستدركه" )  " ،يم بن إسماعيل يضعف في الحديث.  وإبراه

 458/  4»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    (بمثله( ) 2771( برقم: )663/    2أحمد في "مسنده" )الذهبي :"غير صحيح" ، و
 . 2352برقم  (:22/ 8»إرواء الغليل « )األلباني في " . وضعفه  إسناده ضعيف لضعف ابن أبي حبيبة"ط الرسالة(: 
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 . حد من نكح محرما •
: لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد  قال  البراء بن عازب وعن.  )صحيح( -5078
 )1("إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله   رسول للا  بعثنيقال 

، عن البراء بن عازب قال : بينما   عن أبي الجهموفي لفظ ألبي داود  .    )صحيح( -5079
أنا أطوف على إبل لي ضلت ، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل اْلعراب يطيفون  

النبي   لمنزلتي من  فسألت عنه   بي   ، منها رجال فضربوا عنقه  فاستخرجوا   ، قبة  أتوا  إذا 
  )2("فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه .

  

 
،    ( ) كتاب الحدود ، باب في الرجل يزني بحريمه ( )بهذا اللفظ(4457( برقم: )267/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

( 2/    3332( برقم: )657/    1والنسائي في "المجتبى" )،  ( )بمثله.(  8149( برقم: )357/    4والحاكم في "مستدركه" )
في    )بمثله.( األرنؤوط  قال  األرنؤوط« ).  أبي داود ت  األلباني في  إسناده ضعيف الضطرابه"(:505/  6»سنن  " . وصححه 

 وبهذا يزول االضطراب الذى أعل الحديث به ابن التركمانى , ألنه أمكن   وقال :"...  2351برقم    (:18/  8»إرواء الغليل « )
الثابتة عن رواتها.ا : أما الطريق   ويؤيد صحة الحديث أن له طريقا أخرى , وشاهدا...    لتوفيق بين الوجوه المضطربة منه 
ين غير أبى الجهم واسمه سليمان بن قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخ...يرويه أبو الجهم عن البراء بن عازبف 

 . "جهم بن أبى الجهم األنصارى مولى البراء وهو ثقة.
   ( ) كتاب الحدود ، باب في الرجل يزني بحريمه ( )بهذا اللفظ( 4456( برقم: )267/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )   –  )2(

 .وتقدم تصحيح األلباني له في الحاشية السابقة
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اًل اْعتََرَف َعلَى َنْفِسِه    في الموطأ  َماِلك  وأخرج.    )ضعيف( -5080 عن زيد ْبِن أَْسلََم أَنَّ َرج 
َنا َعلَى َعْهدِ  ِبَسْوٍط فَأ تَِي ِبَسْوٍط َمْكس وٍر فَقَاَل فَْوَق َهذَا     رسول للا  فََدَعا لَه    رسول للا   ِبالز ِ

ِكَب ِبِه َواَلَن فَأََمَر ِبهِ فَأ تَِي ِبَسْوٍط َجِديٍد لَْم ت ْقَطْع ثََمَرت ه  فَقَاَل د     رسول للا  وَن َهذَا فَأ تَِي ِبَسْوٍط قَْد ر 
   ََمْن أََصاَب ِمْن َهِذِه اْلقَاذ ور ِ د وِد َّللاَّ ِلَد ث مَّ قَاَل أَيَُّها النَّاس  قَْد آَن لَك ْم أَْن تَْنتَه وا عن ح  َشْيئًا   ةفَج 

ِ فَإِنَّه   ِ فَْلَيْستَتِْر ِبِستِْر َّللاَّ  )1(" َمْن ي ْبِدي لََنا َصْفَحتَه  ن ِقْم َعلَْيِه كتاب َّللاَّ

  رسول للا  قَالَ   :"قَالَتْ رضي للا عنها      عن عائشةو.    )صحيح بطرقه وشواهده( -5081
  َد ود    )2("  أَقِيل وا ذَِوي اْلَهْيئَاِت َعثََراِتِهْم إاِلَّ اْلح 

 باب حد القذف  •
حديث   -5082 البخاريتقدم  أمية حديث    في  بن  اللعان  هالل  باب  في في  حد  أو  البينة   "

  )3(ظهرك"

 )4("أَْرَبعَةَ ش َهَداَء َوإاِلَّ فََحدٌّ فِي َظْهِركواللفظ اْلخر للنسائي"  .  )صحيح( -5083

على المنبر  لما نزل عذري قام النبي  ":قَالَتْ رضي للا عنها    عن عائشةو.  )حسن( -5084
   )5("فذكر ذلك وتال تعني القرآن ، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم .

َنا ي قَام  َعلَْيِه   قَاَل أَب و اْلقَاِسمِ   :"قَالَ     هريرةوفيهما عن أبي  -5085 َمْن قَذََف َمْمل وَكه  ِبالز ِ
 )6(" اْلَحدُّ َيْوَم اْلِقَياَمِة إاِلَّ أَْن َيك وَن َكَما قَالَ 

  

 
( 326/  8والبيهقي في "سننه الكبير" )، ( )بهذا اللفظ( 632/  3048( برقم: )1205/  5ي "الموطأ" )أخرجه مالك ف  – )1(

قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا "(:497/  7»االستذكار« ). قال ابن عبدالبر في    ( )بنحوه.(17652برقم: )
 ."الحديث وال أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه

النسائي في "الكبرى" )  –  )2( اللفظ(7254( برقم: )468/    6أخرجه  ( برقم: 232/    4وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا 
/ 42»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(26112( برقم: )6136/    11وأحمد في "مسنده" )،    ( )بنحوه.(4375)

برقم   (:260/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في  " . وصححه  حديث جيد بطرقه وشواهده"ط الرسالة(:   300
 . 638برقم  (:231/ 2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )، وبحثه مفصال في  1185

 . 4818  حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
 . 8204حديث رقم  سبق تخريجه – )4(
( 4474( برقم: )276/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  7311( برقم: )489/    6أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )5(

 11وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن غريب" ،  ( )بمثله.(  3181( برقم: )244/    5والترمذي في "جامعه" )،  )بهذا اللفظ(  
حديث حسن، محمد بن إسحاق "ط الرسالة(:  77/ 40»مسند أحمد« )وط في . قال األرنؤ ( )بمثله.(24700( برقم: )5823 /
 ". فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ...إال أنه قد صرح بالتحديث  -وإن كان مدلساً وقد عنعن-
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب قذف العبيد ( )بهذا 6858( برقم: )175/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( ) كتاب اأْليمان ، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا()بنحوه.(1660( برقم: )92/  5ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
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 باب حد السرقة  •
ب عِ ِديَناٍر فََصاِعًدا    قَاَل النبي   رضي للا عنها:"   عن عائشة  فيهما -5086 ت ْقَطع  اْلَيد  فِي ر 

  )1(" ولفظ مسلم "يقطع السارق"

ْبعِ ِديَناٍر فََصاِعًدا"عنها وفي لفظ لمسلم -5087   )2("قَاَل اَل ت ْقَطع  َيد  السَّاِرِق إاِلَّ فِي ر 

يَناِر َواَل  وفي لفظ ْلحمد".    )صحيح(  -5088 ب عِ الد ِ تَْقَطع وا فِيَما ه َو أَْدَنى ِمْن ذَِلَك  اْقَطع وا فِي ر 
يَنار  اْثَنا َعَشَر ِدْرَهًما يَناِر َيْوَمِئٍذ ثاََلثَةَ َدَراِهَم َوالد ِ ب ع  الد ِ ب عِ  .  َوَكاَن ر  قَاَل : َوَكاَنْت َسِرقَت ه  د وَن ر 

يَناِر ، فَلَْم أَْقَطْعه  .    )3("الد ِ

  قََطَع فِي ِمَجن ٍ ثََمن ه  ثاََلثَة    رسول للا    أَنَّ رضي للا عنهما      عن بن عمر  وفيهما  -5089
  )4( " قطع سارقا" ولفظ مسلم،   ""قيمته وفي لفظ فيهما عنه " ،  دراهم

أَبِي هريرةفيهما   -5090 النبي    عن  َيد ه   "عن  فَت ْقَطع   اْلَبْيَضةَ  َيْسِرق   السَّاِرَق  لَعن َّللاَّ  
  )5("َوَيْسِرق  اْلَحْبَل فَت ْقَطع  َيد ه  

قَاَل اأْلَْعَمُش َكانُوا يََرْوَن أَنَّهُ )    )6("إِْن َسَرَق َحْباًل َوإِْن َسَرَق َبْيَضةً "وفي لفظ لمسلم -5091
 (َكانُوا يََرْوَن أَنَّهُ ِمْنَها َما يَْسَوى َدَراِهمَ بَْيُض اْلَحِديِد َواْلَحْبُل 

وِميَِّة الَّتِي :"  رضي هللا عنها  عن عائشة  فيهما  و -5092 ْم َشأْن  اْلَمْرأَةِ اْلَمْخز  ه    أَنَّ ق َرْيًشا أََهمَّ
فََكلََّمه   رسول للا  أسامة بن زيد ِحبُّ فَقَال وا َوَمْن َيْجتَِرئ  َعلَْيِه إاِلَّ  َسَرقَْت فَقَال وا َوَمْن ي َكل ِم  فِيَها

ِ ث مَّ قَاَم فَاْختََطَب ث مَّ قَاَل إِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن قَْبلَك ْم رسول للا   أسامة فَقَالَ  د وِد َّللاَّ أَتَْشفَع  فِي َحد ٍ ِمْن ح 
ْم َكان وا إِذَا َسَرَق فِيِهْم الشَِّريف  تََرك وه  َوإِذَا َسَرقَ  ِ لَْو    أَنَّه  وا َعلَْيِه اْلَحدَّ َواْيم  َّللاَّ فِيِهْم الضعيف أَقَام 

ٍد َسَرقَْت لَقََطْعت  َيَدَها َحمَّ    )7("أَنَّ فاطمة ِبْنَت م 

وِميَّةٌ تَْستَِعير  اْلَمتَاَع َوتَْجَحد ه  فَأََمَر النبي "وفي لفظ لمسلم -5093 أَْن ت ْقَطَع  َكاَنْت اْمَرأَةٌ َمْخز 
 )8("َيد َها

 
 
 
 
 
 
 

 
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب قول هللا تعالى  6789( برقم: )160  /  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الحدود ، باب 1684( برقم: )112/    5والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . حد السرقة ونصابها ( )بنحوه مطوال.( 

 ( ) كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ( )بهذا اللفظ( 1684( برقم: )121/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
. قال األرنؤوط    ( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بهذا اللفظ(25153( برقم: )5926/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

عند ذكر الحدريث   (61/  8اء الغليل « )»إرو" ، وصححه األلباني في  إسناده صحيح."ط الرسالة(:   61/  41»مسند أحمد« )في  
 .  2402رقم 

( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب قول هللا تعالى  6795( برقم: )161/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
ود ، باب ( ) كتاب الحد1686( برقم: )113/    5والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  حد السرقة ونصابها ( )بنحوه.( 
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب لعن السارق إذا 6783( برقم: )159/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 لفظه.( ( ) كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ( )ب1687( برقم: )113/    5لم يسم ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
 ( ( ) كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ( )بهذا اللفظ1687( برقم: ) 113/  5)أخرجه مسلم في صحيحه  – )6(
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(  3475( برقم: )175/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي َعْن الشفاعة 1688( برقم: )114/    5، ومسلم في "صحيحه" )
 .ِفي الحدود ( )بمثله.(

( ) كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي َعْن  1688( برقم: )115/    5م في صحيحه )أخرجه مسل  –  )8(
 .الشفاعة ِفي الحدود ( )بهذا اللفظ(
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 . بلغ الحد السلطان وجبإذا  •
    رسول للا   أَنَّ :"      عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  .  )صحيح لغيره( -5094

د وَد فِيَما َبْينَك ْم فََما َبلَغَِني ِمْن َحد ٍ فَقَْد َوَجبَ     )1("قَاَل تَعَافُّوا اْلح 

فََبْيَنَما أََنا َراقٌِد إِْذ :"    صفوان ْبَن أَُميَّةَ ْبِن َخلَفٍ   عن.    )صحيح بطرقه وشواهده( -5095
فَق ْلت  إِنَّ َهذَا َسَرَق ثَْوِبي فَأََمَر  فَأَْدَرْكت ه  فَأَتَْيت  ِبِه النبي َجاَء السَّاِرق  فَأََخذَ ثَْوبِي ِمْن تَْحِت َرأِْسي  

ِ لَْيَس َهذَا أََرْدت  ه َو َعلَْيِه َصَدقَةٌ قَاَل فََهالَّ قَْبَل    رسول للا    ِبهِ  أَْن ي ْقَطَع قَاَل ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
   )2("أَْن تَأِْتَينِي ِبهِ 

ِ أَنَّ النبي عن  .و   )ضعيف( -5096 وِمي  أ تَِي ِبِلص ٍ قَْد اْعتََرَف اْعتَِرافًا َولَْم   أَِبي أ َميَّةَ اْلَمْخز 
تَْيِن أَْو ثاََلثًا فَأََمَر ِبِه      رسول للا  ي وَجْد َمعَه  َمتَاعٌ فَقَالَ  َما إَِخال َك َسَرْقَت قَاَل َبلَى فَأََعاَد َعلَْيِه َمرَّ
مَّ ت ْب َعلَْيِه ثاََل فَق ِطَع َوِجيَء ِبِه فَقَ  َ َوأَت وب  إِلَْيِه فَقَاَل اللَّه  َ َوت ْب إِلَْيِه فَقَاَل أَْستَْغِفر  َّللاَّ ثًا  اَل اْستَْغِفْر َّللاَّ

")3(      

اذهبوا به فاقطعوه وقال فيه"    أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرةو .    )ضعيف( -5097
   )4(" ثم احسموه ثم إيتوني به

  

 
والنسائي في "المجتبى"   وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بمثله.(8248( برقم: )383/  4أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )1(
. قال األرنؤوط في   ( )بهذا اللفظ(4376( برقم: )232/    4وأبو داود في "سننه" )  ،( )بلفظه.(  6  /  4901( برقم: )949/    1)

»صحيح الجامع الصغير  " . وحسنه األلباني في صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف."(: 429/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) 
 . 2954برقم  (:568/ 1وزيادته« )

والضياء المقدسي  ،  ( ) باب القطع في السرقة ، ( )بمثله.(  894( برقم: )311/    1لمنتقى" ) أخرجه ابن الجارود في "ا  –  )2(
( برقم: 380/    4والحاكم في "مستدركه" )  ،  وقال :"إسناده صحيح"  ( )بمثله.(9( برقم: )19/    8في "األحاديث المختارة" )

 ( ) كتاب الحدود ، باب فيمن سرق من حرز ( )بهذا اللفظ(4394)( برقم:  240/    4أبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  8241)
/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).".قال األرنؤوط في    ذا الحديث صحيح"ه(:652/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في  

 . 2317برقم  (:345/ 7»إرواء الغليل « )". وصححه األلباني في صحيح بطرقه وشاهده " (:448
 ( ) كتاب الحدود ، باب في صاحب الحد يجيء فيقر ( )بهذا اللفظ( 4380( برقم: )234/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

وذكر الخطابي أن في إسناده مقاال، والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن "...(:666/ 8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في 
" حق: أبو المنذر المذكور في إسناده ال أعلم روى عنه إال إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة.حجة ولم يجب الحكم به، وقال عبد ال

أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي، ورجاله  "(: 466»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في 
" . صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر"(:433/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )." قال األرنؤوط في  ثقات

 . 2426برقم  (:78/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وضعفه األلباني في 
/   8والبيهقي في "سننه الكبير" )،    وصححه  ( )بهذا اللفظ(8242( برقم: )381/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(

»بلوغ المرام  . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(8259( برقم: )46/    15والبزار في "مسنده" )،    )بمثله.(  (17348( برقم: )271
»إرواء الغليل " . وضعفه األلباني في وأخرجه البزار أيضا، وقال: ال بأس بإسناده " ... (:466من أدلة األحكام ت الفحل« )ص

 .  2431برقم  (:83/ 8« )
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 لقطع ل الحرزشرط  •
) ال يزني الزاني حين يزني وهو      رسول للا   قال:"    عن أبي هريرةفيهما     -5098

مؤمن وال يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وال يسرق حين يسرق وهو مؤمن وال ينتهب  
 )1(" نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

النبي    عن جابرو.  )صحيح لغيره( -5099 َواَل    عن  ْنتَِهٍب  م  َواَل  َخاِئٍن  لَْيَس َعلَى  قَاَل 
ْختَِلٍس قَْطٌع       )2(" م 

قال الخطابي: أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن ال يقطعان، وذلك أن هللا سبحانه إنما  •
أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سراً عن صاحبه، واالختالس غير  

 محترز منه فيه. 

َيق ول  اَل قَْطَع فِي ثََمٍر      رسول للا   َسِمْعت    :"قَالَ     َرافَِع ْبَن خديج  عن.    )صحيح( -5100
    )3("َواَل َكثٍَر 

، قال: قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: ال قطع في    عن أبي هريرةو.    )صحيح(  -5101
  )4("ثمر وال كثر .

أَنَّه  س ئَِل عن  رسول للا  عن  عن أبيه عن جده   عمرو بن شعيبعن . )حسن( -5102
َوَمْن خَ  َعلَْيِه  َشْيَء  فَاَل  ْبَنةً  خ  تَِّخٍذ  م  َغْيَر  َحاَجٍة  ِمْن ِذي  ِبِفيِه  أََصاَب  َمْن  فَقَاَل  عَلَِّق  اْلم  َرَج  الثََّمِر 

ي ؤْ  أَْن  َبْعَد  َشْيئًا  ِمْنه   َسَرَق  َوَمْن  َواْلع ق وَبة   ِمْثلَْيِه  َغَراَمة   فَعَلَْيِه  ِمْنه   ثََمَن  ِبَشْيٍء  فََبلََغ  اْلَجِرين   ِوَيه  
     )5(" اْلِمَجن ِ فَعَلَْيِه اْلقَْطع  

التي توجد في مراتعها قال   الحريسة وسأله عن وفي لفظ عند أحمد عنه ". )حسن( -5103
فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن  
المجن قال يا رسول للا فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس  

أجرانه ففيه القطع إذا بلغ    وما أخذ منوضربا ونكاال    عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين
قال يا رسول للا واللقطة نجدها في سبيل العامرة قال عرفها حوال    ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن

فإن وجد باغيها فأدها إليه وإال فهي لك قال ما يوجد في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز 
    )6("الخمس

فضالة الغنم قال لك أو ْلخيك أو للذئب قال فمن أخذها    وفي لفظ ْلحمد ".   )حسن( -5104
ومن استطلقها من عقال أو استخرجها من حفش وهى من مرتعها قال عوقب وغرم مثل ثمنها  

ليس على     رسول للا   قال يا رسول للا فالثمر يصاب في أكمامه فقال  المظال فعليه القطع

 
 ( ) كتاب المظالم ، باب النهبى بغير إذن صاحبه ( )بهذا اللفظ( 2475( برقم: ) 136/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون ( )بنحوه.(57( برقم: )55/  1) ، ومسلم في صحيحه
( برقم:  961/    1( )بمثله.( ، والنسائي في "المجتبى" )4458( برقم: )131/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
وقال "حسن صحيح" . قال ابن   ( )بهذا اللفظ(1448( برقم: )118/    3الترمذي في "جامعه" )، و( )بمثله.(  16/    4990)

" . وقال األرنؤوط أنه معلولخرجه ابن حبان ورجاله ثقات إال "...وأ(:110/ 2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )حجر في 
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« " . وقال األلباني في  حديث صحيح"(: 446/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 . "صحيح لغيره" 1254برقم  (:61/ 2)
( برقم: 237/    4نه" )وأبو داود في "سن،    (  )بهذا اللفظ(4466( برقم: )316/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
»صحيح .".  قال األ رنؤوط في   ذا الحديث صحيح"ه(:657/  8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بمثله مطوال.(4388)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العالء فمن رجال "(:317/  10ابن حبان« )
»إرواء الغليل في ، وفي    1255برقم    (:61/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في  مسلم.

 . 2414برقم  (:72/ 8تخريج أحاديث منار السبيل« )
( ) بهذا اللفظ( . قال  2594( برقم )3/621( )باب ال يقطع في ثمر وال كثر -أبواب الحدود  أخرجه ابن ماجة في سننه )  – )4(

 ."عن أبى هريرة عند ابن ماجة بإسناد صحيح  "...(: 109/ 2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )ابن حجر في 
. قال األرنؤوط    ما ال قطع فيه ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الحدود ، باب4390( برقم: )238/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

 2413برقم  (:69/ 8»إرواء الغليل « )" ، وحسنه األلباني في إسناده حسن."(:444/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في 
ط  274/ 11»مسند أحمد« ). وقال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(6797( برقم: )1406/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )6(

 ."حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع. "الرسالة(: 
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ومن أخذ شيئا منها بعد ان أوى إلى مربد أو  آكل سبيل فمن أتخذ خبنة غرم مثل ثمنها وعوقب 
كسر عنها بابا فبلغ ما يأخذ ثمن المجن فعليه القطع قال يا رسول للا فالكنز نجده في الخرب 

دليل على قطع سارق السيارة فيه  )      )1("فيه وفي الركاز الخمس    رسول للا   وفي اْلرام فقال
 . (فحرز كل شيء بحسبه . وهللا تعالى أعلم )القراش( بهاخاص  مكانإذا كانت في 

فَقَاَل اْقت ل وه  فَقَال وا َيا َرس وَل    ِجيَء ِبَساِرٍق إِلَى النبي   "    عن جابرو .    )ضعيف( -5105
ِ إِنََّما َسَرَق فَقَاَل اْقَطع وه  قَاَل فَق ِطَع ث مَّ ِجيَء ِبِه الثَّاِنَيةَ فَقَاَل اْقت ل وه  فَقَال وا َيا َرس   ِ إِنََّما َسَرَق  َّللاَّ وَل َّللاَّ

ِ إِنََّما َسَرَق فَقَاَل اْقَطع وه   فَقَاَل اْقَطع وه  قَاَل فَق ِطَع ث مَّ ِجيَء ِبِه الثَّاِلثَ  ةَ فَقَاَل اْقت ل وه  فَقَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ إِنََّما َسَرَق قَاَل اْقَطع وه  فَأ تَِي ِبهِ  ابِعَةَ فَقَاَل اْقت ل وه  فَقَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ  اْلَخاِمَسةَ فَقَاَل  ث مَّ أ تَِي ِبِه الرَّ

     )2("فَاْنَطلَْقَنا ِبِه فَقَتَْلَناه  ث مَّ اْجتََرْرَناه  فَأَْلقَْيَناه  فِي ِبئٍْر َوَرَمْيَنا َعلَْيِه اْلِحَجاَرةَ  اْقت ل وه  قَاَل جابر

قال)اليحلبن أحد ماشية امرئ   رسول للا    أن  :رضي للا عنهما  عن بن عمر  فيهما -5106
تخزن لهم ضروع    فإنما  ؟  ل طعامهثفتكسرخزانته فينتأيحب أحدكم أن تؤتى مشربته  بغير إذنه  

 ( )حرزكل شيء بحسبه )3("إال بإذنه ماشية أحد  يحلبن أحد فال مواشيهم أطعمتهم

 .باب حد الشارب وبيان المسكر •
إِْذ َجاَءَها ِعَراقِيٌّ   ِعْنَد َعائَِشةَ أُّمِ اْلُمْؤِمنِينَ قَاَل إِن ِي    يُوُسُف ْبُن َماَهكٍ   في البخاري عن -5107

لِ  قَالَْت  ْصَحفَِك  ْؤِمِنيَن أَِريِني م  اْلم  أ مَّ  َيا  َك قَاَل  َوَما َيض رُّ قَالَْت َوْيَحَك  اْلَكفَِن َخْيٌر  َم قَاَل فَقَاَل أَيُّ 
َل َما  َوَما يَُضر  قَالَْت    َعلَْيِه فَِإنَّهُ يُْقَرأُ َغْيَر ُمَؤلَّفٍ لَعَل ِي أ َول ِف  اْلق ْرآَن   َك أَيَّهُ قََرأَْت قَْبُل إِنََّما نََزَل أَوَّ

ْساَلِم نَ  ِل فِيَها ِذْكُر اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َحتَّى إِذَا ثَاَب النَّاُس إِلَى اإْلِ َزَل اْلَحاَلُل  نََزَل ِمْنهُ ُسوَرةٌ ِمْن اْلُمفَصَّ
َل َشْيٍء اَل تَْشَربُوا الْ  َخْمَر لَقَالُوا اَل نََدُع اْلَخْمَر أَبًَدا َولَْو نََزَل اَل تَْزنُوا لَقَالُوا  َواْلَحَراُم َولَْو نََزَل أَوَّ

نَا أَبًَدا دٍ   اَل نََدُع الّزِ َحمَّ َوإِن ِي لََجاِرَيةٌ أَْلعَب  َبْل السَّاَعة  َمْوِعد ه ْم َوالسَّاَعة    لَقَْد َنَزَل بَِمكَّةَ َعلَى م 
ْصَحَف فَأَْملَْت َعلَْيِه    أَْدَهى َوأََمرُّ َوَما نََزلَتْ  س وَرة  اْلَبقََرةِ َوالن َِساِء إاِلَّ َوأََنا ِعْنَده  قَاَل فَأَْخَرَجْت لَه  اْلم 

 )4("آَي السَُّورِ 

البخاري -5108 َعائَِشةَ   وفي  عنها    َعْن  قََرأَه نَّ :"قَالَْت    رضي للا  اْلَبقََرةِ  آِخر   نََزلَْت  ا  لَمَّ
َم الت َِجاَرةَ فِي اْلَخْمرِ  النَّبِيُّ   )5("َعلَْيِهْم فِي اْلَمْسِجِد ث مَّ َحرَّ

    رسول للا   : خطب عمر على منبر"رضي للا عنهما    ابن عمر  وفيهما عن    -5109
فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل  

 )6("والخمر ما خامر العقل . 

قَاَل نََزَل تَْحِريم  اْلَخْمِر َوإِنَّ فِي اْلَمِديَنِة  رضي للا عنهما    عن ابن عمر  البخاريوفي   -5110
 )7("َيْوَمِئٍذ لََخْمَسةَ أَْشِرَبٍة َما فِيَها َشَراب  اْلعنبِ 

 
( ) مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ، ( )بهذا  6861( برقم: )1419/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )1(

 ." صحيح، وهذا إسناد حسن."ط الرسالة(: 359/ 11»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  اللفظ(
. قال  ، باب السارق يسرق مرارا ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الحدود4410( برقم: )247/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )2(

في   الملقن  )ابن   » المنير  الحديث ضعيف"(:672/  8»البدر  في  هذا  حجر  ابن  قال   .  "( العلمية«  ط  الحبير  / 4»التلخيص 
قال    "وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر، وال أعلم فيه حديثا صحيحا."...(:190

»إرواء  " . وصححه األلباني في   سناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت"إ(:462/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
والخالصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه , وهو في ..  (:88  /8الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
وقد أشار إلى تصحيحه اإلمام الشافعي بقوله: منسوخ. . " ا صحيح إن شاء هللا تعالىالمعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذ

 .".8/275ذكره البيهقي عنه 
() كتاب في اللقطة ، باب ال تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ( )بهذا 2435( برقم: )126/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

   .()كتاب اللقطة ، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها()بمثله( 1726(برقم:)137/  5ومسلم في"صحيحه") ، اللفظ( 
 . ( ) كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ( )بهذا اللفظ(4993( برقم: )518/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
  ( ) كتاب البيوع ، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ( )بهذا اللفظ( 2084( برقم: )59/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
جاء في أن الخمر ما خامر العقل من   ()كتاب األشربة ، باب ما5588(برقم:) 106/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )6(

   .(بمثله() كتاب التفسير ، باب ِفي نزول تحريم الخمر()3032(برقم:)245/  8مسلم في "صحيحه" )و ، الشراب()بهذا اللفظ(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله إنما الخمر والميسر واألنصاب 4616( برقم: )53/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .واألزالم رجس ( )بهذا اللفظ(
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قَاَل ك ْنت  َساقَِي اْلقَْوِم فِي  ، و أَنَّ اْلَخْمَر الَِّتي أ ْهِريقَْت اْلفَِضيخ   :"    عن أنس  وفيهما -5111
مَ  فَاْنظ ْر  ْج  اْخر  َطْلَحةَ  أَب و  فَقَاَل  فََناَدى  َناِدًيا  م  فَأََمَر  اْلَخْمِر  تَْحِريم   فَنََزَل  َطْلَحةَ  أَبِي  َهذَا َمْنِزِل  ا 

ْوت  قَاَل فََخَرْجت  فَق ْلت  هَ  َمْت فَقَاَل ِلي اْذَهْب فَأَْهِرْقَها قَاَل الصَّ ر ِ َناٍد ي َناِدي أاََل إِنَّ اْلَخْمَر قَْد ح  ذَا م 
ه ْم َيْوَمِئٍذ اْلفَِضيَخ فَقَاَل بَْعض  اْلقَْوِم ق تَِل قَْوٌم َوهْ  َي فِي  فََجَرْت فِي ِسَكِك اْلَمِديَنِة قَاَل َوَكاَنْت َخْمر 

واب ط وِنِهْم قَاَل فَأَْنزَ  َناٌح فِيَما َطِعم  اِلَحاِت ج   )1("َل َّللاَّ  لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ

قَاَل ك ْنت  أَْسِقي أََبا َطْلَحةَ َوأََبا د َجاَنةَ َومعاذ بن جبل      عن أنس ْبِن َماِلكٍ في مسلم  و -5112
َمِئٍذ َوإِنََّها  فِي َرْهٍط ِمْن اْْلَْنَصاِر فََدَخَل َعلَْيَنا َداِخٌل فَقَاَل َحَدَث َخبٌَر نََزَل تَْحِريم  اْلَخْمِر فَأَْكفَأَْناَها َيوْ 

وِرِهْم َيْوَمِئٍذ  لََخِليط  اْلب ْسِر َوالتَّْمِر قَاَل قَتَا م  ة  خ  َمْت اْلَخْمر  َوَكاَنْت َعامَّ ر ِ َدة  َوقَاَل أنس ْبن  َماِلٍك لَقَْد ح 
 )2("َخِليَط اْلب ْسِر َوالتَّْمرِ 

  

 
( ) كتاب المظالم ، باب صب الخمر في الطريق ( )بهذا اللفظ( 2464( برقم: )132/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن  1980( برقم: )87/  6ي "صحيحه" )، ومسلم ف 
 . التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر ( )بنحوه.(

 ( ) كتاب اأْلشربة ، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير1980( برقم: )88/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر ( )بهذا اللفظ(
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 الحد أربعون أم ثمانون؟ •
ٍل قَْد َشِرَب اْلَخْمَر فََجلََده  ِبَجِريَدتَْيِن   أَنَّ النبي  عن أنس ْبِن َماِلكٍ  فيهما -5113 أ ِتَي بَِرج 

ْحَمِن أََخفَّ  ا َكاَن ع َمر  اْستََشاَر النَّاَس فَقَاَل َعْبد  الرَّ َبْكٍر فَلَمَّ د وِد    َنْحَو أَْرَبِعيَن قَاَل َوفَعَلَه  أَب و  اْلح 
   )1("ثََماِنيَن فَأََمَر ِبِه ع َمر  

ِ ْبَن عدي  البخاري عنفي   -5114 َوَعْبَد    ُعبَْيَد َّللاَّ اْلِمْسَوَرْبَن َمْخَرَمةَ  أَنَّ  أَْخبََره   اْلِخَياِر  ْبِن 
ْحَمِن ْبَن اْْلَْسَوِد ْبِن َعْبِد يَغ وَث قَااَل َما َيْمَنع َك أَْن ت َكل َِم ع ثَْماَن ِْلَِخيِه اْلَوِليِد فَقَْد أَ  ْكثََر النَّاس  فِيِه  الرَّ

اَلةِ ق ْلت  إِنَّ ِلي إِلَْيَك َحاَجةً َوِهَي َنِصيَحةٌ لَكَ فَ  ا...قََصْدت  ِلع ثَْماَن َحتَّى َخَرَج إِلَى الصَّ بَْعد    قَاَل أَمَّ
ًدا َحمَّ بَعََث م   َ ِبِه وَ   فَإِنَّ َّللاَّ ب ِعَث  ِبَما  َوآَمْنت   َوِلَرس وِلِه   ِ ّلِِلَّ اْستََجاَب  ْن  ِممَّ فَك ْنت    ِ َهاَجْرت   ِباْلَحق 

ِ َما َعَصْيت ه  َواَل َغَشْشت ه  َحتَّى تََوفَّاه  َّللاَّ      رسول للا    اْلِهْجَرتَْيِن َكَما ق ْلَت َوَصِحْبت   َوَباَيْعت ه  فََوَّللاَّ
ِ ِمثْل  الَّذِ  ْم ق ْلت  َبلَى َعزَّ َوَجلَّ ث مَّ أَب وبَْكٍر ِمْثل ه  ث مَّ ع َمر  ِمْثل ه  ث مَّ اْست ْخِلْفت  أَفَلَْيَس ِلي ِمْن اْلَحق  ي لَه 

ِ إِْن َشاَء قَاَل فََما َهِذِه اْْلَ  ذ  فِيِه ِباْلَحق  ا َما ذََكْرَت ِمْن َشأِْن اْلَوِليِد فََسَنأْخ  َحاِديث  الَّتِي تَْبل غ ِني عنك ْم أَمَّ
 )2(" َّللاَّ  ث مَّ َدَعا َعِليًّا فَأََمَره  أَْن َيْجِلَده  فََجلََده  ثََماِنينَ 

قَاَل َشِهْدت  ع ثَْماَن ْبَن َعفَّاَن َوأ تَِي ِباْلَوِليِد  أَب و َساَساَن    ُحَضْيُن ْبُن اْلُمْنِذرِ   وفي مسلم عن -5115
الْ  َشِرَب  أَنَّه   ْمَران   ح  أََحد ه َما  اَلِن  َرج  َعلَْيِه  فََشِهَد  أَزيدك ْم  قَاَل  ث مَّ  َرْكعَتَْيِن  ْبَح  الصُّ َصلَّى  َخْمَر قَْد 

ه  لَْم َيتَقَيَّأْ َحتَّى َشِربََها فَقَاَل َيا َعِليُّ ق ْم فَاْجِلْده  فَقَاَل َعِليٌّ ق ْم َوَشِهَد آَخر  أَنَّه  َرآه  َيتَقَيَّأ  فَقَاَل ع ْثَمان  إِنَّ 
َها فََكأَنَّه  َوَجَد َعلَْيِه فَقَاَل َيا َعْبَد َّللاَِّ  َها َمْن تََولَّى قَارَّ  ْبَن َجْعفٍَر  َيا حسن فَاْجِلْده  فَقَاَل اْلحسن َول ِ َحارَّ

َبلََغ أَْرَبِعيَن فَقَاَل أَْمِسْك ث مَّ قَاَل َجلََد النبي  ق ْم فَاْجِلْده   أَْرَبِعيَن َوَجلََد أَب و    فََجلََده  َوَعِليٌّ َيع دُّ َحتَّى 
 )3("بَْكٍر أَْربَِعيَن َوع َمر  ثََماِنيَن َوك لٌّ س نَّةٌ َوَهذَا أََحبُّ إِلَيَّ 

وَت فَأَِجَد فِي َنْفِسي إاِلَّ   :"قَالَ     عن علي  فيهماو -5116   َما ك ْنت  ِْل قِيَم َحدًّا َعلَى أََحٍد فَيَم 
  )4(" لَْم َيس نَّه     رسول للا  َماَت َوَدْيت ه  َوذَِلَك أَنَّ   فَإِنَّه  لَوْ  َصاِحَب اْلَخْمرِ 

قَاَل إِذَا َسِكَر فَاْجِلد وه     رسول للا   عن  عن أَبِي هريرة)حسن. صحيح لغيره( .  -5117
ابِعَِة فَاْضِرب وا عنقَه     )5(" ث مَّ إِْن َسِكَر فَاْجِلد وه  ث مَّ إِْن َسِكَر فَاْجِلد وه  ث مَّ قَاَل فِي الرَّ

ِل اأْلَْمِر ثُمَّ نُِسَخ بَْعُد  وقال الترمذي" • ُد ْبُن إِْسَحَق عن  ،  َوإِنََّما َكاَن َهذَا فِي أَوَّ َهَكذَا َرَوى ُمَحمَّ
ِ عن النبي ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَّ قَاَل إِنَّ َمْن َشِرَب اْلَخْمَر فَاْجِلُدوهُ فَِإْن َعاَد ُمَحمَّ

ابِعَِة فَاقْ  ابِعَِة فََضَربَهُ َولَْم    تُلُوهُ قَاَل ثُمَّ أُتَِي النبيفِي الرَّ بَْعَد ذَِلَك بَِرُجٍل قَْد َشِرَب اْلَخْمَر فِي الرَّ
النبي  ،  يَْقتُْلهُ  ذَُؤْيٍب عن  ْبِن  قَبِيَصةَ  ْهِري  عن  الز  َرَوى  َهذَا    َوَكذَِلَك  اْلقَتُْل  .  نَْحَو  فَُرفَِع  قَاَل 

ِة أَْهِل اْلِعْلِم اَل نَْعلَُم بَْينَُهْم اْختِاَلفًا فِي ذَِلَك وَ   .  َوَكانَْت ُرْخَصةً  اْلعََمُل َعلَى َهذَا اْلَحِديِث عنَد َعامَّ
ا يُقَّوِي َهذَا َما ُرِوَي عن النبي،  فِي اْلقَِديِم َواْلَحِديِث   ِمْن أَْوُجٍه َكثِيَرٍة أَنَّهُ قَاَل اَل يَِحل  َدُم    َوِممَّ

ِ إِالَّ بِِإْحَدى ثاََلٍث النَّْفُس بِالنَّْفِس َوالثَّيُِّب  اْمِرٍئ مسلم يَ  َوأَنِّي َرُسوُل َّللاَّ  ُ إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ ْشَهُد أَْن اَل 
انِي َوالتَّاِرُك ِلِدينِهِ   . " الزَّ

سخ الوجوب، وإلى ذلك انت، وإنما  للشارب إذا تكرر ذلك منه  صل مشروعية القتلألسخ  نال   •
 .  (483 /7اإلسالم ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )مال شيخ 

 
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب الضرب بالجريد 6776( برقم: )158/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . حد الخمر ( )بهذا اللفظ(() كتاب الحدود ، باب 1706( برقم: )125/  5ومسلم في"صحيحه") ، والنعال ( )بنحوه مختصرا.( 
 . ()كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان()بهذا اللفظ(3696(برقم:)14/    5أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(
 . ( ) كتاب الحدود ، باب حد الخمر ( )بهذا اللفظ(1707( برقم: )126/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب الضرب بالجريد 6778( برقم: )158/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب الحدود ، باب حد الخمر ( )بمثله.(1707( برقم: )126/  5والنعال ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الحدود ، ذكر األمر بقتل من عاد في شرب الخمر 4447)  ( برقم:297/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(

أبو داود في "سننه" ، و ( )بمثله.(8026( برقم: )1658/  2أحمد في "مسنده" )،  بعد ثالث مرات فسكر منها ( )بهذا اللفظ(
يد، رجاله ثقات رجال إسناده ج"(: 297/  10»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(4484( برقم: )281/    4)

»صحيح موارد الظمآن إلى " . وقال األلباني في  الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن روى له أصحاب السنن وهو صدوق.
 ." حسن صحيح" 1264برقم (:65/ 2زوائد ابن حبان« )
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 حد المسكر •
َبعَثَه  إِلَى اْليََمِن فََسأَلَه  عن أَْشِرَبٍة    أَنَّ النبي :"     عن أبي موسى اأْلَْشعَِرّيِ   فيهما -5118

َواْلِمْزر  َنِبيذ     ت ْصَنع  ِبَها فَقَاَل َوَما ِهَي قَاَل اْلِبْتع  َواْلِمْزر  فَق ْلت  ِْلَِبي ب ْرَدةَ َما اْلِبْتع  قَاَل َنِبيذ  اْلعََسلِ 
ْسِكٍر َحَراٌم   )1("الشَِّعيِر فَقَاَل ك لُّ م 

ع -5119 عن  عنهاوفيهما  رضي هللا  ِ  ،    ائشة  النَِّبي  فَُهَو    َعِن  أَْسَكَر  َشَراٍب  ُكل   قَاَل: 
  .  )2("َحَرامٌ 

ابن عمرولمسلم   -5120 َوُكل     رسول للا  قَالَ :"  رضي للا عنهما  عن  َخْمٌر  ُمْسِكٍر  ُكل  
ْنَيا فََماَت َوه َو ي ْدِمن َها لَْم َيت ْب لَْم َيْشَرْبَها فِي اْْلِخَرةِ  ُمْسِكٍر َحَرامٌ    )3("  َوَمْن َشِرَب اْلَخْمَر فِي الدُّ

اًل قَِدَم ِمْن َجْيَشاَن َوَجْيَشان  ِمْن اْليََمِن فََسأََل :"    عن جابروفي لفظ لمسلم   -5121 أَنَّ َرج 
ْسِكٌر ه َو قَاَل      عن َشَراٍب َيْشَرب وَنه  ِبأَْرِضِهْم ِمْن الذَُّرةِ ي قَال  لَه  اْلِمْزر  فَقَاَل النبي   النبي أََو م 

ْسِكَر أَْن َيْسِقَيه     ُكل  ُمْسِكٍر َحَرامٌ     رسول للا   نَعَْم قَالَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا ِلَمْن َيْشَرب  اْلم  إِنَّ َعلَى َّللاَّ
ِ َوَما ِطيَنة  اْلَخَباِل قَاَل َعَرق  أَْهِل النَّاِر أَْو ع َصاَرة  أَْهِل ال  ِمنْ   )4("نَّارِ ِطيَنِة اْلَخَباِل قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ

عن النبي صلى للا عليه وسلم قال :  رضي للا عنهما     عن ابن عباس.    )ضعيف( -5122
، ومن شرب مسكرا بخست صالته أربعين صباحا ، فإن    كل مخمر خمر ، وكل مسكر حرام

تاب تاب للا عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقا على للا أن يسقيه من طينة الخبال . قيل : وما  
طينة الخبال يا رسول للا ؟ قال : صديد أهل النار ، ومن سقاه صغيرا ال يعرف حالله من  

 )5("ة الخبال . حرامه كان حقا على للا أن يسقيه من طين 
قَاَل َما أَْسَكَر      رسول للا   أَنَّ رضي للا عنهما :"  عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ .  )حسن( -5123

ه  فَقَِليل ه  َحَراٌم    )6(" َكِثير 

 
 

 
وسى ومعاذ إلى اليمن قبل ( ) كتاب المغازي ، باب بعث أبي م4343( برقم: )161/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )1(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر  1733( برقم: )100/    6مسلم في "صحيحه" )، و  حجة الوداع ( )بهذا اللفظ(
 . (بنحوهوأن كل خمر حرام ( )

بالنبيذ وال المسكر (  ( ) كتاب الوضوء ، باب ال يجوز الوضوء  242( برقم: )58/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )2(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر  2001( برقم: )99/    6)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .حرام ( )بمثله مطوال.(
يسر ( ) كتاب األشربة ، باب قول هللا تعالى إنما الخمر والم5575( برقم: )104/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب 2003( برقم: )100/    6ومسلم في "صحيحه" )،  واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان ( )بنحوه مختصرا.(  
 . اأْلشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام  2002( برقم: ) 100/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . ( )بهذا اللفظ(

، قال    ( ) كتاب األشربة ، باب ما جاء في السكر ( )بهذا اللفظ(3680( برقم: )368/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
" حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إبراهيم بن عمر الصنعاني"(:522/  5أبي داود ت األرنؤوط« )»سنن  األرنؤوط في  

فيه )إبراهيم بن عمر أبو إسحاق   "منكر" ، وقال :"  1424برقم    (:118/  2»ضعيف الترغيب والترهيب« ). قال األلباني في  
(، وأما تقوية الشيخ 8/  5البيهقي إلى تضعيفه في "الشعب" )  الصنعاني( لم يوثقه أحد، واستنكر حديثه هذا أبو زرعة، وأشار

( ببعض الشواهد، فهي غفلة منه عما ذكرته، وعن كون الشواهد، هي شواهد قاصرة 160/  2شعيب إياه في حاشية "التهذيب" )
كما قال بعض الحفاظ، وقلده    يطول الكالم ببيانها، ويكفي اآلن منها أن جملة "ومن سقاه صغيراً. . ." لم تذكر فيها بل هي منكرة

 . "(.6328الثالثة فقالوا: "حسن بشواهده"!! وهو مخرج في "الضعيفة" ) 
( برقم:  202/    12وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بلفظه.(  927( برقم: )322/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )6(
( 442/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3681( برقم: )368/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  5382)

في إسناده داود ]بن[ "...و(:701/  8»البدر المنير « )وقال :"حسن غريب" . قال ابن الملقن في     ( )بلفظه.(1865برقم: )
ولهذا السبب لم يصححه بكر بن أبي الفرات األشجعي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ال بأس به، ليس بالمتين. قال ابن القطان:  

حسنه "(:137/  4»التلخيص الحبير ط قرطبة« )". قال ابن حجر في  الترمذي.قلت: ولم يتفرد به داود، فقد تابعه موسى بن عقبة.
" . صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن  "(:523/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في   الترمذي، ورجاله ثقات
»إرواء الغليل في تخريج  . وقال في    58برقم    (:53»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )صوصححه األلباني في  

وإسناده حسن , فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا وهو صدوق كما فى " "...  (:43/  8أحاديث منار السبيل« )
 "." , ووقع فى " زوائد ابن حبان " مكانه " موسى بن عقبة " وهو ثقة من رجال الستةالتقريب 
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النبي  رضي للا عنها    عن عائشةو.    )صحيح(  -5124 يقول : كل مسكر    أنها سمعت 
  )1("حرام ، وما أسكر الفرق منه ، فملء الكف منه حرام .

قَاَل َبلََغ ع َمَر أَنَّ سمرة َباَع َخْمًرا فَقَاَل قَاتََل    رضي للا عنهما  عن ابن عباس  وفيهما -5125
وم  فََجَمل وَها فََباع وَها    َّللاَّ  سمرة أَلَْم يَْعلَْم أَنَّ   َمْت َعلَْيِهْم الشُّح  ر ِ ولفظ  "    قَاَل لَعن َّللاَّ  اْلَيه وَد ح 

 )2(" فالنا"البخاري

اًل َعلَى َعْهِد النبي أَنَّ رَ :"    عن عمر ْبِن الخطاب  وفي البخاري -5126 ه  َعْبَد   ج  َكاَن اْسم 
ِ َوَكاَن ي لَقَّب  ِحَماًرا َوَكاَن ي ْضِحك   قَْد َجلََده  فِي الشََّراِب فَأ تَِي ِبِه َيْوًما   َوَكاَن النبي     النبي  َّللاَّ

مَّ اْلعنه  َما أَْكثََر َما ي ْؤتَى ِبِه فَقَاَل النبي  ٌل ِمْن اْلقَْوِم اللَّه  ِلَد فَقَاَل َرج  ِ    فَأََمَر ِبِه فَج  اَل تَْلعنوه  فََوَّللاَّ
َ َوَرس ولَه    )3("َما َعِلْمت  إِنَّه  ي ِحبُّ َّللاَّ

لعن رسول للا صلى للا عليه و سلم في   :"قال    عن أنس بن مالك  .    )ضعيف( -5127
وم  وآكل  عت الخمر عشرة عاصرها  وبائعها  وساقيها  إليه  والمحمولة  وحاملها  وشاربها  صرها 

    )4("ثمنها والمشتري لها والمشتراة له

إن رسول للا صلى للا  رضي للا عنهما :"  وعن ابن عباس.   صحيح لغيره(حسن.  ) -5128
عليه وسلم أتاه جبريل فقال : يا محمد ، إن للا لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها  

  )5("والمحمولة إليه ، وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها .

قال رسول للا صلى      :رضي للا عنهما  عن ابن عمر.    )صحيح بطرقه وشواهده( -5129
الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، "للا عليه وسلم :   لعن للا 

  )6("ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه .

 )7("سئل عن الخمرتتخذ خال فقال ال  أن النبي  عن أنس مسلموفي  -5130

 

 
( ) كتاب األشربة ، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن  5383( برقم: )203/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

( برقم: 379/    3جه أبو داود في "سننه" )وأخر،    المسكر هو الشربة األخيرة التي تسكر دون ما تقدمها منه ( )بهذا اللفظ(
أحمد في  ، و  وقال :" هذا حديث حسن"  ( )بمثله.(1866( برقم: )443/    3الترمذي في "جامعه" )، و( )بمثله.(  3687)

رواه أحمد " (:319/  2»خالصة البدر المنير« ). قال ابن الملقن في    )بمثله.(      (  25632( برقم: )6028/    11"مسنده" )
العلمية« ).". قال ابن حجر في  د، والترمذي، وقال: حسن. قلت: وصحيحوأبو داو أعله "...(:202/  4»التلخيص الحبير ط 

بالوقف األرنؤوط في  الدارقطني  قال  األرنؤوط« ).".  أبي داود ت  في إسناده صحيح."(: 529/  5»سنن  األلباني  ". وصححه 
قات معروفون غير أبى عثمان هذا واسمه عمرو , ويقال: عمر ورجاله ث وقال :"...  2376برقم    (:44/  8»إرواء الغليل « )

 ".ابن سالم وقد وثقه أبو داود وابن حبان وروى عنه جماعة فالسند عندى صحيح.
( ) كتاب البيوع ، باب ال يذاب شحم الميتة وال يباع ودكه ( 2223( برقم: )82/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام 1582( برقم: )41/  5حيحه" ))بنحوه.( ، ومسلم في "ص
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب ما يكره من لعن  6780( برقم: )158/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة ( )بهذا اللفظ(

) وأخرجه    –  )4( المختارة"  "األحاديث  في  المقدسي  ) 181/    6الضياء  برقم:  )بنحوه.(  2187(  حسن(  :"إسناده  ،   " وقال 
»البدر المنير « وقال "حديث غريب" . قال ابن الملقن في    ( )بهذا اللفظ(1295( برقم: )567/    2والترمذي في "جامعه" )

ل الترمذي: هذا حديث غريب. قال ابن القطان: وإنما لم يصححه؛ ألن في إسناده شبيب بن بشر ولم تثبت "...قا(: 699/  8)
يث. قلت: لكن وثقه ابن معين فينبغي إذن تصحيحه. قال: وقد روي نحو هذا من حديث ابن  عدالته، وقال فيه أبو حاتم: لين الحد

 ".عباس، وابن عمر.
( برقم:  145/    4والحاكم في "مستدركه" )  ،( )بهذا اللفظ(  5356( برقم: )178/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
. قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(2944( برقم: )698/    2ده" ) وأحمد في "مسن ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(7322)

»صحيح الترغيب والترهيب«  " . وصححه األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن" ط الرسالة(:  74/  5»مسند أحمد« )
 .  2360برقم  (:598/ 2)
( 3674( برقم: )366/  3داود في "سننه" )( )بمثله.( ،  وأبو 2248( برقم: )31/  2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  – )6(

" . وصححه األلباني حديث صحيح بطرقه وشواهده"(:517/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
 . 2356برقم  (:597/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )في

 ( ) كتاب اأْلشربة ، باب تحريم تخليل الخمر ( )بهذا اللفظ( . 1983( برقم: )89/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
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 عن النبيذ   •
ِبيب       رسول للا   َكانَ   :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباسفي مسلم   -5131 ي ْنَبذ  لَه  الزَّ

فَإِْن   َوَسقَاه   َشِرَبه   الثَّاِلثَِة  َمَساء   َكاَن  فَإِذَا  اْلغَِد  َوَبْعَد  َواْلغََد  َيْوَمه   فََيْشَرب ه   قَاِء  الس ِ َشْيٌء فِي  فََضَل 
 )1("أََهَراقَه  

أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم  "  رضي للا عنهما  وفيهما عن ابن عباس -5132
 )2("المزفت

) نهيتكم عن      رسول للا   : قال"    دهللا بن بريدة عن أبيهوفي مسلم عن عب -5133
  )3("وال تشربوا مسكرالنبيذ إال في سقاء فاشربوا في اْلسقية كلها 

كل وعاء نت نهيتكم عن اْلشربة في ظروف اْلدم فاشربوا في  ك   "وفي لفظ لمسلم  -5134
وِف  أَنَّ َرس وَل للِا  :  عنه:"وفي لفظ لمسلم  ،    "غير أن ال تشربوا مسكرا  قَاَل: نََهْيت ك ْم َعِن الظُّر 

ْسِكٍر َحَرامٌ  ه  ، َوك لُّ م  م  وَف أَْو َظْرفًا اَل ي ِحلُّ َشْيئًا َواَل ي َحر ِ  )4(".  ، َوإِنَّ الظُّر 

تنتبذوا الزهو والرطب جميعا وال    )الرسول للا  قال"    بي قتادةوفيهما عن أ -5135
"نهى رسول  ولفظ البخاري" ،   تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته

  )5("  " أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيبللا 

 " ما خالطه صفرة وحمرة من البسرالزهو"

أن نخلط بين الزبيب والتمر      رسول للا   نهانا:  "    أبي سعيد  وفي مسلم عن   -5136
 )6(" وأن نخلط البسر والتمر

من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا   "    رسول للا   : قال"  وفي لفظ لمسلم عنه -5137
 )7(ا"أو تمرا فردا أو بسرا فرد

وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول      رسول للا  كنا مع  :"قال     عن جابرهما  وفي -5138
  رسول للا   للا أال نسقيك النبيذ ؟ فقال ) بلى ( قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال

 8(") أال خمرته ولو تعرض عليه عودا ( قال فشرب( 

  

 
ة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا ( ) كتاب اأْلشرب2004( برقم: )102/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العلم ، باب تحريض النبي صلى هللا عليه وسلم وفد عبد 87( برقم: )28/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب اإليمان ، باب اأْلمر 17)  ( برقم:35/    1القيس على أن يحفظوا اإليمان والعلم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .باإليمان باهلل ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ( )بنحوه.(

( ) كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ربه عز 977( برقم: )65/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  وجل ِفي زيارة قبر أمه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب النهي َعْن االنتباذ ِفي المزفت والدباء والحنتم  977( برقم: )98/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . والنقير ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األشربة ، باب من رأى أن ال يخلط البسر والتمر إذا  5602( برقم: )108/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب 1988( برقم: )91/    6ومسلم في "صحيحه" )،  ان مسكرا وأن ال يجعل إدامين في إدام ( )بنحوه.(  ك

 .كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (  1987( برقم: )90/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (  1987( برقم: )90/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األشربة ، باب شرب اللبن ( )بنحوه مختصرا.( ، 5605( برقم: ) 108/    7لبخاري في "صحيحه" )أخرجه ا  –  )8(

 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب ِفي شرب النبيذ وتخمير اإلناء ( )بهذا اللفظ(2011( برقم: )105/  6ومسلم في "صحيحه" )
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 باب التعزير    •
 )1(" قَاَل إِذَا قَاتََل أََحد ك ْم أََخاه  فَْلَيتَِّق اْلَوْجهَ  عن النبي   عن أَبِي هريرة فيهما -5139

 )2(" إذا ضرب أحدكم"  وفي لفظ لمسلم  -5140

  :" قَالَ     رسول للا   أَنَّ رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.  )حسن بطرقه وشواهده(  -5141
د ود  فِي اْلَمَساِجدِ      )3("اَل ت قَام  اْلح 

َيق ول  اَل تَْجِلد وا فَْوَق َعْشَرةِ   قَاَل َسِمْعت  النبي   بُْرَدةَ األنصاريوفيهما عن أبي   -5142
د وِد َّللاَِّ   "  أَْسَواٍط إاِلَّ فِي َحد ٍ ِمْن ح 

ِ  "ولفظ مسلم   -5143 د وِد َّللاَّ  )4( "اَل ي ْجلَد  أََحٌد فَْوَق َعَشَرةِ أَْسَواٍط إاِلَّ فِي َحد ٍ ِمْن ح 
، بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر هللا ونواهيه    لصواب في الجواب أن المرادا  قال بن القيم:  •

وقال    فقد ظلم نفسه وفي أخرى    ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظالمون  وهي المراد بقوله  
تلك حدود هللا فال تقربوها  وقال    ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا    قال فال يزاد

 . تتعلق بمعصية كتأديب األب ولده الصغيرعلى العشر في التأديبات التي ال

وهو  ،  فما ورد فيه تقدير ال يزاد عليه  ،  قلت ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي  قال ابن حجر " •
وأطلق عليه اسم  ،  فان كان كبيرة جازت الزيادة فيه  :  وما لم يرد فيه تقدير ،  المستثنى في األصل  

وان كان صغيرة فهو المقصود بمنع    ،    والتحق بالمستثنى،  كما في اآليات المشار إليها    ،    الحد
 . "الزيادة

بالزيادة   • القول  على  والصاحبان(  والشافعي  مالك  ،  ،  الجمهور)  لإلمام  موكول  قال  بعضهم  لكن 
 . والبعض اآلخر قالوا اليزيد عن الحدود المعروفة 

 . التعزير بالمال وتقدم في منع الزكاة ، وفي الحرز في السرقة •

 عزير بالحبس الت •
رب    نحن أحق بالشك من إبراهيم إذقال:" قالالنبي   :أن  عن أبي هريرة  فيهما -5144

لقد كان  ويرحم للا لوطا . أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
 )5("طول مالبث يوسف ْلجبت الداعي ولولبثت في السجن،  يأوي إلى ركن شديد 

    )6("ونفي سنة" والبكر بالبكر جلد مائة    وتقدم في مسلم -5145

 )7(أحبس البرد" "ال  وحديث ابي رافع.  )صحيح( -5146

إذا أمسك الرجل الرجل  :"  عن النبيرضي للا عنهما  بن عمر  عن .  )ضعيف( -5147
   )8("وقتله اْلخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك

الشَِّريدِ .  )حسن( -5148 ْبِن  أَِبيهِ   عن عمرو  ي ِحلُّ    :" قَالَ     النبي  عن    عن  اْلَواِجِد  لَيُّ 
       )9(" ِعْرَضه  َوع ق وَبتَه  

 
تاب العتق ، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ( )بنحوه.( ( ) ك2559( برقم: )151/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن ضرب الوجه ( )بهذا اللفظ( 2612( برقم: )31/  8ومسلم في "صحيحه" )، 

 الوجه ( )بهذا اللفظ(   () كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن ضرب2612(برقم:)31/    8)أخرجه مسلم في صحيحه  –  )2(
 975حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب كم التعزير واألدب 6850( برقم: )174/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الحدود ، باب قدر أسواط التعزير ( )بمثله.( 1708( برقم: )126/  5ومسلم في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف 3372رقم: )( ب147/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب اإليمان ، باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر  151( برقم: )92/    1إبراهيم (  )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 اأْلدلة ( )بمثله (

 . 5057سبق تخريجه حديث رقم  – )6(
 . 7238سبق تخريجه حديث رقم  – )7(
 . 9194حديث رقم  سبق تخريجه – )8(
 . 1534حديث رقم  سبق تخريجه – )9(
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حبس رجال في تهمة      النبي  : أنعن ابيه عن جده    بهز بن حكيم  عنو.  )حسن( -5149
   )1(" ثم خلى عنه

 حكم الصائل  •
ٍل فَنََزَع َيَده  ِمْن فَِمِه فََوقَعَْت :"    عن عمران ْبِن حصينفيهما -5150 اًلَعضَّ َيَد َرج  أَنَّ َرج 

واإِلَى النبي    ولفظ مسلم"" ،   فَقَاَل َيعَضُّ أََحد ك ْم أََخاه  َكَما يَعَضُّ اْلفَْحل  اَل ِدَيةَ لَكَ   ثَِنيَّتَاه  فَاْختََصم 
   )2(" ِدَيةَ لَه  فَقَاَل أَيَعَضُّ أََحد ك ْم َكَما َيعَضُّ اْلفَْحل  اَل 

جيش العسرة فكان من    رسول للا   قال: غزوت مع  يعلى بن أمية  وفيهما عن   -5151
أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه  

 )3("فأهدر ثنيته   رسول للا  فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى

قَاَل َيْعلَى: فََكاَن ِلي أَِجيٌر ، فَقَاتََل إِْنَساًنا فَعَضَّ أََحد ه َما َيَد اْْلَخِر.    :"  للبخاريوفي لفظ   -5152
ِمْن    قَاَل َعَطاٌء : فَلَقَْد أَْخبََرِني َصْفَوان  أَيَّه َما َعضَّ اْْلَخَر فََنِسيت ه  ، قَاَل: فَاْنتََزَع اْلَمْعض وض  َيَده  

فَأَْهَدَر ثَِنيَّتَه . قَاَل َعَطاٌء : َوَحِسْبت  أَنَّه  قَاَل: قَاَل   ى ثَِنيَّتَْيِه ، فَأَتََيا النَّبِيَّ  فِي اْلعَاض ِ فَاْنتََزَع إِْحدَ 
 )4("أَفَيََدُع يََدهُ فِي فِيَك تَْقِضُمَها ، َكأَنََّها فِي فِي فَْحٍل يَْقَضُمَها . :  النَّبِيُّ 

ٍل ، فَاْنتََزَع َيَده  فََسقََطْت :"    ُحَصْينٍ َعْن ِعْمَراَن ْبِن  وفي مسلم   -5153 اًل َعضَّ َيَد َرج  أَنَّ َرج 
َره     ، فَقَاَل َرس ول  للِا      فَاْستَْعَدى َرُسوَل هللاِ ثَِنيَّت ه  ، أَْو ثََناَياه  ،   نِي أَْن آم  ر  نِي ، تَأْم  ر  : َما تَأْم 

َها َكَما  َها ثُمَّ اْنتَِزْعَهاَيْقَضم  اْلفَْحل  ؟ أَْن َيَدَع َيَده  فِي فِيَك تَْقَضم   .)5("اْدفَْع يََدَك َحتَّى يَعَضَّ

ٌل إِلَى    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم   -5154 ِ أََرأَْيَت      رسول للا   َجاَء َرج  فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
ٌل ي ِريد  أَْخذَ َماِلي قَاَل فَاَل ت ْعِطِه َمالََك قَاَل أََرأَْيَت إِْن قَاتَلَنِي قَاَل قَاِتْله  قَاَل أَ  َرأَْيَت إِْن إِْن َجاَء َرج 

 )6("فِي النَّارِ   قَتَلَنِي قَاَل فَأَْنَت َشِهيٌد قَاَل أََرأَْيَت إِْن قَتَْلت ه  قَاَل ه وَ 

فقال : يا رسول      رسول للا   قال جاء رجل إلى    عن أبي هريرةو.    )صحيح( -5155
للا أرأيت إن عدي على مالي قال فانشد للا قال فإن أبوا علي قال انشد للا قال فإن أبوا علي 

   )7(" . فَِإْن قُتِْلَت فَِفي اْلَجنَِّة ، َوإِْن قَتَْلَت فَِفي النَّارِ  قال فانشد للا قال فإن أبوا علي قال

 
( برقم: 102/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1078( برقم: )369/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
/   3وأبو داود في "سننه" )  ،  وصححه ووافقه الذهبي  احتياطا ( )بمثله.(( ) كتاب األحكام ، حبس الرجل في التهمة  7155)

وقال :"حديث حسن"   ( )بلفظه.(1417( برقم: )85/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بلفظه مختصرا.(  3630( برقم: ) 350
»إرواء الغليل في تخريج   " . وحسنه األلباني فيإسناده حسن." (:474/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  

 .  2397برقم  (:55/ 8أحاديث منار السبيل« )
( ) كتاب الديات ، باب إذا عض رجال فوقعت ثناياه ( )بهذا اللفظ( 6892( برقم: ) 8/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
ديات ، باب الصائل على نفس ( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص وال1673( برقم: )104/    5ومسلم في "صحيحه" )،  

 . اإلنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ال ضمان عليه ( )بنحوه.( 
مسلم ، و  ( ) كتاب اإلجارة ، باب األجير في الغزو ( )بهذا اللفظ(2265( برقم: )89/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب الصائل على نفس اإلنسان  (  1674( برقم: )105/    5في "صحيحه" )
 . أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ال ضمان عليه ( )بهذا اللفظ(

 اللفظ( ( ) كتاب المغازي ، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة ()بهذا  4417(برقم:)3/    6أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب الصائل 1673( برقم: )105/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )   –  )5(

 .على نفس اإلنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ال ضمان عليه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير  140( برقم: ) 87/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . حق كان القاصد مهدر الدم ِفي حقه ( )بهذا اللفظ(
النسائي ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ( ، و8591( برقم: )1780/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )7(

( ) كتاب 17717( برقم: )336/    8( )بمثله.( ، والبيهقي في "سننه الكبير" )3/    4094( برقم: )806/    1في "المجتبى" ) 
 324/ 8»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في   األشربة والحد فيها ، باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله ( )بمثله.(

" ، وصححه حديث صحيح."ط الرسالة(:  181/  14»مسند أحمد« )" . قال األرنؤوط في  »إسناده صحيح«"ت أحمد شاكر(: 
: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير   وقال :"  2446برقم    (:95/  8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )األلباني في  

 ."عمرو بن قهيد بن مطرف , قال الحافظ: صوابه عمرو عن قهيد. 
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َسْعدٍ   وفيهما -5156 ْبِن  النبي     عن سهل  َجِر  ح  فِي  ْحٍر  ج  ِمْن  ٌل  َرج  اطَّلََع  َوَمَع    قَاَل 
ِعَل ااِلْسِتْئذَا  النبي كُّ ِبِه َرأَْسه  فَقَاَل لَْو أَْعلَم  أَنََّك تَْنظ ر  لََطعنت  ِبِه فِي َعْيِنَك إِنََّما ج  ن   ِمْدًرى َيح 

 )1("ِمْن أَْجِل اْلَبَصرِ 

فََخذَْفتَه   اطَّلََع َعلَْيَك ِبغَْيِر إِْذٍن    لَْو أَنَّ اْمَرأً    رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرة  فيهما  -5157
َناحٌ     )2("َماَكاَن َعلَْيَك َحَرجٌ "  و لفظ لمسلم،  "بِعََصاةٍ فَفَقَأَْت َعْيَنه  لَْم َيك ْن َعلَْيَك ج 

 

َمْن اطَّلََع فِي َبْيِت قَْوٍم بِغَْيِرإِْذِنِهْم فَفَقَئ وا َعْيَنه  فَاَل ِدَيةَ لَه  َواَل  "عنهفي لفظ  و.    )صحيح(  -5158
   )3("قَِصاصَ 

البينة في ذلك  فيما تقدم  لكن البد    مسألة : • الدنيا تقام على ،  من  فإن األحكام الشرعية في 
. ، ومثله من قتل غيره دفاعا عن نفسه أو ماله ،  فإن لم يكن بينة ففيه القصاص  الظاهر ، 

 . (وهللا تعالى أعلم .  فهو مأجور عند هللا غيرآثم ، ولكن في الدنيا يحكم عليه مالم تكن بينة.

هريرةوفيهما   -5159 أبي  جبار    :"قال      رسول للا   أن    عن  والبئر  جبار  العجماء 
لبئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار  " ، ولفظ مسلم "ا  والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

  )4( "والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس 

ْبِن عازبو.    )صحيح( -5160 البراء  َحائًِطا    :"قَالَ     عن  فََدَخلَْت  َضاِرَيةٌ  َناقَةٌ  لَه   َكاَنْت 
فِيَها فَقََضى أَنَّ ِحْفَظ اْلَحَوائِِط ِبالنََّهاِر َعلَى أَْهِلَها َوأَنَّ ِحْفَظ اْلَماِشَيِة      رسول للا   فَأَْفَسَدْت فِيِه فَك ل ِمَ 

ْم ِباللَّْيلِ  ِباللَّْيِل َعلَى أَْهِلَها َوأَنَّ َعلَى أَْهِل اْلَماِشَيِة َما    )5("أََصاَبْت َماِشَيت ه 

و   )ضعيف(  -5161 أبي هريرة.  أن  عن  المكتومة      رسول للا   :  اْلبل  " ضآلة  قال 
   )6(غرامتها ومثلها معها "

  

 
( ) كتاب االستئذان ، باب االستئذان من أجل البصر ( )بهذا اللفظ(  6241( برقم: )54/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب اآلداب ، باب تحريم النظر ِفي بيت غيره ( )بنحوه.(2156( برقم: )180/  6، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الديات ، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال دية 6902)( برقم:  11/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب اآلداب ، باب تحريم النظر ِفي بيت غيره()بمثله.(2158( برقم: )181/    6ومسلم في "صحيحه" )،  له ( )بهذا اللفظ(  
صلى هللا عليه   -( ) كتاب الجنايات ، ذكر البيان بأن قوله  6004( برقم: )351/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

/ 13»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    " ما كان عليك جناح " أراد به نفي القصاص والدية ( )بهذا اللفظ(  -وسلم  
 . "إسناده صحيح على شرط البخاري"(:351

( ) كتاب الزكاة ، باب في الركاز الخمس ( )بهذا اللفظ( ،  1499( برقم: )129/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .( ) كتاب الحدود ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ( )بمثله.( 1710( برقم: )127/  5ومسلم في "صحيحه" )

،  ( ) كتاب اإلجارة ، باب المواشي تفسد زرع قوم ( )بهذا اللفظ(3570)( برقم:  323/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )5(
( في "مستدركه"  )47/    2والحاكم  برقم:  )بمثله.(2316(  الذهبي:"  (  وقال   ، معمر    وصححه  بين  فيه  صحيح على خالف 

لمرام من أدلة األحكام »بلوغ ا. قال ابن حجر في  ( )بمثله.(18905( برقم: )4240/  8وأحمد في "مسنده" )،  " واألوزاعي
»سنن .". قال األرنؤوط في  رواه أحمد واألربعة إال الترمذي، وصححه ابن حبان وفي إسناده اختالف" (:453ت الفحل« )ص

»سلسلة األحاديث ". وصححه األلباني في  إسناده ضعيف النقطاعه، والصحيح أنه مرسل  "(:423/  5أبي داود ت األرنؤوط« )
وعبد هللا بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ، وقال :"...  238برقم     (:479/  1وفوائدها« )  الصحيحة وشيء من فقهها
إرسال من أرسله،    الصحيحين فهي متابعة قوية لألوزاعي على وصله، فصح بذلك الحديث، وال يضره  ليلى وهو ثقة محتج به في

،    يعل به الحديث لثبوته موصوال من طريق الثقتين كما تقدم.  ال ولو أن هذا    ...   ألن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟
وقد ذكرت الخالف فيه على   وقال :"...  1527برقم    (:362/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ) وصححه في  

 . "( 238معمر والزهرى , وأن الراجح منه أن الحديث موصول عن البراء فى " سلسلة األحاديث الصحيحة " رقم )
»سنن أبي داود  . قال األرنؤوط في    ( ) كتاب اللقطة ، ( )بهذا اللفظ(1718( برقم: ) 69/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

»صحيح سنن أبي داود ". ، وقال في  ضعفه أحمد  -وهو الَجنَدي     - سناده ضعيف: عمرو بن مسلم  "(: 141/  3ت األرنؤوط« )
فهو إسناد ال بأس به؛    -وهو الَجنَِدي  -على ضعف في عمرو بن سلم    "حديث صحيح" ...  1511برقم    (:401/  5ط غراس« )

"ولم يجزم عكرمة  رة فيه. ولذلك قال المنذري في "مختصره":لم يَْقَطْع بذكر أبي هري  -وهو من رجال البخاري-لوال أن عكرمة  
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ..  قلت: لكنه يتقوى بالشاهد الذي سأذكره.  بسماعه من أبي هريره، فهو مرسل".

َم مثَل ثمنها". وفي    "لك أو ألخيك أو للذئب". قال:  ضالة الغنم: "فيها ثمنها مرتين،   رواية:"فمن أخذها من مرتعها؛ عوقب وُغِرّ
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة  " . وضعفه األلباني في  ( بسنٍد حسن186و    180/  2أخرجه أحمد )  وَضْرُب نََكاٍل".

 . 4021برقم   (:25/ 9وأثرها السيئ في األمة« )
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 باب السبق والرمي  •
ق باإلسكان  والسبْ ،  المال المجعول للسابق    :  ق بفتح الباء السبَ :"تحرير ألفاظ التنبيه  قال في    •

 .مصدر

ال سبق إال في خف أو حافر أو   " قَاَل  عن النبي  عن أَبِي هريرةو .  )صحيح(  -5162
ٍ أَْو َحافٍِر  " ، ولفظ الترمذي :"نصل  ف      )1(""  اَل َسَبَق إاِلَّ فِي َنْصٍل أَْو خ 

َبْيَن اْلَخْيِل فَأ ْرِسلَْت الَّتِي   َسابََق النبي  :"قَالَ   رضي للا عنهما  وفيهما عن بن عمر -5163
ْر أََمد َها ثَِنيَّة  اْلوَ  َرْت ِمْنَها َوأََمد َها إِلَى اْلَحْفَياِء إِلَى ثَِنيَِّة اْلَوَداعِ َوالَّتِي لَْم ت َضمَّ َداعِ إِلَى َمْسِجِد  ض م ِ

َرْيٍق    )2(" فِيَمْن َساَبقَ وكان بن عمر   َبِني ز 

البخاري  -5164 إلى   بين   "  وزاد  ثنية  أميال أو ستة وبين  الوداع خمسة  ثنية  إلى  الحفياء 
 )3("مسجد بني زريق ميل .  

َل    أَنَّ النبي رضي للا عنهما :"  عن ابن عمرو .    )صحيح( -5165 َسبََّق َبْيَن اْلَخْيِل َوفَضَّ
َح فِي اْلغَاَيِة      )4("اْلق رَّ

لتضمير ان يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل  واوالمقصود بالقرح " الخيل المضمرة"   •
 ."فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري

 

  

 
لبيان بأن هذا العدد المذكور في هذا ( ) كتاب السير ، ذكر ا4690( برقم: )544/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الجهاد ، باب في 2574( برقم: )334/    2داود في "سننه" )، وأبو    الخبر لم يرد به النفي عما وراءه ( )بهذا اللفظ(
الحبير ط العلمية« »التلخيص  . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(1700( برقم: )318/    3السبق ( )بلفظه.( والترمذي في "جامعه" )

، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها   أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم من طرق"(:395/  4)
سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي "إ(:544/  10»صحيح ابن حبان« ).". قال األرنؤوط في  بالوقف

 (: 333/  5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في  الس نن وهو ثقة.نافع، فقد روى له أصحاب  
 . "وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات.... وقال :" 1506برقم 

  ( ) كتاب الصالة ، باب هل يقال مسجد بني فالن ( )بهذا اللفظ( ، 420( برقم: )91/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .( ) كتاب اإلمارة ، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ( )بنحوه.(1870( برقم: ) 30/  6ومسلم في "صحيحه" )

 ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب السبق بين الخيل ( )بهذا اللفظ( 2868( برقم: )31/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )3(
( ) كتاب السير ، ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على  4688برقم: ) (  543/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

وأحمد في "مسنده"    ،( )بمثله.(  2577( برقم: )334/    2وأبو داود في "سننه" )،    غيرها في الغاية عند السباق ( )بهذا اللفظ(
/ 10»مسند أحمد« )ال األرنؤوط في  . ق   ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بلفظه.(6577( برقم: )1359/    3)

 (:328/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:   489
 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين:" 2322برقم 
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 عن الرهان  •
" ، وفي  سبق بالخيل وراهن  النبي   ن"أ:رضي للا عنهما  عن بن عمر .    )صحيح( -5166

     )1(لفظ ْلحمد " وأعطى السابق" 

قال  رسول للا  فسألناه هل كنتم تراهنون على عهد    أنس بن مالكعن  .  )حسن( -5167
  )2("فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه  يقال له سبحة  راهن على فرس له  فأتيناه فسألناه فقال نعم لقد

إذا   فأما،  فقط    من أحدهما  أو  من غير المتسابقين  المباح أن يكون الجعل الذي يبذل  )الرهان •
 " . القمارالمنهي عنه لجعلين معا فهوا على أن من سبق منهما أخذا بذل كل منهما جعال

من جلب على الخيل يوم الرهان ؛ "رضي للا عنهما  عن ابن عباس  .و   (ضعيف) -5168
   )3(." فليس منا 

 . () الجلب في السباق : أن يتبع الرجل فرسه إنسانا فيزجره ويصيح حثا على السوق 

َسِي ِب عن أَِبي هريرة.    )ضعيف(  -5169 َمْن أَْدَخَل    :"قَالَ   عن النبي     عن َسِعيِد ْبِن اْلم 
 َوقَْد أ ِمَن  فََرًسا َبْيَن فََرَسْيِن يَعني َوه َو اَل ي ْؤَمن  أَْن َيْسبَِق فَلَْيَس ِبِقَماٍر َوَمْن أَْدَخَل فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ 

َو قَِماٌر     )4("  أَْن َيْسبَِق فَه 

" وقال شيخ اإلسالم بن  وقال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عنه ؟ . فقال : هذا باطل  ... •
, وغلط سفيان بن حسين  ...  فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله ,تيمية:" ...  

في   له  السباق ال أصل  ,ومحلل  أبي هريرة مرفوعا  , عن  , عن سعيد  الزهري  فرواه عن 
ي أمته بمحلل السباق , وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره :  الشريعة, ولم يأمر النب

 . "أنهم كانوا يتسابقون بجعل وال يجعلون بينهم محلال 

 )5(" ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا"    وفي البخاري عن سلمة بن األكوع -5170

 )6(" أال إن القوة الرمي " ثالث مرات وفي مسلم عن عقبة بن عامر -5171

 
. قال األرنؤوط  ()مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما()بهذا اللفظ(5446(برقم:)1168/    3أخرجه أحمد في"مسنده")   –  )1(

لخراساني، فقد   إسناده صحيح.رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد"ط الرسالة(:   250/  9»مسند أحمد«)في
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«)في".وصححه األلباني  روى له ابن ماجه، وهو ثقة.  1507برقم  (:336/  5»إرواء 

 . "الصحة , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عتاب , وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة ظاهرهذا إسناد وقال:"
قال األرنؤوط في  .    ( )بهذا اللفظ(  ( ) مسند أنس بن مالك  12822( برقم: )2670/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(

»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« ". وحسنه األلباني في    إسناده حسن"ط الرسالة(:  76/  20»مسند أحمد« )
 . 391برقم  (:222)ص

الطبراني في "الكبير" و  ،    ( )بمثله مطوال.(273( برقم: )276/   11أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )3(
 ...حديث ضرار بن صرد  "... (:439/ 9»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في  ( )بهذا اللفظ( 11558( برقم: )222/  11)

ي والنسائي: متروك. وقال أبو حاتم: صدوق صاحب قرآن وفرائض وال يحتج به، وقال  وضرار هذا كذبه ابن معين وقال البخار 
، وقال في   6191برقم    (:1065/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" .  وحسنه األلباني في  الدارقطني وغيره: ضعيف.

ذا إسناد ضعيف جدا، رجاله كلهم  قلت: وه  :" 2331برقم    (:436/  5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
رواه ابن أبي  ( : "165/  4لكنه لم يتفرد به، فقد قال الحافظ في " التلخيص " )...  ثقات غير ضرار هذا، فهو متروك الحديث

    وإسناد ابن أبي عاصم ال بأس به ". عاصم )يعني في " الجهاد "( ، والطبراني من حديث ابن عباس،
( ) كتاب 2579(برقم:) 334/  2()بمثله.(، وأبو داود في"سننه")2551(برقم:)114/  2ي"مستدركه")أخرجه الحاكم ف  – )4(

»بيان  . قال ابن القطان في    ( )بمثله.(10706( برقم: )2175/    2وأحمد في "مسنده" )،    الجهاد ، باب في المحلل()بهذا اللفظ(
الخبر ضعف سفيان بن حسين في الزهري، فقد عهد كثير المخالفة لحفاظ علة  "...(:480/  3الوهم واإليهام في كتاب األحكام« )

/  2»خالصة البدر المنير« )". قال ابن الملقن في  أصحابه، كثير الخطأ عنه، وضعف سعيد بن بشير بالجملة، ومنهم من يوثقه.
حه ابن حزم أيًضا، وأعله جماعات رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح اإلسناد، وصح " (:406
.".  واه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف"ر(:492»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص." . قال ابن حجر في  بالوقف

قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد "...(:340/  5»التلخيص الحبير ط قرطبة« )وقال في  
" سناده ضعيف"إ(:224/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )".  قال األرنؤوط في  يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله، انتهى.  رواه

 . 1509برقم  (:340/ 5»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وضعفه األلباني في 
 .، باب التحريض على الرمي()بهذا اللفظ(()كتاب الجهاد والسير 2899( برقم:)38/  4أخرجه البخاري في"صحيحه") – )5(
( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثُمَّ  1917( برقم: )52/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . نسيه ( )بهذا اللفظ(
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ْمَي ث مَّ تََرَكه  فَلَْيَس ِمنَّا أَْو قَْد َعَصى "   وفي مسلم عنه -5172    )1("إِنَّه  قَاَل َمْن َعِلَم الرَّ

  

 
عليه وذم من علمه ثُمَّ  ( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل الرمي والحث  1919( برقم: )52/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . نسيه ( )بهذا اللفظ(
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 كتاب األطعمة •
 .إظهار النعمة من غير إسراف وال مخيلة  •

ك ل وا َواْشَرب وا   قَاَل النبي  َ:"    عن جده   عمرو بن شعيب عن أبيهعن  .  )حسن( -5173
إن للا يحب أن يرى أثر نعمته  " ، ولفظ الحاكم "َواْلَبس وا َوتََصدَّق وا فِي َغْيِر إِْسَراٍف َواَل َمِخيلَةٍ 

  )1("  على عبده

كل ما شئت والبس واشرب ما  :"  رضي للا عنهما  وقال ابن عباس "   قال البخاري -5174
   )2("شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة

قال من أنعم للا عز وجل     رسول للا   ن"أ  عن عمران بن حصينو.    )صحيح( -5175
عليه نعمة فان للا عز وجل يحب ان يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح ببغداد يحب ان يرى  

    )3("أثر نعمته على عبده

أَبِي هريرة.    )صحيح( -5176 النبي    عن  الشَّاِكر    :"قَالَ   عن  اِئِم   الطَّاِعم   الصَّ بَِمْنِزلَِة 
ابِرِ   (معناه ذهب أهل الدثور باإلجوروفي )    )4( "الصَّ

رث الثياب    رسول للا   قال:رآني    أبي األحوص عن أبيهوتقدم حديث  .  )صحيح(  -5177
   )5("فقال هل لك من مال ؟ قلت من كل المال قد أعطاني للا من اْلبل والغنم قال فلير عليك

  

 
) كتاب اللباس ، باب قول هللا تعالى قل من حرم زينة   معلقا تعليقا مدزوما به  (  140/    7البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )1(

وصححه ووافقه    ( )بنحوه مطوال.(7281( برقم: )135/    4الحاكم في "مستدركه" )و  ،  هللا التي أخرج لعباده ( )بهذا اللفظ(
ت أحمد   245/  6)»مسند أحمد«  . قال أحمد شاكر في    ( )بهذا اللفظ(6809( برقم: )1408/    3وأحمد في "مسنده" )الذهبي ،  
 . "4505برقم  (:830/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وحسنه األلباني في إسناده صحيح "شاكر(: 

(  معلقا تعليقا مدزوما به ) كتاب اللباس ، باب قول هللا تعالى قل من حرم زينة 140/    7ذكره البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
(:»وصله ابن أبي شبية في  32/  4»مختصر صحيح اإلمام البخاري« ). وقال األلباني في    (هللا التي أخرج لعباده ( )بهذا اللفظ

 ."مصنفه" بسند صحيح عنه، وقد روي مرفوعاً.«
في "مسنده")  –  )3( أحمد  اللفظ(  20253(برقم:)4595/    8أخرجه  الكبير")  ،()بهذا  في"سننه  برقم:  271/    3والبيهقي   )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير "ط الرسالة(:  160/  33»مسند أحمد«). قال األرنؤوط في    ()بنحوه.(6176)

 (: 352/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته«)"وصححه األلباني في  ، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.  فضيل بن فضالة القيسي
 .  1712برقم 

( برقم:  136/    4الحاكم في "مستدركه" )، و  ( )بهذا اللفظ(1898رقم: )( ب 350/   3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
،    ( )بمثله مختصرا.( 8004( برقم: )1654/    2أحمد في "مسنده" )، و  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بلفظه مختصرا.(7287)

إبهام أحد"ت أحمد شاكر(:  485/  7»مسند أحمد« )قال أحمد الشاكر في     رواته، فقد عرف   إسناده صحيح على ما فيه من 
تعليقًا، فقال: "باب. الطاعم الشاكر، مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة،   503:  9فالحديث ذكره البخاري في الصحيح  ...

حديث حسن، وهذا إسناد  " ط الرسالة(:  214/  13»مسند أحمد« )" ، قال األرنؤوط في    .-صلي هللا عليه وسلم  -عن النبي  
" . وصححه األلباني إسناده صحيح"(:197/  3»صحيح ابن خزيمة« )" . قال األعظمي في  من بني غفار.  ضعيف إِلبهاِم الرجلِ 

وقال: "  (136/   4أخرجه الحاكم )"...    655برقم     (: 258/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) في  
( " 510/    2والحديث علقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم فقال )  ..صحيح اإلسناد ". ووافقه الذهبي، وهو كما قاال.

 الشاكر مثل الصائم الصابر، فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ".  باب الطاعم
 . 2504حديث رقم  سبق تخريجه – )5(
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 من آداب الطعام : التسمية  •
رسول   ك ْنت  غ اَلًما فِي َحْجرِ  :"َيق ول    رضي للا عنهما   ْبَن أَبِي سلمة فيهما  عن عمر -5178
ْحفَِة فَقَاَل ِلي      للا  َ َوك ْل ِبَيِميِنَك َوك ْل    رسول للا َوَكاَنْت َيِدي تَِطيش  فِي الصَّ َيا غ اَلم  َسم ِ َّللاَّ

ا َيِليكَ    )1("فََما َزالَْت ِتْلَك ِطْعَمِتي َبْعد   " وزاد البخاري" ، ِممَّ

ل  َبْيتَه   "قال:  النبي   عن    عن جابروفي مسلم   -5179 ج  َ عنَد ُدُخوِلِه إِذَا َدَخَل الرَّ فَذََكَر َّللاَّ
وِلِه قَاَل الشَّْيَطان    قَاَل الشَّْيَطاُن اَل َمبِيَت لَُكْم َواَل َعَشاءَ َوعنَد َطعَاِمِه   َ عنَد د خ  َوإِذَا َدَخَل فَلَْم َيْذك ْر َّللاَّ

َ عنَد َطعَاِمِه قَاَل أَْدَركْ   )2( "ت ْم اْلَمِبيَت َواْلعََشاءَ أَْدَرْكت ْم اْلَمِبيَت َوإِذَا لَْم َيْذك ْر َّللاَّ

َطعَاًما لَْم َنَضْع أَْيِدَيَنا    ك نَّا إِذَا َحَضْرَنا َمَع النبي  :"قَالَ     عن حذيفة وفي مسلم   -5180
َيْبَدأَ  ت      رسول للا   َحتَّى  َكأَنََّها  َجاِرَيةٌ  فََجاَءْت  َطعَاًما  ةً  َمرَّ َمعَه   َحَضْرَنا  َوإِنَّا  َيَده     د رَ طْ فََيَضَع 

ث مَّ َجاَء أَْعَراِبيٌّ َكأَنََّما  رسول للا  فَذََهَبْت ِلتََضَع َيَدَها فِي الطَّعَاِم فَأََخذَ  ِبَيِدِه    ي ْطَرد  ِبَيِدَها  فَأََخذَ 
ِ َعلَْيهِ  الشَّْيَطاَن  إِنَّ رسول للا  فَقَالَ  َوإِنَّه  َجاَء ِبَهِذِه اْلَجاِرَيِة   يَْستَِحل  الطَّعَاَم أَْن اَل يُْذَكَر اْسُم َّللاَّ

ِ ِلَيْستَِحلَّ ِبِه فَأََخْذت  ِبَيِدِه َوالَِّذي َنفْ  إِنَّ َيَده  ِسي ِبَيِدِه  ِلَيْستَِحلَّ ِبَها فَأََخْذت  ِبَيِدَها فََجاَء بَِهذَا اْْلَْعَرابِي 
ِ َوأََكلَ  يدها  فِي َيِدي َمعَ   )3(  "ثُمَّ ذََكَر اْسَم َّللاَّ

أتي بوطبة فأخذها    ، عن امرأة ، أن رسول للا    عن عبد هللا بن عتبة و.    )صحيح(  -5181
: أما إنه لو قال : باسم للا لوسعكم . وقال : " إذا نسي    أعرابي بثالث لقم ، فقال رسول للا  

  )4(". فليقل إذا ذكر : باسم هللا ، أوله وآخرهأحدكم اسم للا على طعامه ، 

نسي  قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : من      بن مسعودوعن  .    )صحيح( -5182
، فإنه يستقبل طعامه    هللا في أوله وآخرهبسم  :    أن يذكر هللا في أول طعامه فليقل حين يذكر
  )5("جديدا ، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ) كتاب األطعمة ، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين (  5376( برقم: )68/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 6ومسلم في "صحيحه" )،  ( ) كتاب األطعمة ، باب األكل مما يليه ( )بمعناه مختصرا.(  5377( برقم: )68/    7)بهذا اللفظ( ، )
 .، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ( )بمثله مختصرا.( ( ) كتاب اأْلشربة2022( برقم: ) 109 /
 () كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها()بهذا اللفظ( 2018( برقم:) 108/    6أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )2(
 ب وأحكامها()بهذا اللفظ( () كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشرا2017( برقم: )107/    6أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )3(
( ) حديث امرأة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ، ( )بهذا اللفظ(  7153( برقم: )76/  13أخرجه أبو يعلى في "مسنده" ) – )4(

سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم  وقال :"... (: 27/ 7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وصححه األلباني في 
 ( : " رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ". 5/22هيم بن الحجاج وهو ثقة , وقال الهيثمى فى " المجمع " )غير إبرا

( ) كتاب األطعمة ، ذكر البيان بأن قول المرء بسم هللا في أوله  5213( برقم: )12/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )5(
/  12»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ء الطعام ( )بهذا اللفظ(وآخره إنما يقول ذلك عند ذكره نسيان التسمية عند ابتدا

 . 1120برقم  (:5/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )"  ، وصححه األلباني في إسناده صحيح  "(:12
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يأكل طعاما    كان رسول للا  :"قَالَتْ رضي للا عنها    عن عائشة  .    (صحيح لغيره) -5183
:أما إنه لو كان سمى باهلل لكفاكم    في ستة نفر ، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين ، فقال رسول للا 

 )1(  "   ، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم للا عليه ، فإن نسي في أوله فليقل:بسم للا أوله وآخره

قال : كان    وكان من أصحاب رسول للا    أمية بن مخشي  عن  . و   )ضعيف( -5184
جالسا ، ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إال لقمة ، فلما رفعها إلى فيه    رسول للا  

، ثم قال : ما زال الشيطان يأكل معه ، فلما ذكر   قال : باسم للا أوله وآخره ، فضحك النبي  
عن جابر بن صبح ، حدثني المثنى بن عبد الرحمن    " ، وفي لفظ :"  اسم للا استقاء ما في بطنه .

الخزاعي ، وصحبته إلى واسط فكان يسمي في أول طعامه وآخره فسألته : رأيت قولك في آخر 
بن مخشي ، وكان من   أمية  : أخبرك عن ذاك أن جدي  قال  أوله وآخره ،  لقمة بسم للا في 

ينظر ، فلم يسم للا حتى كان في    سمعته يقول : إن رجال كان يأكل والنبي   أصحاب النبي  
: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى    آخر طعامه ، فقال : بسم للا أوله وآخره ، فقال النبي  

 )2("، فما بقي في بطنه شيء إال قاءه . 

أ ِتَي ِبقَْصعٍَة ِمْن ثَِريٍد فَقَاَل    أَنَّ النبي:"  رضي للا عنهما  عن ابن عباس.    )صحيح( -5185
فَإِنَّ اْلبََرَكةَ تَْنِزل  فِي َوْسِطَها قَاَل اْبن  َجْعفٍَر ِمْن َجَواِنبَِها    ُكلُوا ِمْن َحْوِلَها َواَل تَأُْكلُوا ِمْن َوْسِطَها

    )3("أَْو ِمْن َحافَتَْيَها

  

 
( برقم: 108/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  5214( برقم: )13/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
( )بمثله مختصرا.( 1858( برقم: )434/    3والترمذي في "جامعه" )  ،   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله مختصرا.(7179)

( 6056/    11أحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  2063برقم: )  (1285/    2، والدارمي في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح"
 ... الصحيح    حديث صحيح, رجاله ثقات رجال"(:14/  12»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(25746برقم: )

 ً ابن حبان ما    شيخ"(: 303/  4»موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد« ) قال األلباني في      ."  إال أن فيه انقطاعا
باب: التسمية على الطعام، من طريق يزيد ابن    94/  2وأخرجه الدارمي في األطعمة  ...  ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات

وفي الزوائد: "رجال إسناده ثقات على شرط مسلم، إال أنه منقطع، قال ابن حزم في ..هارون، بهذا اإلسناد، وهذا إسناد صحيح.
نقول: ما رأينا من سبق ابن حزم إلى هذا، وما رأينا من تابعه عليه،    بن ُعبيد بن عمير لم يسمع من عائشة"."المحلَّى" َعْبد هللا

وجملة القول أن   وقال :"...  1965برقم    (:24/  7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )". وصححه في  وهللا أعلم.
 ن:...لكن الحديث صحيح , فإن له شاهدي  ض أنها ابنة محمد ابن أبى بكر الصديق.اإلسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه حتى لو فر

الثانى: عن ابن مسعود رضى هللا عنه مرفوعا بلفظ: " من نسى أن يذكر هللا فى أول طعامه , فليقل حين يذكر: بسم هللا فى أوله  
( وغيره 1340أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " )  وآخره , فإنه يستقبل طعاما جديدا , ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه ". 

ثم وجدت له شاهدا ثالثا , عن امرأة: " أن رسول هللا   ( .196بإسناد صحيح عنه , وقد خرجته فى " األحاديث الصحيحة " ) 
ل: بسم هللا  صلى هللا عليه وسلم أتى بوطبة , فأخذها أعرابى بثالث لقم , فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أما إنه لو قا

أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " )ص   لوسعكم , وقال: إذا نسى أحدكم اسم هللا على طعامه فليقل إذا ذكر: اسم  هللا أوله وآخره ". 
( : " 5/22( بسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة , وقال الهيثمى فى " المجمع " )1706

  ه ثقات ".رواه أبو يعلى ورجال
  إسناده ال بأس   وقال :"( )بنحوه مطوال.(  1509( برقم: )339/    4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )   –  )2(
والنسائي في "الكبرى" ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه مطوال.(7181( برقم: )108/    4، والحاكم في "مستدركه" )"به
( ) كتاب األطعمة ، باب التسمية على 3768( برقم: )407/    3( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )6725( برقم: )263/    6)

»سنن أبي داود ، قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مطوال.(19266( برقم: )4345/    8وأحمد في "مسنده" ) ،  الطعام ( )بهذا اللفظ(  
سناده حسن في الشواهد، المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي تفرد بالرواية عنه جابر بن ُصْبح، ولم "إ(:591/  5)ت األرنؤوط«  

»إرواء ، وفي    1283برقم    (:49/  2»ضعيف الترغيب والترهيب« ).". وضعفه األلباني في    يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان
 . (26/ 7الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بنحوه مطوال.(  5245( برقم: )50/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
والترمذي   ،( )بنحوه مطوال.(  7211( برقم: ) 116/    4( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )265( برقم: ) 252/    10)

( برقم: 663/    2وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،    مختصرا.(  ( )بنحوه1805( برقم: )397/    3في "جامعه" )
".  وقال األرنؤوط في  سنده صحيح"(: 401»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(2774)

وباقي رجاله ثقات رجال إسناده حسن، شعبة سمع من عطاء بن السائب قبل االختالط،  "ط الرسالة(:  463/  4»مسند أحمد« )
»صحيح  " ، وصححه األلباني في  إسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:  111/  3»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في  الشيخين.

 .  4502برقم  (:829/ 2الجامع الصغير وزيادته« )
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 عدم عيب الطعام   •
َطعَاًما قَطُّ إِْن اْشتََهاه  أََكلَه  َوإِْن َكِرَهه   قَاَل َما َعاَب النبي    عن أَبِي هريرة  فيهما -5186
 )1("تََرَكه  

َسأََل أَْهلَه  اْْل د َم فَقَال وا َما عنَدَنا إاِلَّ َخلٌّ فََدَعا ِبِه   أَنَّ النبي    عن جابرفي مسلم   -5187
 )2(وفي لفظ " اْلدام"  "ْْل د م  اْلَخلُّ ِنْعَم اْْل د م  اْلَخلُّ فََجعََل َيأْك ل  ِبِه َوَيق ول  ِنْعَم ا

 األكل باليمين  •
َماِل فَإِنَّ الشَّْيَطاَن َيأْك ل     :"قَالَ     النبي  عن    عن جابروفي مسلم   -5188 ِبالش ِ اَل تَأْك ل وا 

َمال  )3("ِبالش ِ

اًل أََكَل عندَ :"  سلمة ْبِن اأْلَْكَوعِ  وفي مسلم عن -5189 ِبِشَماِلِه فَقَاَل     رسول للا  أَنَّ َرج 
 )4("ك ْل ِبَيِميِنَك قَاَل اَل أَْستَِطيع  قَاَل اَل اْستََطْعَت َما َمَنعَه  إاِلَّ اْلِكْبر  قَاَل فََما َرفَعََها إِلَى فِيهِ 

 األكل باألصابع ولعقها  •
أََصابَِع فَِإذَا فََرَغ َكاَن يَأُْكُل بِثاََلِث    رسول للا  أَنَّ     بن مالكَكْعٍب    في مسلم عن -5190

 )5(" لَِعقََها

َكاَن إِذَا أََكَل َطعَاًما لَِعَق أََصابِعَه  الثَّاَلَث      رسول للا   أَنَّ     عن أنسفي مسلم  و -5191
َرَنا أَْن َنْسل َت قَاَل َوقَاَل إِذَا َسقََطْت ل ْقَمة  أََحِدك ْم فَْلي ِمْط عنها اْْلَذَى َوْلَيأْك ْلَها َواَل َيَدْعَها ِللشَّْيَطاِن َوأَمَ 

 ِ وَن فِي أَي   )6(" َطعَاِمك ْم اْلبََرَكة  اْلقَْصعَةَ قَاَل فَإِنَّك ْم اَل تَْدر 

قَاَل إِذَا أََكَل أََحد ك ْم فَْلَيْلعَْق أََصابِعَه  فَإِنَّه     عن النبي    عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -5192
ْحفَةَ   ِ َطعَامِ   "وفي لفظ "اَل َيْدِري فِي أَيَِّتِهنَّ اْلبََرَكة  َوْلَيْسل ْت أََحد ك ْم الصَّ ك ْم اْلبََرَكة   فَإِنَّه  اَل َيْدِري أَي 

 )7("أَْو ي َباَرك  لَك مْ 

فَاَل يَْمَسْح  قَاَل إِذَا أََكَل أََحد ك ْم    أَنَّ النبي  رضي للا عنهما  ابن عباسوفيهما عن   -5193
  )8(" يََدهُ َحتَّى يَْلعَقََها أَْو يُْلِعقََها

فَإِنَّه    ِباْلِمْنِديِل َحتَّى َيْلعََق أََصابِعَه  َواَل يَْمَسْح َيَده   نحوه وزاد"     وفي مسلم عن جابر -5194
ِ َطعَاِمِه اْلبََرَكة    )9("اَل َيْدِري فِي أَي 

ِ   عن جابر  وفي البخاري -5195 ا  :"  رضي للا عنهما  ْبِن َعْبِد َّللاَّ ض وِء ِممَّ أَنَّه  َسأَلَه  عن اْلو 
اَل َنِجد  ِمْثَل ذَِلَك ِمْن الطَّعَاِم إِالَّ قَِلياًل فَإِذَا َنْحن  َوَجْدَناه    َمسَّْت النَّار  فَقَاَل اَل قَْد ك نَّا َزَماَن النبي

أ    )10("لَْم يَك ْن لََنا َمَناِديل  إاِلَّ أَك فََّنا َوَسَواِعَدَنا َوأَْقَداَمَنا ث مَّ ن َصل ِي َواَل َنتََوضَّ

 
صلى هللا عليه وسلم طعاما   ( ) كتاب األطعمة ، باب ما عاب النبي5409( برقم: )74/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب ال يعيب الطعام ( )بمثله.(2064( برقم: )133/  6ومسلم في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ( 
 .( ) كتاب اأْلشربة ، باب فضيلة الخل والتأدم به ( )بهذا اللفظ(2052( برقم: )125/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . ()كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها()بهذا اللفظ(2019(برقم:)108/  6أخرجه مسلم في"صحيحه") – )3(
 . ()كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها()بهذا اللفظ(2021م:)(برق109/  6أخرجه مسلم في"صحيحه") – )4(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب لعق اأْلصابع والقصعة وأكل 2032( برقم: )114/    6أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )5(

 . اللقمة الساقطة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب لعق اأْلصابع والقصعة وأكل  3420( برقم: )115/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . اللقمة الساقطة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب لعق اأْلصابع والقصعة وأكل 2035( برقم: ) 115/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )7(

 . اللقمة الساقطة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األطعمة ، باب لعق األصابع ومصها قبل أن تمسح 5456( برقم: )82/    7ه" )أخرجه البخاري في "صحيح  –  )8(

اللفظ(   ( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب لعق اأْلصابع 2031( برقم: )113/    6ومسلم في "صحيحه" )،  بالمنديل ( )بهذا 
 .والقصعة وأكل اللقمة الساقطة ( )بمثله.(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب لعق اأْلصابع والقصعة وأكل  2033( برقم: )114/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )9(
 . اللقمة الساقطة ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب األطعمة ، باب المنديل ( )بهذا اللفظ(5457( برقم: )82/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )10(
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َيق ول  َما َمَْلَ    رسول للا  ت  َسِمعْ  :"قَالَ   عن ِمْقَداِم ْبِن َمعدي َكِربَ و.  )صحيح( -5196
فَث ل ٌث ِلطَ  ْلَبه  فَإِْن َكاَن اَل َمَحالَةَ  ا ِمْن َبْطٍن ِبَحْسِب اْبِن آَدَم أ ك اَلٌت ي ِقْمَن ص  عَاِمِه  آَدِميٌّ ِوَعاًء َشرًّ

   )1("َوث ل ٌث ِلَشَراِبِه َوث ل ٌث ِلَنفَِسِه 

آدمي وعاء شرا من بطن ، حسب اْلدمي  ما مْل  وفي لفظ عند بن ماجة" .   )ضعيف( -5197
 )2("لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلبت اْلدمي نفسه ، فثلث للطعام ، وثلث للشراب ، وثلث للنفس.

 .اإلجتماع على الطعام من أسباب البركة •
َطعَام  ااِلْثَنْيِن َكافِي الثالثة     رسول للا   قَالَ   :"أَنَّه  قَالَ      عن أَبِي هريرة  فيهما -5198

 )3("َوَطعَام  الثالثة َكافِي اْلربعة

يَْكِفي ااِلْثَنْيِن َوَطعَام    َيق ول  َطعَام  اْلَواِحدِ رسول للا  َسِمْعت      جابر  في مسلم عن -5199
 )4(" َوَطعَاُم األربعة يَْكِفي الثََّمانِيَةَ ااِلْثَنْيِن يَْكِفي اْلربعة 

 ؟   من الطعام ماذا يقول بعد الفراغو  بماذا يدعو للمضيف ؟ •

ِ ْبِن بُْسرٍ في مسلم   -5200 ْبَنا  قَالَ   َعلَى أَبِيرسول للا   نََزلَ :"قَالَ عن َعْبِدَّللاَّ إِلَْيِه َطعَاًما    فَقَرَّ
ْسَطى ث مَّ    َوَوْطَبةً فَأََكَل ِمْنَها ث مَّ أ ِتَي ِبتَْمٍرفََكاَن َيأْك ل ه  َوي ْلِقي النََّوى َبْيَن إِْصَبعَْيِه َوَيْجَمع  السَّبابةَ َواْلو 

َ لََنا فَقَاَل    فَقَاَل أَبِي َوأََخذَ أ تَِي ِبَشَراٍب فََشِرَبه  ث مَّ َناَولَه  الَِّذي عن يَِميِنِه قَاَل   اللَُّهمَّ  ِبِلَجاِم َدابَِّتِه اْدع  َّللاَّ
 ( )الوطبة=الحيس تمروأقط مدقوق )5("لَُهْم َواْرَحْمُهمْ  َرَزْقتَُهْم َواْغِفرْ  بَاِرْك لَُهْم فِيَما

َس أَبُو أَُسْيٍد السَّاِعِدي    بن سعد    َعْن َسْهلٍ   وفيهما عن   -5201 ا َعرَّ ، َدَعا النَّبِيَّ    قَاَل: لَمَّ
   ٍَبه  إِلَْيِهْم إاِلَّ اْمَرأَت ه  أ مُّ أ َسْيٍد ، َبلَّْت تََمَرات ْم َطعَاًما َواَل قَرَّ فِي تَْوٍر ِمْن    َوأَْصَحاَبه  ، فََما َصَنَع لَه 

ا فََرغَ  َدَعا   :"  ولفظ مسلم"  ِمَن الطَّعَاِم أََماثَْته  لَه  فََسقَْته  ت ْتِحف ه  ِبذَِلكَ    النَِّبيُّ  ِحَجاَرةٍ ِمَن اللَّْيِل ، فَلَمَّ
وس  ، قَاَل    أَب و أ َسْيٍد السَّاِعِديُّ َرس وَل للِا   ْم َوِهَي اْلعَر  فِي ع ْرِسِه ، فََكاَنِت اْمَرأَت ه  َيْوَمِئٍذ َخاِدَمه 

وَن َما َسقَْت َرس وَل للِا   ا أََكَل َسقَْته  إِيَّاه   َسْهٌل: تَْدر  ؟ أَْنقَعَْت لَه  تََمَراٍت ِمَن اللَّْيِل فِي تَْوٍر ، فَلَمَّ
ا فََرغَ  " ،وفي لفظ لمسلم ". ه  ِبذَِلَك .  ِمَن الطَّعَامِ   َرُسوُل هللاِ  فَلَمَّ  . )6(" ، أََماثَْته  فََسقَْته  ، تَخ صُّ

اللهم أطعم من أطعمني واسق من  "  قال :    أن النبي      وفي مسلم عن المقداد -5202
 )7("سقاني

 
( ) كتاب الرقائق ، ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من ترك 674( برقم: )449/    2"صحيحه" )  أخرجه ابن حبان في  –  )1(

( 121/    4الفضول في قوته رجاء النجاة في العقبى مما يعاقب عليه أكلة السحت ( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )
وقال :"حسن  ( )بمثله.(2380( برقم: )188/  4عه" )، والترمذي في "جام وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(7232برقم: )

»صحيح " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم."(:449/  2»صحيح ابن حبان« )صحيح" . قال األرنؤوط في  
 .  1983برقم  (:41/ 7»إرواء الغليل « )، وفي  2135برقم  (:502/ 2الترغيب والترهيب« )

( ) أبواب األطعمة ، باب االقتصاد في األكل وكراهة الشبع ( 3349( برقم: )448/    4سننه" )ماجه في "أخرجه ابن    –  )2(
د بن حرب وأمها، "(:448/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في    )بنحوه.( هذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمَّ

ابن ماجه. انفرد به  الطريق  األلباني في   وهذا  الغ".  وضعفه  السبيل« )»إرواء  أحاديث منار  وقال    (43/  7ليل في تخريج 
 ."وهذا إسناد مجهول , أم محمد بن حرب وأمها ال تعرفان. "...:
( ) كتاب األطعمة ، باب طعام الواحد يكفي االثنين ( )بهذا اللفظ(  5392( برقم: ) 71/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب فضيلة المواساة ِفي الطعام القليل وأن طعام االثنين 2058( برقم: )132/  6ومسلم في "صحيحه" )، 

 .(يكفي الثالثة ونحو ذلك ( )بلفظه.
( ) كتاب اأْلشربة ، باب فضيلة المواساة ِفي الطعام القليل وأن 2059( برقم: )132/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .طعام االثنين يكفي الثالثة ونحو ذلك ( )بهذا اللفظ(
 لتمر()بهذا اللفظ( () كتاب اأْلشربة ، باب استحباب وضع النوى خارج ا 2042(برقم:)122/    6أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب النكاح ، باب قيام المرأة على الرجال في العرس  5182( برقم: )26/    7أخرجه البخاري في "صحيحه"  )    –  )6(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب إباحة النبيذ الذي  2006( برقم: ) 103/    6وخدمتهم بالنفس ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . لم يشتد ولم يصر مسكرا ( )بنحوه.( 

    .( ) كتاب اأْلشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ()بهذا اللفظ(2055( برقم: )128/  6رجه مسلم في"صحيحه")أخ – )7(
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ْبٍز َوَزْيٍت فَأََكَل    أَنَّ النبي     عن أنس و .    )صحيح(  -5203 َجاَء إِلَى َسْعِد ْبِن ع َباَدةَ فََجاَء ِبخ 
ائُِموَن َوأََكَل َطعَاَمُكْم اأْلَْبَراُر َوَصلَّْت َعلَْيُكْم اْلَماَلئَِكةُ  ث مَّ قَاَل النبي   )1("أَْفَطَر عنَدُكْم الصَّ

َ لَيَْرَضى عن  قَاَل    عن أنسوفي مسلم   -5204 اْلعَْبِد أَْن َيأْك َل اْْلَْكلَةَ فََيْحَمَده  َعلَْيَها أَْو إِنَّ َّللاَّ
 )2("َيْشَرَب الشَّْرَبةَ فََيْحَمَده  َعلَْيَها

ةً إِذَا أَنَّ النبي :"  عن أبي أمامة وفي البخاري -5205 َكاَن إِذَا فََرَغ ِمْن َطعَاِمِه َوقَاَل َمرَّ
ِ َربِّنَا  َرفََع َماِئَدتَه  قَاَل   اْلَحْمُد ّلِلَّ ةً  ِ الَِّذي َكفَانَا َوأَْرَوانَا َغْيَر َمْكِفّيٍ َواَل َمْكفُوٍر َوقَاَل َمرَّ اْلَحْمُد ّلِلَّ

 )3("َربَّنَا َغْيَر َمْكِفّيٍ َواَل ُمَودَّعٍ َواَل ُمْستَْغنًى 

ِ َكثِيًرا َطيِّبًا ُمبَاَرًكا  َكاَن إِذَا َرفََع َماِئَدتَه  قَاَل    أَنَّ النبي  "   للبخاري  وفي لفظ  -5206 اْلَحْمُد ّلِلَّ
 )4("فِيِه َغْيَر َمْكِفّيٍ َواَل ُمَودَّعٍ َواَل ُمْستَْغنًى عنهُ َربَّنَا 

الجهني    معاذ ْبِن أنس  عن.  (دون قوله "وما تأخر" فهي زيادة منكرة  )حسن لغيره -5207
ِ الَِّذي أَْطعََمِني َهذَا َوَرَزقَِنيِه ِمْن    رسول للا   قَالَ   "  :    عن أبيه َمْن أََكَل َطعَاًما فَقَاَل اْلَحْمد  ّلِِلَّ

ةٍ غ ِفَر لَه  َما تَقَدََّم ِمْن       )5("  وما تأخر" وزاد أبو داود "   ذَْنِبهِ َغْيِر َحْوٍل ِمن ِي َواَل ق وَّ

ا.    )ضعيف( -5208 إذا أكل أحدكم  :"  رسول للا  قالرضي للا عنهما :"بن عباس  عن 
طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه ، وأطعمنا خيرا منه ، وإذا سقي لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه  

    )6("  والشراب إال اللبن .، وزدنا منه ؛ فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام  

  

 
  5الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )و  ،(  بنحوه ( )5296( برقم: )107/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب 3854( برقم: )433/    3أبو داود في "سننه" )وقال :"إسناده صحيح" ،  و  ( )بنحوه مطوال.(1783( برقم: )157  /

هذا الحديث  "(:29/ 8»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في   األطعمة ، باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ( )بهذا اللفظ(
»سنن أبي داود ". وقال األرنؤوط في    اده صحيحإسن"(:403/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )". وقال ابن حجر في   صحيح

»صحيح الجامع الصغير ".  وصححه األلباني في  إسناده صحيح كما قال اإِلمام النووي في "االذكار  "(:661/  5ت األرنؤوط« )
 . 1137برقم  (:253/ 1وزيادته« )

والتوبة واالستغفار ، باب استحباب حمد هللا  ( ) كتاب الذكر والدعاء  2734( برقم: )87/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . تَعَالَى بعد اأْلكل والشرب ( )بهذا اللفظ(

 ( ) كتاب األطعمة ، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ( )بهذا اللفظ( 5459( برقم: )82/    7أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )3(
 األطعمة ، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه ()بهذا اللفظ(   ( ) كتاب5458( برقم: )82/    7أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )4(
(  1940( برقم: )74/    4( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )1876( برقم: )507/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(

 وقال :"حسن غريب"   ( )بمثله مختصرا.(3458( برقم: )452/   5والترمذي في "جامعه" )،  ) كتاب اللباس ، ( )بهذا اللفظ(  
/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مختصرا.(15872( برقم: )3330/    6وأحمد في "مسنده" )،  

ونَُصْير شيخ أبي داود قد    .. إسناده ضعيف، سهل بن معاذ هو الجهني ضعفه ابن معين، واضطرب قول ابن حبان فيه."(:139
 (: 461/  2لترغيب والترهيب« )»صحيح ا" . وقال األلباني في    تفرد بقوله في آخر الحديث: "وما تأخر" وهي زيادة منكرة

 ."هنا زيادة: "وما تأخر، فحذفتها لنكارتها، وفقدان الشاهد لها.  " حسن لغيره "  "  2042برقم 
.   ( ) كتاب األشربة ، باب ما يقول إذا شرب اللبن ( )بهذا اللفظ(3730( برقم: ) 393/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

وهو ابن -حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد  "حديث  (:561/  5ود ت األرنؤوط« )»سنن أبي دا قال األرنؤوط في  
 (: 411/  5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )". ، وحسنه األلباني في  وجهالة عمر بن حرملة.  -ُجدعان 
 . 381برقم  (:129/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )، وفي  2320برقم 
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 هيئات األكل  •
 )1("اَل آُكُل ُمتَِّكئًا   رسول للا  قَالَ :"   ُجَحْيفَةَ في  البخاري عن أبي  -5209

ْقِعًيا َيأْك ل  تَْمًرا  َرأَْيت  النبي :"قَالَ   أنس ْبُن َماِلكٍ  وفي مسلم عن -5210  )2("م 

ْحتَِفٌز  ِبتَْمٍر فََجعََل النبي رسول للا  أ ِتيَ   :"قَالَ     عن أنسفي مسلم   -5211 ه  َوه َو م  َيْقِسم 
  )3(أَْكاًل َحِثيثًا " ،  وفي لفظ"َيأْك ل  ِمْنه  أَْكاًل ذَِريعًا

محتفز بمعنى اإلقعاء"يجلس على وركيه غير متمكن" وقال النووي: هو الذي يلصق إليتيه   •
 . في األرض وينصب ساقيه"

َيا عائشة َبْيٌت اَل تَْمَرفِيِه   رسول للا   قَالَ رضي للا عنها :"   عن عائشةفي مسلم   -5212
تَْيِن أَْو ثاََلثًا وع  أَْهل  َبْيٍت عنَده ْم التَّْمر  " لمسلم وفي لفظ" ،  ِجَياعٌ أَْهل ه  قَالََها َمرَّ   )4("  اَل َيج 

  

 
 . ( ) كتاب األطعمة ، باب األكل متكئا ( )بهذا اللفظ(5398( برقم: )72/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب تواضع اآلكل وصفة قعوده (  2044( برقم: )122/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب تواضع اآلكل وصفة قعوده (  2044( برقم: )122/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب ِفي ادخار التمر ونحوه من اأْلقوات للعيال 2046( برقم: )123/    6"صحيحه" )  أخرجه مسلم في  –  )4(

 . ( )بهذا اللفظ(
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 آداب الشرب  •
َناءِ  أَنَّ النبي "   فيهما عن أبي قتادة -5213  )1(  "َنَهى أَْن َيتََنفََّس فِي اْْلِ

َناِء    أَنَّ النبي :"  رضي للا عنهما  عن ابن عباسو.    )صحيح( -5214 َنَهى أَْن ي تََنفََّس فِي اْْلِ
    )2("أَْو ي ْنفََخ فِيِه 

َناِء ثاََلثًا    رسول للا  أَنَّ :"  عن أنس فيهماو -5215     )3(" َكاَن َيتََنفَّس  فِي اْْلِ

َيتََنفَّس  فِي الشََّراِب ثاََلثًا َوَيق ول  إِنَّه  أَْرَوى      رسول للا   َكانَ عنه"  وفي لفظ لمسلم  -5216
 )4("َوأَْبَرأ  َوأَْمَرأ  قَاَل أنس فَأََنا أَتََنفَّس  فِي الشََّراِب ثاََلثًا 

ثاََلثَةٍ الحديث بقوله :"وبوب البخاري على   • أَْو  بِنَفََسْيِن  فتح الباري أغنى قال في      "  باب الش ْرِب 
،  البخاري عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة فجعل اإلناء في األول ظرفا للتنفس والنهي عنه الستقذاره  

 فجعل النفس الشرب أي ال يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين،  الشرب بنفسين    :وقال في الثاني
 " الشربين بنفسين أو ثالثة خارج اإلناء فعرف بذلك انتفاء التعارض

له رجل يا رسول للا فإني ال أروي  "قال  :    سعيد الخدري  عن أبيو.  (صحيح) -5217
من نفس واحد قال فإذا تنفست فنح الماء عن وجهك قال فإني أرى القذاة فأنفخها قال فإذا رأيتها  

   )5("افاهرقها وال تنفخه

ينهى عن النفخ    سمعت رسول للا  :"    وفي لفظ عنه.   ( صحيح لغيره.  )حسن -5218
في الشراب؟ قال : أبو سعيد : نعم ، قال له رجل :يا رسول للا ، إني ال أروى من نفس واحد  

   )6(":فأبن القدح عن فيك ثم تنفس ، قال:فإني أرى القذاة فيه ، قال:فأهرقها. ، قال رسول للا  

اْلُخْدِرّيِ   وفيهما -5219 اْْلَْسِقَيِة    رسول للا   نََهى   :"قَالَ      عن أبي سعيد  اْخِتَناِث  عن 
  )7(" يَعني أَْن ت ْكَسَر أَْفَواه َها فَي ْشَرَب ِمْنَها

   )8(" عن اْختِنَاِث اأْلَْسِقيَِة أَْن يُْشَرَب ِمْن أَْفَواِهَها   رسول للا  َنَهى" وفي لفظ لهما -5220

 )9("َرأْس َها ث مَّ ي ْشَرَب ِمْنه  َواْخِتَناث َها أَْن ي ْقلََب " وفي لفظ لمسلم -5221

عن الشُّْرِب ِمْن فَِم اْلِقْرَبِة أَْو     رسول للا   نََهى    هريرة  وفي البخاري عن أبي -5222
قَاِء   )10("الس ِ

 
( ) كتاب الوضوء ، باب النهي عن االستنجاء باليمين ( )بنحوه.(  153( برقم: )42/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب النهي َعْن االستنجاء باليمين ( )بهذا اللفظ( 267) ( برقم:155/  1، ومسلم في "صحيحه"  )
( ) كتاب األشربة ، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه ( )بهذا  3728( برقم: )392/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

»سنن أبي داود صحيح" . قال األرنؤوط في    وقال :"حسن  (بمثله( )1888( برقم: )458/    3الترمذي في "جامعه" )، و  اللفظ(
برقم   (: 1153/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح.  "(: 560/  5ت األرنؤوط« )

 . :"...وهو على شرط البخاري" 1977برقم  (:36/ 7»إرواء الغليل « )، وقال في   6820
( ) كتاب األشربة ، باب الشرب بنفسين أو ثالثة ( )بمثله 5631( برقم: )112/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهة التنفس ِفي نفس اإلناء ( )بهذا اللفظ( 2028( برقم: )111/    6ومسلم في "صحيحه" )،  مطوال.(  
 ( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهة التنفس ِفي نفس اإلناء( )بهذا اللفظ( 2028رقم: )( ب111/    6مسلم في "صحيحه")أخرجه    –  )4(
.   ( ) مسند أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(11833( برقم: )2445/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )5(

- ت رجال الشيخين غير أيوب بن حبيب  »إسناده صحيح رجاله ثقا  ط الرسالة(:  299/  17»مسند أحمد« )  قال األرنؤوط في  
: وهما -فقد روى لهما الترمذي والنسائي في مسند مالك  -وهو الُجهني-، وأبي الُمثنى  -هو الزهري مولى سعد بن أبي وقاصو

 . ثقتان. يحيى بن سعيد: هو القطان.«
جر عن النفخ في الشراب لمن أراد  () كتاب األشربة ، ذكر الز5327( برقم: )144/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه")  –  )6(

وأحمد وقال :"حسن صحيح" ،   ( )بنحوه مختصرا.(1887( برقم: )457/  3والترمذي في"جامعه" )،  الشرب ( )بهذا اللفظ(
إسناده  "ط الرسالة(:  101/  18»مسند أحمد«) . قال األرنؤوط في  ( )بمثله مختصرا.(11373( برقم: )2337/    5في "مسنده")

في  صحيح األلباني  والترهيب«)".وحسنه  الترغيب  في2115برقم    (:493/  2»صحيح  وقال  الصحيحة ،  األحاديث  »سلسلة 
 ."وأقول:األقرب إلى القواعد أنه حسن لما عرفت من حال أبي المثنى."...(:740/ 1وشيء من فقهها وفوائدها«)

ألشربة ، باب اختناث األسقية ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم ( ) كتاب ا5625( برقم: )112/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 .( ) كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ( )بمثله.( 2023( برقم: )110/  6في "صحيحه" ) 

م ومسل،  ( ) كتاب األشربة ، باب اختناث األسقية ( )بنحوه.(  5626( برقم: )112/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ( )بهذا اللفظ(2023( برقم: )110/  6في "صحيحه" ) 

 ( ) كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ( )بهذا اللفظ( 2023( برقم: )110/    6)أخرجه مسلم في صحيحه  –  )9(
 . ( ) كتاب األشربة ، باب الشرب من فم السقاء ()بهذا اللفظ(5627برقم: )( 112/  7أخرجه البخاري في"صحيحه") – )10(
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  " رضي للا عنهما  أخت حسان بن ثابت   عن أم ثابت كبشة بنت ثابت.    )صحيح( -5223
]        )1("  فََشِرَب ِمْن فِي قِْربٍَة ُمعَلَّقٍَة قَائًِما فَقُْمُت إِلَى فِيَها فَقََطْعتُهُ     رسول للا   قَالَْت َدَخَل َعلَيَّ 

 يجوز عند الحاجة وفي مثل هذه الصورة"[ 

 األكل والشرب قائما ومخالفة الفعل القول.  •

فََشِرَب ِمْن َزْمَزَم      رسول للا   َسقَْيت    :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباس  وفيهما -5224
 )2("  َوُهَو قَائِمٌ 

اِل قَالَ وفي البخاري   -5225 َحَبِة فََشِرَب قَاِئًما فَقَاَل إِنَّ     أَتَى َعِليٌّ    :"عن النَّزَّ َعلَى باب الرَّ
وِني فَعَْلت   َناًسا يَْكَره  أََحد ه ْم أَْن َيْشَرَب َوه َو قَاِئٌم َوإِن ِي َرأَْيت  النبي  )3("فَعََل َكَما َرأَْيت م 

    رسول هللا   ُكنَّا نَأُْكُل َعلَى َعْهدِ   :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عمر.    )صحيح(  -5226
ونأكل ونحن نسعى  كنا نشرب ونحن قيام ،    "  وفي لفظ،    "  َونَْحُن نَْمِشي َونَْشَرُب َونَْحُن قِيَامٌ 

    )4(  ".  على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ل  قَائًِما  :"  عن النبي    عن قَتَاَدةَ عن أنسفي مسلم  و -5227 ج  أَنَّه  نََهى أَْن َيْشَرَب الرَّ
 )5("قَاَل قَتَاَدة  فَق ْلَنا فَاْْلَْكل  فَقَاَل ذَاَك أََشرُّ أَْو أَْخَبث   

  )6("َزَجَر عن الشُّْرِب قَائًِما أَنَّ النبي  :"   عن أنس وفي مسلم   -5228

 )7("مثله   وأخرج عن أبي سعيد الخدري -5229

اَل يَْشَربَنَّ أََحٌد ِمْنُكْم قَائًِما    رسول للا  قَالَ   :"َيق ول      هريرة  وفي مسلم عن أبي -5230
 )8(" فََمْن نَِسَي فَْليَْستَِقئْ 

  

 
( برقم: 460/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  5318( برقم: )138/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
وقال :"حسن  ذلك ( )بهذا اللفظ(( ) أبواب األشربة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ، باب ما جاء في الرخصة في  1892)

/  45»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(28091( برقم: )6686/    12وأحمد في "مسنده" )  صحيح غريب" ،  
" ، وصححه  إسناده صحيح على شرط مسلم"(:139/  12»صحيح ابن حبان« )"  ، وقال في  إسناده صحيح  "ط الرسالة(:  438

 . 1148برقم  (:16/ 2الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) »صحيح موارداأللباني في 
ومسلم   ( ) كتاب الحج ، باب ما جاء في زمزم ( )بهذا اللفظ( ،1637( برقم: )156/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب ِفي الشرب من زمزم قائما ( )بلفظه مختصرا.(2027( برقم: )111/  6في "صحيحه" ) 
 . ( ) كتاب األشربة ، باب الشرب قائما ( )بهذا اللفظ(5615( برقم: )110/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( 141/    12وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  934( برقم: )324/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )4(

ر المصطفى صلى هللا عليه وسلم على فاعل الفعل الذي ذكرناه ( )بمثله.( ، ( ) كتاب األشربة ، ذكر ترك إنكا5322برقم: )
( ) أبواب األشربة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ، باب ما جاء في  1880( برقم: )452/    3والترمذي في "جامعه" )

( ) 4857( برقم: ) 1079/    3وأحمد في "مسنده" )   وقال :"حديث صحيح غريب" ،  النهي عن الشرب قائما ( )بهذا اللفظ(
رجاله ثقات "  ط الرسالة(:   113/ 10»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بنحوه.(

" . وقال األلباني  إسناده صحيح  " (: 141/  12»صحيح ابن حبان« ).". ، وقال في  رجال الشيخين، وصححه الترمذي وابن حبان
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات :"...  3178برقم    (:540/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) في  

 ."رجال الشيخين، وهو على شرط مسلم
 .اللفظ(( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهية الشرب قائما ( )بهذا 2024( برقم: )110/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 .( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهية الشرب قائما ( )بهذا اللفظ(2024( برقم: )110/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
 .( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهية الشرب قائما ( )بهذا اللفظ(2025( برقم: )110/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
 .( ) كتاب اأْلشربة ، باب كراهية الشرب قائما ( )بهذا اللفظ(2026( برقم: )110 / 6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(
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 األيمن فاأليمن ، أو األكبر؟  •
َوي َِصة  َوه َو أَْكبَر  ِمْنه    وفيه:"     عن سهل ْبِن أَبِي َحثَْمةَ   فيهما -5231 وه  ح  ث مَّ أَْقَبَل ه َو َوأَخ 

َحي َِصة  ِلَيتََكلََّم َوه َو الَِّذي َكاَن ِبَخْيبََر فَقَالَ  ْحَمِن ْبن  سهل فَذََهَب م  َحي َِصةَ     رسول للا  َوَعْبد  الرَّ ِلم 
َوي َِصة  ث   نَّ فَتََكلََّم ح  َحي َِصة  َكب ِْر َكب ِْر ي ِريد  الس ِ    )1("مَّ تََكلََّم م 

ك  ِبِسَواٍك فََجاَءِني    أَنَّ النَّبِيَّ  :"رضي هللا عنهما  َعِن اْبِن ُعَمرَ   وفيهما -5232 قَاَل أََرانِي أَتََسوَّ
َما فَِقيَل ِلي َكب ِْر فََدفَْعت ه  إِ  َواَك اْْلَْصغََر ِمْنه  اَلِن أََحد ه َما أَْكبَر  ِمَن اْْلَخِر فََناَوْلت  الس ِ لَى اْْلَْكبَِر  َرج 

َما  )2( "ِمْنه 

أ تَِي ِبلََبٍن قَْد ِشيَب ِبَماٍء َوعن يَِميِنِه أَْعَرابِيٌّ      رسول للا   أَنَّ :"    عن أنسوفيهما   -5233
 )3("َوعن ِشَماِلِه أَب و بَْكٍر فََشِرَب ث مَّ أَْعَطى اْْلَْعَراِبيَّ َوقَاَل اْْلَْيَمَن فَاْْلَْيَمنَ 

فِي َداِرَنا َهِذِه ، فَاْستَْسقَى ، فََحلَْبَنا لَه  َشاةً    أَتَاَنا َرس ول  للِا    ": وفي لفظ فيهما عنه   -5234
َوأَْعَرابِيٌّ  لََنا ، ث مَّ ش ْبت ه  ِمْن َماِء ِبئِْرَنا َهِذِه ، فَأَْعَطْيت ه  ، َوأَب و بَْكٍر ، َعْن َيَساِرِه ، َوع َمر  ت َجاَهه  ،  

ا فََرَغ قَاَل ع َمر  : َهذَا أَ    اأْلَْيَمنُوَن اأْلَْيَمنُونَ ب و بَْكٍر ، فَأَْعَطى اْْلَْعَراِبيَّ ، ث مَّ قَاَل : َعْن يَِميِنِه ، فَلَمَّ
اتٍ ،   نُوا ، قَاَل أَنٌَس : فَِهَي ُسنَّةٌ ، فَِهَي ُسنَّةٌ ، ثاََلَث َمرَّ ا فََرَغ َرس ول   "  مسلمولفظ  ، "  أاََل فَيَّمِ فَلَمَّ
: َهذَا أَب و بَْكٍر َيا َرس وَل للِا ، ي ِريِه إِيَّاه  ، فَأَْعَطى َرس ول  للِا    للِا   اْْلَْعَراِبيَّ    ِمْن ش ْرِبِه قَاَل ع َمر 

س نَّةٌ   اْْلَْيَمن وَن اْْلَْيَمن وَن اْْلَْيَمن وَن . قَاَل أَنٌَس : فَِهيَ  َوتََرَك أََبا َبْكٍر ، َوع َمَر ، َوقَاَل َرس ول  للِا  
 )4(".  "، فَِهَي س نَّةٌ ، فَِهَي س نَّةٌ .  

أ تَِي ِبَشَراٍب فََشِرَب ِمْنه       رسول للا   أَنَّ   :"    عن سهل ْبِن َسْعٍد الساعدي  وفيهما -5235
اَلِء فَقَاَل اْلغ اَل  ِ  َوعن يَِميِنِه غ اَلٌم َوعن َيَساِرِه اْْلَْشَياخ  فَقَاَل ِلْلغ اَلِم أَتَأْذَن  ِلي أَْن أ ْعِطَي َهؤ  م  اَل َوَّللاَّ

ِ اَل أ وِثر  ِبَنِصيبِي ِمْنَك أََحًدا قَاَل فَتَلَّه    )5("َيِدهِ   فِي َيا َرس وَل َّللاَّ

َوُهَوُمَوافِق ِلَما تََظاَهَرْت َعلَْيِه َداَلئِل الشَّْرع ِمْن اِْستِْحباب التَّيَاُمن فِي ُكّل َما َكاَن  قال ابن حجر:" •
ْكَرام َمْفُضواًل ;  َوإِْن َكاَن َصِغيًرا أَْو    ,   َوفِيِه أَنَّ اأْلَْيَمن فِي الشََّراب َونَْحوه يُقَدَّم  ,  ِمْن أَْنَواع اإْلِ

ا تَْقِديم اأْلَفَاِضل َواْلِكبَار فَُهَو عند     رسول هللا  أِلَنَّ  قَدََّم اأْلَْعَرابِّي َواْلغاَُلم َعلَى أَبِي بَْكر , َوأَمَّ
امة فِي َوِلَهذَا يُقَدَّم اأْلَْعلَم َواأْلَْقَرأ َعلَى اأْلََسّن النَِّسيب فِي اأْلم   ,  التََّساِوي فِي بَاقِي اأْلَْوَصاف

اَلة.  ."الصَّ

ه ْم ش ْرًبا    :""وفيه  عن أبي قتادةوفي مسلم في حديث طويل  -5236 إِنَّ َساقَِي اْلقَْوِم آِخر 
 ) ")6  رسول للا  قَاَل فََشِرْبت  َوَشِربَ 

َل فََيْشَرب  َحتَّى  "    هريرةوفي البخاري عن أبي   -5237 ج  فَأََخْذت  اْلقََدَح فََجعَْلت  أ ْعِطيِه الرَّ
دُّ َعلَيَّ اْلقََدَح فََيشْ  َل فََيْشَرب  َحتَّى َيْرَوى ث مَّ يَر  ج  دُّ َعلَيَّ اْلقََدَح فَأ ْعِطيِه الرَّ َرب  َحتَّى  يَْرَوى ث مَّ يَر 

دُّ َعلَيَّ اْلقََدَح َحتَّى اْنتََهْيت  إِلَى النبي  ْم فَأََخذَ الْ   يَْرَوى ث مَّ يَر  قََدَح فََوَضعَه  َعلَى َوقَْد َرِوَي اْلقَْوم  ك لُّه 
 

( ) كتاب األحكام ، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى  7192( برقم: )75/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب 1669( برقم: )100/    5ومسلم في "صحيحه"  )،  أمنائه ( )بمثله.(  

 .القسامة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الوضوء ، باب دفع السواك إلى األكبر ( )بهذا اللفظ(  246( برقم: ) 58/    1اري في "صحيحه" )أخرجه البخ     –  )2(

 .( ) كتاب الرؤيا ، باب رؤيا النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بمثله.(2271( برقم: ) 57/  7ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب في الشرب ( )بهذا اللفظ( ، 2352( برقم: )110/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

َعْن يمين 2029( برقم: ) 112/    6ومسلم في "صحيحه" ) الماء واللبن ونحوهما  إدارة  باب استحباب   ، اأْلشربة  ( ) كتاب 
 . المبتدئ ( )بنحوه.(

( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من استسقى ( )بهذا اللفظ( ،  2571( برقم: )154/    3"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )4(
َعْن يمين 2029( برقم: ) 112/    6ومسلم في "صحيحه" ) الماء واللبن ونحوهما  إدارة  باب استحباب   ، اأْلشربة  ( ) كتاب 
 .المبتدئ ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب المظالم ، باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو ( 2451( برقم: )130/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب اأْلشربة ، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما 2030( برقم: )113/    6)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . َعْن يمين المبتدئ ( )بمثله.(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة (  681( برقم: )138/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . )بهذا اللفظ(
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ِ قَاَل   ق ْلت  َصَدْقَت َيا َرس وَل    بَِقيُت أَنَا َوأَْنتَ َيِدِه فَنََظَر إِلَيَّ فَتََبسََّم فَقَاَل أََبا ِهر ٍ ق ْلت  لَبَّْيَك َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ قَاَل اْقع ْد فَاْشَرْب فَقَعَْدت  فََشِرْبت  فَقَاَل اْشَرْب فََشِرْبت    َما َزاَل يَقُوُل اْشَرْب َحتَّى قُْلُت اَل َوالَِّذي فَ َّللاَّ

ى َوَشِرَب اْلفَْضلَةَ قَاَل فَأَِرنِي  بَعَثََك بِاْلَحّقِ َما أَِجُد لَهُ َمْسلًَكا َ َوَسمَّ  )1("فَأَْعَطْيتُهُ اْلقََدَح فََحِمَد َّللاَّ

مسلم  -5238 اْلمقداد  وفي  أَْسَماعنا   :"قَالَ     عن  ذََهَبْت  َوقَْد  ِلي  َوَصاحبان  أََنا  أَْقَبْلت  
أَْنف َسَنا َعلَى أَْصَحابِ  اْلَجْهِد فََجعَْلَنا نَْعِرض   َنا ِمْن  َيْقَبل َنا      للا   لرسو   َوأَْبَصار  ْم  فَلَْيَس أََحٌد ِمْنه 

اْحتَِلب وا َهذَا اللََّبَن َبْيَنَنا قَاَل فَك نَّا أَعنٍز فَقَاَل النبي   فَاْنَطلََق ِبَنا إِلَى أَْهِلِه فَإِذَا ثاََلثَة    فَأَتَْيَنا النبي 
 ِ َنِصيَبه  قَاَل فََيِجيء  ِمْن اللَّْيِل فَي َسل ِم  تَْسِليًما   َنْحتَِلب  فََيْشَرب  ك لُّ أنساٍن ِمنَّا َنِصيَبه  َونَْرفَع  ِللنَِّبي 

اَن قَاَل ث مَّ َيأِْتي اْلَمْسِجَد فَي َصل ِي ث مَّ َيأْتِي َشَراَبه  فََيْشَرب  فَأَتَانِي الشَّْيَطان  اَل ي وقِظ  َنائًِما َوي ْسِمع  اْلَيْقظَ 
ٌد َيأْتِي اْْلَْنَصاَر فَي ْتِحف وَنه  َوي ِصيب  عنَده ْم َما ِبِه حَ  َحمَّ اَجةٌ إِلَى  ذَاَت لَْيلٍَة َوقَْد َشِرْبت  َنِصيبِي فَقَاَل م 

رْ  َندَّمَ َهِذِه اْلج  إِلَْيَها َسِبيٌل قَاَل  لَْيَس  أَنَّه   ا أَْن َوَغلَْت فِي بَْطِني َوَعِلْمت   فَلَمَّ فَأَتَْيت َها فََشِرْبت َها  ِني  َعِة 
ٍد فََيِجيء  فَاَل َيِجد ه  فََيْدع و َعلَْيَك فَتَْهِلك   َحمَّ فَتَْذَهب     الشَّْيَطان  فَقَاَل َوْيَحَك َما َصنَْعَت أََشِرْبَت َشَراَب م 

َرَج د ْنَياَك َوآِخَرت َك َوَعلَيَّ َشْملَةٌ إِذَا َوَضْعت َها َعلَى قََدَميَّ َخَرَج َرأِْسي َوإِذَا َوَضْعت َها َعلَى َرأِْسي خَ 
ا َصاِحَباَي فََناَما َولَْم َيْصنَعَا َما َصَنْعت  قَاَل فَجَ  فََسلََّم   اَء النبي قََدَماَي َوَجعََل اَل َيِجيئ نِي النَّْوم  َوأَمَّ

َع َرأَْسه  إِلَى  َكَما َكاَن ي َسل ِم  ث مَّ أَتَى اْلَمْسِجَد فََصلَّى ث مَّ أَتَى َشَراَبه  فََكَشَف عنه  فَلَْم َيِجْد فِيِه َشْيئًا فََرفَ 
مَّ أَْطِعْم َمْن أَْطعَ  َمنِي َوأَْسِق َمْن أَْسقَانِي قَاَل فَعََمْدت  السََّماِء فَق ْلت  اْْلَن َيْدع و َعلَيَّ فَأَْهِلك  فَقَاَل اللَّه 

َها   فَإِذَا ِهَي    لِ إِلَى الشَّْملَِة فََشَدْدت َها َعلَيَّ َوأََخْذت  الشَّْفَرةَ فَاْنَطلَْقت  إِلَى اْْلَعنِز أَيَُّها أَْسَمن  فَأَْذَبح 
فٌَّل ك لُّه نَّ فَعََمْدت  إِلَى إَِنا َوإِذَا ه نَّ ح  دٍ َحافِلَةٌ  َحمَّ َما َكان وا يَْطَمع وَن أَْن َيْحتَِلب وا فِيِه قَاَل   ٍء ِْلِل م 
إِلَى فَِجْئت   َرْغَوةٌ  َعلَْته   َحتَّى  فِيِه  َيا     رسول للا   فََحلَْبت   ق ْلت   قَاَل  اللَّْيلَةَ  َشَرابَك ْم  أََشِرْبت ْم  فَقَاَل 
ِ اْشَرْب فََشِرَب ث مَّ َناَولَنِي فَ  ا َعَرْفت  أَنَّ َرس وَل َّللاَّ ِ اْشَرْب فََشِرَب ث مَّ َناَولَنِي فَلَمَّ ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

النبي    النبي فَقَاَل  قَاَل  اْْلَْرِض  إِلَى  أ ْلِقيت   َحتَّى  َدْعَوتَه  َضِحْكت   َوأََصْبت   َرِوَي  إِْحَدى    قَْد 
ِ َكاَن مِ  َما َهِذِه إاِلَّ    ْن أَْمِري َكذَا َوَكذَا َوفَعَْلت  َكذَا فَقَاَل النبي َسْوآِتَك َيا مقداد فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ أَفَاَل ك ْنَت آذَْنتَِني فَن وقَِظ َصاِحَبْيَنا فَي ِصيَباِن ِمْنَها قَاَل فَق ْلت  َوالَِّذي بَعَثَكَ  ِ َما    َرْحَمةٌ ِمْن َّللاَّ ِباْلَحق 
 )2( "أ َباِلي إِذَا أََصْبتََها َوأََصْبت َها َمعََك َمْن أََصابََها ِمْن النَّاِس 

ٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر َوَمعَه  َصاِحٌب لَه   َأَنَّ النبي   عن جابر وفي البخاري   -5239 َخَل َعلَى َرج 
النبي فَقَاَل  فََسلََّم  ةٌ  َحارَّ َساَعةٌ  َوِهَي  ي  َوأ م ِ أَْنَت  بابي   ِ َرس وَل َّللاَّ َيا  فَقَاَل  ل   ج  الرَّ فََردَّ  َوَصاِحب ه  

ل   إِْن َكاَن عنَدَك َماٌء َباَت فِي َشنٍَّة  النبي ج  ل  اْلَماَء فِي َحائٍِط فَقَاَل الرَّ ِ ل  ي َحو  ج  َوإاِلَّ َكَرعنا َوالرَّ
ِ عنِدي َماٌء َباَت فِي َشنٍَّة فَاْنَطلََق إِلَى اْلعَِريِش فََسَكَب فِي قََدحٍ َماًء ث مَّ َحلََب َعلَْيهِ   ِمْن  َيا َرس وَل َّللاَّ

ل  الَِّذي َجاَء َمعَه  ث مَّ أََعاَد فَشَ َداِجٍن لَه  فََشِرَب النبي ج       )3(" ِرَب الرَّ

 تغطية اإلناء   •
قَاَء َوأَْغِلق وا اْلباب     النبي  عن  عن جابرفيهما   -5240 َناَء َوأَْوك وا الس ِ أَنَّه  قَاَل َغطُّوا اْْلِ

َراَج  فَإِْن لَْم َيِجْد أََحد ك ْم إاِلَّ   اَل يَُحل  ِسقَاًء َواَل يَْفتَُح بابا َواَل يَْكِشُف إِنَاءً فَإِنَّ الشَّْيَطاَن َوأَْطِفئ وا الس ِ
َض َعلَى إَِناِئِه ع ودً  ِ فَْلَيْفعَْل  أَْن يَْعر    فَِإنَّ اْلفَُوْيِسقَةَ تُْضِرُم َعلَى أَْهِل اْلبَْيِت بَْيتَُهمْ ا َوَيْذك َر اْسَم َّللاَّ

")4(   

لمسلم -5241 لفظ  َناءَ " وفي  اْْلِ وا  ر  َخم ِ أَْو  َناَء  اْْلِ اْْلِنَيةَ "َوأَْكِفئ وا  وا  ر  َعلَى " َوَخم ِ ت ْضِرم   َوقَاَل 
ْم    )5(" ت ْضِرم  اْلَبْيَت َعلَى أَْهِلهِ "أَْهِل اْلَبْيِت ِثَياَبه 

 
( ) كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى هللا عليه وسلم  6452( برقم: )96/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .هذا اللفظ(وأصحابه وتخليهم من الدنيا ( )ب
 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ()بهذا اللفظ(2055( برقم:)128/  6أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
 . ( ) كتاب األشربة ، باب الكرع في الحوض ( )بهذا اللفظ(5621( برقم: )111/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 3316( برقم: )129/    4)  البخاري في صحيحه    أخرجه  –  )4(

( ) كتاب اأْلشربة ، باب اأْلمر بتغطية اإلناء وإيكاء  2012( برقم: ) 105/    6مسلم في "صحيحه" )،  (  بنحوه مختصراالحرم ( )
 .السقاء ( )بهذا اللفظ(

 . ()كتاب اأْلشربة ، باب اأْلمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء()بهذا اللفظ(2012(برقم:)105/    6مسلم في"صحيحه")أخرجه    –  )5(
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للِا    لفظ لمسلم عنه :"وفي   -5242 َسِمْعت  َرس وَل  َوأَْوك وا   قَاَل:  َناَء ،  اْْلِ : َغطُّوا  َيق ول 
قَاَء ،   رُّ ِبإَِناٍء لَْيَس َعلَْيِه ِغَطاٌء ، أَْو ِسقَاٍء لَْيَس َعلَْيِه    َوبَاءٌ فَِإنَّ فِي السَّنَِة لَْيلَةً يَْنِزُل فِيَها  الس ِ ، اَل َيم 
 )1(".  إِالَّ نََزَل فِيِه ِمْن ذَِلَك اْلَوبَاءِ ِوَكاٌء ، 

خمروا اْلنية    :" بن عبد للا رضي للا عنهما رفعه قال  عن جابروفي لفظ للبخاري    -5243
وأوكوا اْلسقية وأجيفوا اْلبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا  
المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت قال ابن جريج وحبيب  

 )2(   "عن عطاء فإن الشيطان .

للبخاري -5244 لفظ  استج "عنه   وفي  فإن ن إذا  صبيانكم  فكفوا  الليل  جنح  كان  أو  الليل  ح 
وأغلق بابك واذكر اسم للا وأطفئ    فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهمالشياطين تنتشر حينئذ  

مصباحك واذكر اسم للا وأوك سقاءك واذكر اسم للا وخمر إناءك واذكر اسم للا ولو تعرض  
  )3(" عليه شيئا 

لُوا فََواِشيَُكْم َوِصْبيَانَُكْم إِذَا َغابَِت الشَّْمُس َحتَّى تَْذَهَب  اَل تُْرسِ وفي لفظ لمسلم عنه " -5245
 )4("فَْحَمةُ اْلِعَشاِء ، فَِإنَّ الشَّيَاِطيَن تَْنبَِعُث إِذَا َغابَِت الشَّْمُس َحتَّى تَْذَهَب فَْحَمةُ اْلِعَشاِء .  

جنح الليل بالفتح والكسر طائفة منه وأراد به هنا الطائفة  " "ضموهم وامنعوهم من الحركة •
  البخاري السابق " بدليل ما جاء في لفظ  وقيل أوله وهو المراد هنااألولى وقيل ظلمته وظالمه  

إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب    :"
) ال ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى   سلم" ولفظ مساعة من العشاء فخلوهم

 . "تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء

  

 
   . ()كتاب اأْلشربة ، باب اأْلمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء()بهذا اللفظ(2014(برقم:)107/    6أخرجه مسلم في"صحيحه")    –  )1(
( ) كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 3316( برقم: )129/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 .الحرم ( )بهذا اللفظ(
 .() كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(3280( برقم: )123/  4أخرجه البخاري في "صحيحه") – )3(
  .( ()كتاب اأْلشربة ، باب اأْلمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء()بهذا اللفظ2013( برقم:)106/    6أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )4(
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 أحكام األطعمة •
عن التوضؤ بماء البحر , فقال : هو  "سئل النبي       عن أبي هريرة.    )صحيح( -5246

   )1("الطهور ماؤه , الحل ميتته . 

قال أحلت لكم ميتتان       رسول للا   أنرضي للا عنهما    عن بن عمر .    )صحيح(  -5247
   )2("ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 

 )3(" أنه وأصحابه أكلوا من لحم العنبر" رضي للا عنه حديث أبي عبيدةفيهما  -5248

 . المنهي عن أكله  •
قال كان الناس في الجاهلية قبل اْلسالم يجبون      أبي واقد الليثيعن  و.    )صحيح( -5249

سألوه عن    أسنمة اْلبل ويقطعون إليات الغنم فيأكلونها ويحملون منها الودك فلما قدم النبي 
المدينة وبها    قدم رسول للا    وفي لفظ :"،    "فهو ميت     ذلك فقال ما قطع من البهيمة وهي حية

ما قطع من البهيمة وهى    ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة اْلبل فيجبونها فقال رسول للا  
 )4(   "حية فهي ميتة 

مَ  :"قَالَ    أَنَّ أَبَا ثعلبة وفيهما   -5250 ِر اْْلَْهِليَّةِ   رسول للا  َحرَّ م  وَم اْلح   )5("ل ح 

َباعِ   رسول للا    أَنَّ "    عن أَبِي ثعلبةوفيهما   -5251  )6("نََهى عن أَْكِل ك ل ِ ِذي َناٍب ِمْن الس ِ

بَاعِ فَأَْكلُهُ َحَرامٌ   :" قَالَ عن النبيعن أَبِي هريرةفي مسلم و -5252  ُكل  ِذي نَاٍب ِمْن الّسِ
")7( 

عن ك ل ِ ِذي َناٍب      رسول للا   قَاَل نََهى  رضي للا عنهما  عن ابن عباسوفي مسلم   -5253
َباعِ َوعن ك ل ِ ِذي ِمْخلٍَب ِمْن الطَّْيِر    )8("ِمْن الس ِ

  

 
 . 57حديث رقم  سبق تخريجه – )1(
 . 105حديث رقم  سبق تخريجه – )2(
 . 8573حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
( برقم:  124/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  944( برقم: )327/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )   –  )4(
وقال "حسن  ( )بمثله.(  1480( برقم: )145/    3والترمذي في "جامعه" )،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بلفظه مختصرا.(7245)

ط   233/  36»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(22321( برقم: )5130/    9، )وأحمد في "مسنده" )غريب"  
، وصححه األلباني    "حديث حسن، حسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال البخاري: هو محفوظ."الرسالة(: 

برقم   (:212/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )،وقال في    5652برقم    (:987/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )في  
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد    " ...حديث صحيح، وصححه الحاكم والذهبي، وحسنه الترمذي"  2546

فهو من رجال البخاري، فاإلسناد صحيح على شرطه. لكن عبد الرحمن هذا قد ضعفه غير واحد   الرحمن بن عبد هللا بن دينار،
"صحيح على شرط   (، وقال:239/  4لكنه لم يتفرد به؛ فقد تابعه جمع؛ منهم سليمان بن بالل: عند الحاكم )  ...   من قبل حفظه

"غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام" )ص   وإنما هو على شرط البخاري؛ كما بينته في  الشيخين"! ووافقه الذهبي!
 ."(؛ وتوسعت هناك في تخريج متابعاته وطرقه، فليرجع إليه من شاء الوقوف عليها. 44 - 41

( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب لحوم الحمر اإلنسية ( )بهذا 5527( برقم: )95/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب تحريم أكل لحم  1936( برقم: )63/    6"صحيحه" )  مسلم في، و  اللفظ(

 . (بمثلهالحمر اإلنسية ( )
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب لحوم الحمر اإلنسية ( )بهذا 5527( برقم: )95/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب تحريم أكل كل 1932( برقم: )59/    6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .مثله.(ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ( )ب

( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب تحريم أكل  1933( برقم: ) 60/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 . كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ( )بهذا اللفظ(

الحيوان ، باب تحريم أكل    ( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من1934( برقم: ) 60/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(
 . كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ( )بهذا اللفظ(
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ِعيَسى ْبِن ن َمْيلَةَ عن أَِبيِه قَاَل ك ْنت  عنَد ابن عمر فَس ِئَل عن أَْكِل اْلق ْنف ِذ فَتاََل .    )ضعيف( -5254
  ًما َحرَّ قَاَل َشْيٌخ عنَده  َسِمْعت  أََبا هريرة َيق ول  ذ ِكَر    :  قَالَ   ،  اْْلَيةَ  ق ْل اَل أَِجد  فِيَما أ وِحَي إِلَيَّ م 

َو َكَما قَاَل     رسول للا  فَقَاَل َخِبيثَةٌ ِمْن اْلَخَباِئِث فَقَاَل ابن عمر إِْن َكاَن قَالَ   عنَد النبي َهذَا فَه 
    )1("َما لَْم َنْدرِ 

عن أَْكِل      رسول للا   نََهى  :"قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عمر.  )صحيح لغيره( -5255
لَِة َوأَْلَبانَِها    )2("اْلَجالَّ

أن رسول للا صلى للا عليه    "قال :  رضي للا عنهما  ن ابن عمروع)صحيح( .    -5256
نهى    " ، وفي لفظ "وسلم نهى عن لبن الجاللة ، وعن المجثمة ، وعن الشرب من في السقاء .

    )3("عن الشرب من في السقا و عن ركوب  الجاللة و المجثمة  
و المجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى  ،  : يريد و نهى عن المجثمة    ابن خزيمة قال   •

    .تقتل

أنه كان يحبس الدجاجة  ":    رضي للا عنهما    عن نافع عن ابن عمر.    )صحيح( -5257
 . )4("الجاللة ثالثا

  

 
  ، ( ) كتاب األطعمة ، باب في أكل حشرات األرض ( )بهذا اللفظ( 3799( برقم: )417/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )1(

إسناده "(:617/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ط في  . قال األرنؤو  ( )بمثله.(9076( برقم: )1879/    2وأحمد في "مسنده" )
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث " ، وضعفه األلباني في  ضعيف لجهالة عيسى بن نُميلة وأبيه، وإلبهام الراوي عن أبي هريرة.

 . 2492برقم  (:144/ 8منار السبيل« )
(  3785( برقم: )412/    3ه.( ، وأبو داود في "سننه" )( )بمثل2261( برقم: )34/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

اللفظ( ، والترمذي في "جامعه" ) ( 1824( برقم: )411/    3) كتاب األطعمة ، باب النهي عن أكل الجاللة وألبانها ( )بهذا 
ا إسناد صحيح لغيره، وهذ"(:603/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال :"حسن غريب" . قال األرنؤوط في     )بلفظه.(
»إرواء الغليل في تخريج ، وفي    6855برقم    (:1157/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )". . وصححه األلباني في  ضعيف

 . 2503برقم  (:149/ 8أحاديث منار السبيل« )
الجالالت (  ( ) كتاب األشربة ، ذكر الزجر عن شرب ألبان  5399( برقم: )220/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ( )بمثله.(  955( برقم: )330/    1وابن الجارود في "المنتقى" ) ،    )بهذا اللفظ( 
وصححه ووافقه الذهبي   ( )بمثله.(1634( برقم: )444/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  239( برقم: )219/    12)
( برقم: 648/    2وأحمد في "مسنده" ) ،    وقال :"حسن صحيح"  ( )بمثله.(1825( برقم: ) 411  /  3والترمذي في "جامعه" )،  
)بمثله.(2715) ابن حجر في    (  قال  الباري البن حجر« ).  في رجاله"...(:648/  9»فتح  البخاري  قال      .".هو على شرط 

، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، إسناده صحيح على شرط البخاري"ط الرسالة(:   412/  4»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
" . وصححه   حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح.  "(:221/  12»صحيح ابن حبان« ) "  وقال فيفمن رجال البخاري. 

/ 5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )، وقال في    2504برقم    (:151/  8»إرواء الغليل « )األلباني في  
 ."شرط البخاري  وهو على"...(:509

.   ( ) كتاب األطعمة ، ِفي لحوم الجاللة ( )بهذا اللفظ(25098( برقم: )432/    12أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )  –  )4(
قد اخرج بن أبي شيبة بسند صحيح عن بن عمر أنه كان "...(:648/  9»فتح الباري البن حجر« )وقد صححه ابن حجر في  
)أثر ابن عمر: " كان إذا أراد  -  2505برقم  (:151/ 8»إرواء الغليل « )، وصححه األلباني في   "    يحبس الدجاجة الجاللة 

  أكل الجاللة حبسها ثالثا ".
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 قتله المنهي عن  •
َنَهى عن قَتِْل أَْرَبعٍ    إِنَّ النبي :"قَاَل    رضي للا عنهما  عن ابن عباس.    )صحيح( -5258

 ِ َردُ ِمْن الدََّواب     )1("النَّْملَةُ َوالنَّْحلَةُ َواْلُهْدُهُد َوالص 
وأما   ،  والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة    :"قال الدميري •

وكره مالك قتل النمل إال أن يضر وال يقدر على دفعه إال  ،  النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز  
  ".وأطلق بن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت انتهى ،بالقتل 

هو طائر ضخم الرأس والمنقار له  :"األثير في النهاية    قال بن،  والصرد على وزن عمر    •
 .  "ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود

إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات األرجل الطوال  :"قال الخطابي    •
قليلة األذى والضرر العسل والشمع    ،  ألنها  فيها من المنفعة وهو  النحلة فلما  وأما  ،  وأما 

والصرد فلتحريم لحمها ألن الحيوان إذا نهى عن قتله ولم يكن ذلك الحترامه أو لضرر   الهدهد
 ". فيه كان لتحريم لحمه

قَاَل َنَزَل َنِبيٌّ ِمْن اْْلَْنِبَياِء تَْحَت َشَجَرةٍ فَلََدَغْته    أَنَّ النبي"    عن أَبِي هريرة  وفيهما  -5259
 )2("فَأ ْخِرَج ِمْن تَْحتَِها ث مَّ أََمَر ِبَها فَأ ْحِرقَْت فَأَْوَحى َّللاَّ  إِلَْيِه فََهالَّ َنْملَةً َواِحَدةً نَْملَةٌ فَأََمَر ِبِجَهاِزِه 

نَْملَةٌ َنِبيًّا ِمَن اْْلَْنِبَياِء فَأََمَر ِبقَْرَيِة النَّْمِل فَأ ْحِرقَْت فَأَْوَحى  قرصت      :"عنه  فيهماوفي لفظ   -5260
إِلَْيِه   ةً ِمَن اأْلَُمِم تَُسبِّحُ للا   أَْحَرْقَت أُمَّ أَفِي أَْن قََرَصتَْك نَْملَةٌ    " ولفظ مسلم"  : أَْن قََرَصتَْك نَْملَةٌ 

ةً ِمَن اأْلَُمِم تُ   )3("  َسبُِّح . !أَْهلَْكَت أُمَّ

َطِبيٌب عندَ .    )صحيح(   -5261 ذََكَر  قَاَل  ْبِن ع ثَْماَن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َدَواًء      رسول للا   عن 
ْفَدَع ي ْجعَل  فِيِه فَنََهى ْفَدعِ    رسول للا   َوذََكَر الضُّ    )4("عن قَتِْل الضُّ

 . والضبع والضبلحوم الخيل وحمار الوحش والجراد واألرانب والدجاج  •

ِ    عن جابر  وفيهما -5262 َيْوَم َخْيبََر عن    قَاَل نََهى النبي   :"  رضي للا عنهما  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
ِر  م  وِم اْلح  َص فِي لُُحوِم اْلَخْيلِ ل ح    )5(" وأذن" ولفظ مسلم،   "َوَرخَّ

ِر  لُُحوَم اْلَخْيلِ  رسول للا  أَْطعََمنَا"وفي لفظ لمسلم -5263 م  وِم اْلح   )6("َوَنَهاَنا عن ل ح 

َر اْلَوْحِش َوَنَهاَنا النبي   أََكْلنَا َزَمَن َخْيبََر اْلَخْيلَ َيق ول       جابر  وفي مسلم عن -5264 م    َوح 
 ِ  )7("عن اْلِحَماِر اْْلَْهِلي 

 
والضياء ،    ، باب في قتل الذر ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب األدب 5267( برقم: )538/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

(  3124( برقم: )737/    2( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )134( برقم: ) 140/    11المقدسي في "األحاديث المختارة" )
ورد  رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي: هو أقوى ما "...(:524/ 2»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في  )بمثله.(

الباب في  في هذا  األرنؤوط  قال  الرسالة(:  192/  5»مسند أحمد« ).".  الشيخين."ط  " ، وصححه إسناده صحيح على شرط 
»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ، وقال في    879برقم    (:213/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في  

 . صحيح على شرط الشيخين":"... وهذا إسناد  2490برقم  (:142/ 8)
()كتاب بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 3319( برقم:)130/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )2(

 ()كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب النهي َعْن قتل النمل( )بمثله.(  2241(برقم:) 43/  7ومسلم في "صحيحه")، ()بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب حدثنا يحيى بن بكير ( )بهذا 3019( برقم: )62/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(

 .تاب قتل الحيات وغيرها ، باب النهي َعْن قتل النمل ( )بمثله.(( ) ك2241( برقم: )43/  7اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
  4، وأبو داود في "سننه" )   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(5936( برقم: ) 445/    3أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
»التلخيص . قال ابن حجر في     ( )بهذا اللفظ(15998( برقم: )3364/    6( )بنحوه.( ، وأحمد في "مسنده" )3871( برقم: )6  /

ط   36/  25»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في  ال البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي"...ق (: 585/  2الحبير ط العلمية« )
فقد روى له أصحاب السنن األربعة    -وهو القارظي  -سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سعيد بن خالدإ"الرسالة(: 

 . 6971برقم  (:1170/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في خال الترمذي، وهو ثقة.
ائح والصيد ، باب لحوم الخيل ( )بهذا اللفظ( ، ( ) كتاب الذب5520( برقم: )95/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 () كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب ِفي أكل لحوم الخيل()بنحوه.( 1941( برقم: )65/    6ومسلم في"صحيحه")
 .(باب صحة االحتجاج بالحديث المعنعن -مقدمة  -صحيح مسلم ( )23/ 1ذكره مسلم في مقدمته ) – )6(
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب ِفي أكل لحوم 1941( برقم: )66/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . الخيل ( )بهذا اللفظ(
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  َعلَى َعْهِد    نََحْرنَا فََرًساقَالَْت     رضي للا عنهما  بنت أبي بكرعن أسماء    وفيهما -5265
 )1("فَأََكْلَناه  

فأدركنا رسول  "  وفيه  في قصة الحمار الوحشي      وحديث أبي قتادةوفي البخاري   -5266
للا صلى للا عليه وسلم فسألناه عن ذلك ، فقال : معكم منه شيء ، فقلت : نعم ، فناولته العضد  

 )2("   فأكلها حتى نفدها وهو محرم .

ِ ْبِن أَبِيعن َعْبِد  وفيهما   -5267 َسْبَع َغَزَواٍت َنأْك ل     رسول للا    أَْوفَى قَاَل َغَزْوَنا َمعَ   َّللاَّ
  )3(" "نأكل معه الجراد" ولفظ البخاري " ، اْلَجَرادَ 

أنس  فيهما  -5268 أَْرنَبًاقَاَل      عن  فَأَْدَرْكت َها   أَْنفَْجنَا  فَلَغَب وا  اْلقَْوم   فََسعَى  الظَّْهَراِن  ِبَمر ِ 
إِلَى ِبَها  َوبَعََث  فَذََبَحَها  أََبا َطْلَحةَ  ِبَها  فَأَتَْيت   فَقَِبلَه  ق ْلت    رسول للا   فَأََخْذت َها  ِبَوِرِكَها أَْو فَِخذَْيَها 

    أنفجنا : أثرنا )4("َوأََكَل ِمْنه  قَاَل َوأََكَل ِمْنه   

ب  عن َزْهَدمٍ   وفيهما -5269 ِ فَأ تَِي ِبَطعَاٍم    الجرمي  بن مضّرِ قَاَل ك نَّا عنَد أبي موسى اْْلَْشعَِري 
ٌل َجاِلٌس أَْحَمر  فَلَْم َيْدن  ِمْن َطعَاِمِه قَاَل اْدن  فَقَْد َرأَْيت       رسول للا   فِيِه لَْحم  َدَجاجٍ َوفِي اْلقَْوِم َرج 

 )5("ه  َيأْك ل  ِمنْ 

ب ع  َصْيٌد ِهَي قَاَل نَعَْم قَاَل :"  ق ْلت  ِلجابر    قَالَ   عن اْبِن أَبِي عمار.    )صحيح( -5270 الضَّ
   )6(" قَاَل نَعَْم    رسول للا  ق ْلت  آك ل َها قَاَل نَعَْم قَاَل ق ْلت  لَه  أَقَالَه  

الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ، ففيه جزاء كبش    :"  وفي لفظ عنه.    )صحيح( -5271
 )7("مسن ويؤكل  

 
 

 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب النحر والذبح ( )بهذا اللفظ( ، 5510( برقم: )93/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 () كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب ِفي أكل لحوم الخيل ()بمثله.(1942(برقم: )66/    6"صحيحه")ومسلم في  
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب من استوهب من أصحابه شيئا 2570( برقم: )154/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( )بهذا اللفظ(
ومسلم    ،  ( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب أكل الجراد ( )بمثله.(5495( برقم: )90/    7)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )3(

 . ( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة الجراد ( )بهذا اللفظ(1952( برقم: )70/  6في "صحيحه" ) 
وفضلها ، باب قبول هدية الصيد ( )بهذا اللفظ(   ( ) كتاب الهبة2572( برقم: )155/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة اأْلرنب()بنحوه.(1953( برقم: )71/    6، ومسلم في "صحيحه" )
ا اللفظ( ،  ( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب لحم الدجاج ( )بهذ5518( برقم: ) 94/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي 1649( برقم: )82/    5ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى 1649( برقم: ) 83/    5هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بنحوه مختصرا.( ، )

 .ي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بنحوه.(غيرها خيرا منها أن يأت
( برقم:  313/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  958( برقم: )331/    1أخرجه الجارود في "المنتقى" )  –  )6(
( 452/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  3965( برقم: )278/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  2645)

( )بنحوه.(1668برقم:  الذهبي  (  )،    وصححه ووافقه  في "جامعه"  برقم: )388/    3الترمذي  اللفظ(1791(  )بهذا  وقال   ( 
في   ابن حجر  قال   . الفحل«:"حسن صحيح"  أدلة األحكام ت  المرام من  واألربعة، وصححه "ر(: 494)ص  »بلوغ  أحمد  واه 

".  وصححه األلباني إسناده على شرط مسلم."ط الرسالة(:  72/  22»مسند أحمد« ).". وقال األرنؤوط  في  البخاري وابن حبان
 .  2494برقم  (:145/ 8»إرواء الغليل « )في 

، الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو    ( ) كتاب المناسك2648( برقم: )316/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )7(
وابن الجارود وصححه ووافقه الذهبي  ،   ( )بلفظه.(  1669( برقم: )453/    1والحاكم في "مستدركه" )،  المسن ( )بهذا اللفظ(

( 3964( برقم: )277/    9وابن حبان في "صحيحه" )،  ( ) باب المناسك ، ( )بنحوه.(  484( برقم: )170/    1في "المنتقى" )
ورواه البيهقي بقريب من لفظ أبي داود )و( بقريب من لفظ الحاكم "...(: 360/  6»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    بنحوه.()

وقال عبد   اآلخر، ثم قال: هذا حديث ]جيد[ تقوم به الحجة. قال: وقال أبو عيسى: سألت البخاري عنه فقال: هو حديث صحيح.
إسناده صحيح "(:183/  4»صحيح ابن خزيمة« )". قال األلباني في  امه« : إسناده صحيح الحق في كتاب األضاحي من »أحك

 (: 243/ 4»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" ، وصححه في 1050وصححه الحاكم والذهبي وهو في اإلرواء 
 ."هو صحيح اإلسناد كما قال الحاكم رحمه هللا، وقال :"... 1050برقم 
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ب عِ فَقَاَل      رسول للا   خزيمة ْبِن َجْزٍء قَاَل َسأَْلت    عن. و   )ضعيف( -5272 أََو عن أَْكِل الضَّ
بَُع أََحدٌ  ْئِب فَقَاَل أَوَ   يَأُْكُل الضَّ ْئَب أََحٌد فِيِه َخْيٌر   َوَسأَْلت ه  عن الذ ِ    )1("َيأْك ل  الذ ِ

ُحوا"  :  قَاَل اِْبن اْلقَيِّم فِي أَْعاَلم اْلُمَوقِِّعينَ  • ًصا ِلعُُموِم تَْحِريم    َواَلَِّذيَن َصحَّ اْلَحِديث َجعَلُوهُ ُمَخّصِ
بُعِذي النَّاب ِمْن َغْير فَْرق   بَاع إِالَّ الضَّ َوَهذَا    ,   بَْينَُهَما َحتَّى قَالُوا َويَْحُرم أَْكل ُكّل ِذي نَاٍب ِمْن الّسِ

ص ِمثْاًل َعلَى ِمثْل ِمْن ُكّل َوْجه ِمْن َغْير فَْرق بَْينَُهَما,َوَمْن   اَل يَقَع ِمثْله فِي الشَِّريعَة أَْن يَُخّصِ
َل أَْلفَاَظهُ  َم َما اِْشتََمَل َعلَى اْلَوْصفَْيِن أَْن    ,  يََّن لَهُ اِْنِدفَاع َهذَا الس َؤالاْلَكِريَمةَ تَبَ تَأَمَّ فَِإنَّهُ إِنََّما َحرَّ

ا   ئْب َوالنَِّمر َواْلفَْهد, َوأَمَّ بَاع اْلعَاِديَة بَِطْبِعَها َكاأْلََسِد َوالذِّ بُع  يَُكون لَهُ نَاب َوأَْن يَُكون ِمْن الّسِ الضَّ
بَاع اْلعَاِديَة, َواَل َرْيب    َها أََحدفِي  فَِإنََّما بَاع  اْلَوْصفَْيِن َوُهَو َكْونَها ذَاَت نَاٍب َولَْيَسْت ِمْن الّسِ أَنَّ الّسِ

 . أََخص  ِمْن ذََوات اأْلَْنيَاب

عن -5273 عمر  وفيهما  عنهما    ابن  للا  النبي   رضي  َواَل الضَّبُّ  :"  قَاَل  آك ل ه   لَْست  
ه   م   )2("أ َحر ِ

فَقَاَل: إِن ِي فِي َغائٍِط    : أَنَّ أَْعَراِبيًّا أَتَى َرس وَل للِا      َعْن أَبِي َسِعيدٍ وفي مسلم عن   -5274
ة  َطعَاِم أَْهِلي. قَاَل: فَلَْم ي ِجْبه  ، فَق ْلَنا: َعاِوْده  ، فَعَاَوَده  فَلَْم ي ِجْبه  ، ثاََلثًا ، ث مَّ َناَداه    َمَضبٍَّة ، َوإِنَّه  َعامَّ

عََن أَْو َغِضَب َعلَى ِسْبٍط ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل  إِنَّ هللاَ لَ فِي الثَّاِلثَِة فَقَاَل: َيا أَْعَرابِيُّ ،    َرس ول  للِا  
"  . فَاَل أَْدِري لَعَلَّ َهذَا ِمْنَها ، فَلَْسُت آُكلَُها َواَل أَْنَهى َعْنَها،    فََمَسَخُهْم َدَوابَّ يَِدب وَن فِي اأْلَْرِض 

ٌل : َيا َرس وَل للِا ، إِنَّا ِبأَْرٍض َمضَ "  م عنه وفي لفظ لمسل َنا ، أَْو فََما ت ْفِتيَنا؟  قَاَل َرج  ر  بٍَّة ، فََما تَأْم 
ْر َولَْم َيْنهَ . قَاَل أَب و َسِعيٍد : فَلَ  ِسَخْت ، فَلَْم َيأْم  ةً ِمْن َبِني إِْسَراِئيَل م  ا َكاَن بَْعَد  قَاَل: ذ ِكَر ِلي أَنَّ أ مَّ مَّ

َعاِء ، َولَْو َكاَن  ذَِلَك قَاَل ع َمر  : إِنَّ للَا َعزَّ َوَجلَّ لََيْنفَع  ِب  ِة َهِذِه الر ِ ِه َغْيَر َواِحٍد ، َوإِنَّه  لََطعَام  َعامَّ
  )3("ِعْنِدي لََطِعْمت ه  ، إِنََّما َعافَه  َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم . 

ِ قَاَل اَل َولَِكْن لَْم َيك ْن ِبأَْرِض    َخاِلَد ْبَن اْلَوِليدِ   وفيهما عن -5275 قَاَل أََحَراٌم الضَّبُّ َيا َرس وَل َّللاَّ
 )4("َيْنظ ر  إِلَيَّ   رسول للا قَْوِمي فَأَِجد نِي أََعاف ه  قَاَل َخاِلٌد فَاْجتََرْرت ه  فَأََكْلت ه  وَ 

  

 
" . قال   هذا حديث ليس إسناده بالقوي  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(1792( برقم: )388/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(

في   الملقن  )ابن  الكبير«  الشرح  في  الواقعة  واألثار  األحاديث  تخريج  في  المنير  وقال   ...ديث ضعيف"...ح(:369/  9»البدر 
»ضعيف سنن ". وضعفه األلباني في  في إسناده حبان بن جزء؛ وهو مجهول الحال.البيهقي: إسناده ضعيف. وقال ابن القطان:  

 . 303برقم  (:204الترمذي« )ص
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب الضب ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  5536( برقم: )97/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

  .ذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة الضب ( )بنحوه( ( ) كتاب الصيد وال1943( برقم: )66/  6في "صحيحه" ) 
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة الضب  1951( برقم: )70/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األطعمة ، باب ما كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال  5391( برقم: )71/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الصيد والذبائح وما 1946( برقم: )68/    6يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .له.(يؤكل من الحيوان ، باب إباحة الضب ( )بمث
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 باب الصيد   •
َيق ول  َمْن اْقتَنَى َكْلًبا إاِلَّ َكْلًبا    النبي َسِمْعت   "رضي للا عنهما    بن عمر  فيهما عن -5276

  )1(" فَِإنَّهُ يَْنقُُص ِمْن أَْجِرِه ُكلَّ يَْوٍم قِيَراَطانِ َضاِرًيا ِلَصْيٍد أَْو َكْلَب َماِشَيٍة 

َمْن اتََّخذَ َكْلًبا إاِلَّ َكْلَب َماِشَيٍة أَْو َصْيٍد أَْو     رسول للا   قَالَ     أَبِي هريرة  عن  فيهما -5277
ْهِريُّ فَذ ِكَراِلبن عمر قَْول  أَبِي هريرة فَقَاَل يَْرَحم     َزْرعٍ اْنتَقََص ِمْن أَْجِرِه ك لَّ َيْوٍم قِيَراٌط قَاَل الزُّ

  )2(" َّللاَّ  أََبا هريرة َكاَن َصاِحَب َزْرعٍ 

َكْلَب َماِشَيٍة   قَاَل َمْن اْقتَنَى َكْلًبا إاِلَّ   أَنَّ "رضي للا عنهما    عن بن عمروفي مسلم   -5278
ِ َوقَاَل أَب و هريرة أَْو َكْلَب َحْرثٍ   أَْو َكْلَب َصْيدٍ   )3("َنقََص ِمْن َعَمِلِه ك لَّ َيْوٍم قِيَراٌط قَاَل َعْبد َّللاَّ

َيْنق ْص ِمْن      رسول للا   قَالَ   "  هريرة  عن أبي   فيهماوفي لفظ   -5279 َمْن أَْمَسَك َكْلًبا 
    )4(َعَمِلِه ك لَّ َيْوٍم قِيَراٌط إاِلَّ َكْلَب َحْرٍث أَْو َكْلَب َماِشَيةٍ 

اًل ِمْن أَْزِد وفيهما عن   -5280 َهْيٍر ، َرج  ثَه  : أَنَّه  َسِمَع س ْفَياَن ْبَن أَبِي ز  السَّاِئَب ْبَن َيِزيَد َحدَّ
ِ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : َسِمْعت  َرس وَل للِا  َشن وَءةَ ، وَ  َيق ول  : َمِن    َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي 

ِمْعَت اْقتَنَى َكْلًبا ، اَل ي ْغنِي َعْنه  َزْرًعا َواَل َضْرًعا ، َنقََص ك لَّ َيْوٍم ِمْن َعَمِلِه قِيَراٌط ، ق ْلت  : أَْنَت سَ 
ِ َهذَا اْلَمْسِجدِ     .    )5("َهذَا ِمْن َرس وِل للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَاَل : إِي َوَرب 

ال الشوكاني:وقد جاءت األدلة الصحيحة في تحريم بيع أمور أما لكونه نجسا في نفسه أو لكونه ق •
يحرم االنتفاع به ومن ذلك :الخمر والميتة والخنزير واألصنام   ،  ثمن الدم وثمن الكلب وكسب 

بي  نهى النوأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس قال  ، ان الكاهن  و البغي  وحل
 وفي مسلم وغيره عن جابر أن  ، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فمأل كفه ترابا   ، عن ثمن الكلب

وقد نقل ابن المنذر وغيره اإلجماع على تحريم بيع الخمر   ،نهى عن ثمن الكلب والسنور     النبي
ى تحريم بيع  وذهب الجمهور إل.   وحكى صاحب فتح الباري اإلجماع على تحريم بيع الخنزير  ،  

وأما استثناء كلب الصيد فقد استدل له بما أخرجه النسائي من حديث جابر قال  ،  الكلب وهو الحق  
 .عن ثمن الكلب إال كلب صيد قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إال أنه طعن في صحته انتهى  نهى  

قال ابن حبان ال  وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر قال يحيى بن معين ليس بشيء وضعفه أحمد و
وفي إسناده أبو المهزم وهو ضعيف بل  ،  وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة    ،أصل له  

وإذا عرفت هذا فبيع تلك األعيان المنصوص  ،  متروك فلم يصح االستثناء بدليل تقوم به الحجة  
نتصب للرد على  ومن جادل في ذلك وألزم بإلزامات مذهبية فهو م،  عليها في األحاديث حرام باطل  

ْيِد إْن َصلَُح ،  فَيَْنبَِغي َحْمُل اْلُمْطلَِق على اْلُمقَيَِّد  ،      رسول هللا ُم بَْيَع ما َعَدا َكْلَب الصَّ َويَُكوُن اْلُمَحرَّ
 . هذا اْلُمقَيَُّد ِلالْحتَِجاجِ بِِه 

ي كل كلب معلما  وقال في فتح الباري  /قوله باب ثمن الكلب : ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام ف •
وبذلك قال  ،  ومن الزم ذلك أن ال قيمة على متلفه  ،  كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو ال يجوز  

الجمهور //وقال مالك ال يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه وعنه كالجمهور  ، وعنه كقول أبي 
 . حنيفة يجوز وتجب القيمة 

 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو  5480( برقم: )87/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ( )بهذا 5481( برقم: )87/    7ماشية ( )بنحوه.( ، )
اب الذبائح والصيد ، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ( )بنحوه.( ومسلم في  ( ) كت5482( برقم: )87/    7اللفظ( ، ) 

 . ( ) كتاب البيوع ، باب اأْلمر بقتل الكالب ( )بنحوه.(1574( برقم: )36/  5"صحيحه" ) 
للحرث ( )بنحوه ( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب اقتناء الكلب  2322( برقم: )103/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ( )بنحوه مختصرا.( 3324( برقم: )130/    4مختصرا.( ، )
( برقم: 38/    5( ) كتاب البيوع ، باب اأْلمر بقتل الكالب ( )بنحوه مختصرا.( ، )1575( برقم: )37/    5ومسلم في "صحيحه" )

 . بيوع ، باب اأْلمر بقتل الكالب ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب ال1575)
 . ( ) كتاب البيوع ، باب اأْلمر بقتل الكالب ( )بهذا اللفظ(1574( برقم: )37/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )3(
بهذا ( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب اقتناء الكلب للحرث ( )2322( برقم: )103/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(

 . ( ) كتاب بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ( )بمثله.(3324( برقم: )130/  4اللفظ( ، )
( ) كتاب الحرث والمزارعة ، باب اقتناء الكلب للحرث ( )بهذا 2323( برقم: )103/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )5(

 .( ) كتاب البيوع ، باب اأْلمر بقتل الكالب ( )بمثله(1576( برقم: )38/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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يره وروى أبو داود من حديث بن عباس مرفوعا وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غ •
عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فامأل كفه ترابا وإسناده صحيح    رسول هللا  نهى  

ال يحل ثمن الكلب وال حلوان الكاهن وال مهر    "وروى أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا
  ".البغي

وعلة المنع   ،  وهي قائمة في المعلم وغيره  ،  ته مطلقا  والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاس •
ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه ويدل  ؛  واألمر بقتله  ،   عند من ال يرى نجاسته النهي عن اتخاذه  

أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات "  عن ثمن الكلب إال كلب صيد    نهى    :"عليه حديث جابر قال
وقد وقع في حديث بن عمر عند بن أبي حاتم بلفظ نهى عن ثمن الكلب ،  إال أنه طعن في صحته  

 . وان كان ضاريا يعني مما يصيد وسنده ضعيف 
 . ُوُجوِب فََمْن قال بِتَْحِريِم بَْيِعِه قال بِعََدِم  وجوب القيمة على متلفه  َوَمْن قال بَِجَواِزِه قال بِالْ  •

ِ فَإِْن  رسول للا  قَاَل ِلي  عن عدي ْبِن َحاتِمٍ فيهما  و -5281 إِذَا أَْرَسْلَت َكْلَبَك فَاْذك ْر اْسَم َّللاَّ
َكْلِبَك َكْلًبا َجْدَت َمَع  أَْمَسَك َعلَْيَك فَأَْدَرْكتَه  َحيًّا فَاْذَبْحه  َوإِْن أَْدَرْكتَه  قَْد قَتََل َولَْم َيأْك ْل ِمْنه  فَك ْله  َوإِْن وَ 

 ِ َما قَتَلَه  َوإِْن َرَمْيَت َسْهَمَك فَاْذك ْر اْسَم َّللاَّ  فَإِْن َغاَب عنَك  َغْيَره  َوقَْد قَتََل فَاَل تَأْك ْل فَإِنََّك اَل تَْدِري أَيُّه 
  )1(" يقًا فِي اْلَماِء فَاَل تَأْك لْ َيْوًما فَلَْم تَِجْد فِيِه إاِلَّ أَثََر َسْهِمَك فَك ْل إِْن ِشْئَت َوإِْن َوَجْدتَه  َغرِ 

كَ  وفي لفظ لمسلم" -5282    )2(" إِالَّ أَْن تَِجَده  قَْد َوقََع فِي َماٍء فَإِنََّك اَل تَْدِري اْلَماء  قَتَلَه  أَْو َسْهم 

عَلََّم فَقَتََل فَك ْل َوإِذَا أََكَل فَاَل تَأْك لْ "فيهماوفي لفظ   -5283  فَإِنََّما أَْمَسَكه  َعلَى  إِذَا أَْرَسْلَت َكْلَبَك اْلم 
َولَمْ  ْيَت َعلَى َكْلِبَك   ت َسم ِ َعلَى  َنْفِسِه ق ْلت  أ ْرِسل  َكْلبِي فَأَِجد  َمعَه  َكْلًبا آَخَر قَاَل فَاَل تَأْك ْل فَإِنََّما َسمَّ

 )3("َكْلٍب آَخرَ 

تَأْك ْل   "وفي لفظ للبخاري -5284 َوإِْن أََكَل فَاَل  فَأَْمَسَك َوقَتََل فَك ْل  ْيَت  إِذَا أَْرَسْلَت َكْلَبَك َوَسمَّ
ِ َعلَْيَها فَأَْمَسْكَن َوقَتَْلَن فَاَل   تَأْك ْل فَإِنََّك اَل  فَإِنََّما أَْمَسَك َعلَى َنْفِسِه َوإِذَا َخالََط ِكاَلًبا لَْم ي ْذَكْر اْسم  َّللاَّ

ْيَد فََوَجْدتَه  َبْعَد َيْوٍم أَْو َيْوَمْيِن لَْيَس ِبِه إاِلَّ أَثَر  َسْهِمَك فَك ْل  تَْدِري أَ  َوإِْن َوقََع  يَُّها قَتََل َوإِْن َرَمْيَت الصَّ
 ِ ْيَد  َيْرِمي الصَّ   فِي اْلَماِء فَاَل تَأْك ْل َوقَاَل َعْبد  اْْلَْعلَى عن داود عن عامر عن عدي أَنَّه  قَاَل ِللنَّبِي 

ه  قَاَل َيأْك ل  إِْن َشاءَ   )4("فََيْقتَِفر  أَثََره  اْلَيْوَمْيِن َوالثالثة ث مَّ َيِجد ه  َمي ِتًا َوفِيِه َسْهم 

قَاَل إِذَا َرَمْيَت ِبَسْهِمَك فَغَاَب عنَك فَأَْدَرْكتَه     عن النبي    عن أَبِي ثعلبةوفي مسلم   -5285
    )5("فَك ْله  َما لَْم ي ْنِتنْ 

عنه -5286 لمسلم  لفظ  ي ْنِتنْ "وفي  لَْم  َما  فَك ْله   ثاََلٍث  َبْعَد  َصْيَده   ي ْدِرك   الَِّذي  لفظ    فِي  وفي 
 )6("ي ْنِتَن فََدْعه  فِي اْلَكْلِب ك ْله  َبْعَد ثاََلٍث إاِلَّ أَْن عنه"

عَلَِّم فَذََكْرَت  "   وفيهما عنه -5287 ِ فَك ْل َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك اْلم  َوَما ِصْدَت ِبقَْوِسَك فَذََكْرَت اْسَم َّللاَّ
عَلٍَّم فَأَْدَرْكَت ذََكاتَه  فَك لْ  ِ فَك ْل َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك َغْيِر م   )7("اْسَم َّللاَّ

 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم هللا  5475( برقم: )85/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( ) كتاب 1929( برقم: )58/  6بشيء من الصيد ( )بنحوه.( ، ومسلم في "صحيحه"  )
 .، باب الصيد بالكالب المعلمة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكالب  1929( برقم: )58/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . المعلمة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الوضوء ، باب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم ( )بهذا 175( برقم: ) 46/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكالب 1929( برقم: )56/    6في "صحيحه" )اللفظ( ، ومسلم  

 . المعلمة ( )بمثله مطوال.(
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو  5484( برقم: )87/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . ثالثة ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إذا غاب عنه  1931( برقم: )59/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . الصيد ثُمَّ وجده ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إذا غاب عنه  1931( برقم: )59/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . ثُمَّ وجده ( )بهذا اللفظ(الصيد 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب صيد القوس ()بهذا اللفظ( ، ومسلم  5478( برقم: ) 86/    7أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )7(

 . ( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكالب المعلمة ( )بمثله.(1930( برقم:) 58/  6في "صحيحه")
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  عن اْلِمْعَراِض فَقَاَل إِذَا رسول للا  قَاَل َسأَْلت      َن َحاتِمٍ عدي بْ في البخاري عن   -5288
ِه فَك ْل فَإِذَا  )1("أََصاَب بِعَْرِضِه فَقَتََل فَإِنَّه  َوقِيذٌ فَاَل تَأْك لْ  أََصْبَت ِبَحد ِ

 حكم التسمية  •
   دليل عليه وأيضا:     جميع ماتقدم من اشتراط  التسمية -5289

  يسر إليك ؟ قال فغضب وقال     رسول للا  ما كانسئل "    في مسلم عن عليو -5290
يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن ؟ يا   ماكان النبي 

لعن للا من لعن والده ولعن للا من ذبح لغير للا ولعن للا من آوى محدثا    " أمير المؤمنين قال  
 )2(" ولعن للا من غير منار اْلرض

ِ   رضي للا عنها :"   عن عائشة  وفي البخاري -5291 إِنَّ قَْوًما َيأْت وَنا    أَنَّ قَْوًما قَال وا ِللنَِّبي 
ِ َعلَ  وا َعلَْيِه أَْنت ْم َوك ل وه  قَالَْت َوَكان وا َحِديِثي َعْهٍد  ِباللَّْحِم اَل َنْدِري أَذ ِكَر اْسم  َّللاَّ ْيِه أَْم اَل فَقَاَل َسمُّ

 )3("ِباْلك ْفِر 

قال المسلم يكفيه     عن النبي رضي للا عنهما    بن عباس  وعن  )صحيح موقوف( .   -5292
   )4(" اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم للا وليأكله 

 أداة الذبح  •
ُث َعْن أَبِيِه    وفي البخاري عن -5293 ُعبَْيُد هللِا ، َعْن نَافِعٍ :أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َكْعِب ْبِن َماِلٍك يَُحّدِ

ْم َغَنٌم تَْرَعى ِبَسْلعٍ ، فَأَْبَصَرْت َجاِرَيةٌ لََنا ِبَشاةٍ ِمْن َغَنِمَنا َمْوتًا ،  :"  َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  أَنَّه  َكاَنْت لَه 
ْم : اَل تَأْك ل وا َحتَّى أَْسأََل النَّبِيَّ  فََكَسَرْت َحَجًرا فَذََبحَ  ِ    ْتَها ِبِه ، فَقَاَل لَه    ، أَْو أ ْرِسَل إِلَى النَّبِي 

قَاَل ع َبْيد  للِا : فَي ْعِجب ِني أَنََّها   َعْن ذَاَك ، أَْو أَْرَسَل فَأََمَره  ِبأَْكِلَها .   َمْن َيْسأَل ه  ، َوأَنَّه  َسأََل النَّبِيَّ  
 )5("عن ذَِلَك فَأََمَر ِبأَْكِلَها  أَنَّ اْمَرأَةً ذََبَحْت َشاةً ِبَحَجٍر فَس ئَِل النبي أََمةٌ ، َوأَنََّها ذََبَحْت. 

وعٌ   قَاَل ك نَّا َمَع النبي     َرافِعِ ْبِن خديج  وفيهما عن  -5294 لَْيفَِة فَأََصاَب النَّاَس ج  ِبِذي اْلح 
وا َوَنَصب وا اْلق د وَر فَأََمَر    فَأََصاب وا إِِباًل َوَغَنًما قَاَل َوَكاَن النبي فِي أ ْخَرَياِت اْلقَْوِم فَعَِجل وا َوذََبح 

َعَشَرةً ِمْن اْلغََنِم ِببَِعيٍر فََندَّ ِمْنَها َبِعيٌر فََطلَب وه  فَأَْعَياه ْم َوَكاَن  ِباْلق د وِر فَأ ْكِفئَْت ث مَّ قََسَم فَعََدَل   النبي
اْلبََهاِئِم   ِلَهِذِه  إِنَّ  قَاَل  ث مَّ  فََحَبَسه  َّللاَّ   ِبَسْهٍم  ْم  ِمْنه  ٌل  فَأَْهَوى َرج  َيِسيَرةٌ  َخْيٌل  اْلقَْوِم  َكأََواِبِد  فِي  أََواِبَد 

و أَْو َنَخاف  اْلعَد وَّ َغًدا َولَْيَسْت َمعنا  اْلَوْحِش فََما غَ  ي إِنَّا نَْرج  لََبك ْم ِمْنَها فَاْصنَع وا ِبِه َهَكذَا فَقَاَل َجد ِ
نَّ َوالظُّف   ِ َعلَْيِه فَك ل وه  لَْيَس الس ِ ًدى أَفََنْذَبح  ِباْلقََصِب قَاَل َما أَْنَهَر الدََّم َوذ ِكَر اْسم  َّللاَّ ث ك ْم  َوَسأ حَ   رَ م  د ِ

َدى اْلَحَبَشةِ  ا الظُّف ر  فَم  نُّ فَعَْظٌم َوأَمَّ ا الس ِ   )6( "عن ذَِلَك أَمَّ

 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب صيد المعراض ( )بهذا اللفظ( ، 5476( برقم: )85/  7أخرجه البخاري في "صحيحه"  ) – )1(

 ()كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الصيد بالكالب المعلمة( )بمثله.(1929(برقم:) 56/    6ومسلم في"صحيحه")
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب تحريم الذبح لغير هللا تَعَالَى ولعن فاعله ( 1978برقم: ) (84/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 . )بهذا اللفظ(
 () كتاب الذبائح والصيد ، باب ذبيحة األعراب ونحوهم ( )بهذا اللفظ( 5507(برقم:) 92/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
( برقم:  535/    5الدارقطني في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(18957( برقم: )239/    9أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )4(
( ) كتاب المناسك ، باب التسمية عند الذبح ( )بنحوه 8548( برقم: )481/    4صنفه" )الرزاق في "م،  وعبد  ( )بمثله.(4808)

صلى  - قد أسنده ]الدارقطني[ من حديث ابن عباس أن النبي "..(:263/ 9»البدر المنير « )قال ابن الملقن في موقوفا مطوال.( 
يذبح فليسم، وليذكر اسم هللا عليه ثم ليأكل« وعن أبي اسمه، فإن نسي أن يسمي حين  يكفيه  المسلم  قال: »  -هللا عليه وسلم  

: »اسم هللا على فم كل مسلم« وكال الحديثين - صلى هللا عليه وسلم    -هريرة فيمن نسي التسمية أيضا ]قال[ قال رسول هللا  
 يعرف له حال، وال  ضعيف. ولم يبين سبب ذلك، وبينه ابن القطان في كالمه عليه فقال: سبب الضعف في األول هو أن الصلت ال 

يزيد. بن  ثور  إال  عنه  روى  وال  هذا،  بغير  في  يعرف  حجر  ابن   وقال   . الفحل« "  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  »بلوغ 
وأخرجه عبد الرزاق بإسناد ،أخرجه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ  "(:499)ص

قال البيهقى: األصح   وقال:"...  (:171/  8»إرواء الغليل « ). وصححه موقوفا األلباني في    صحيح إلى ابن عباس، موقوفا عليه
 وقفه على ابن عباس , وقد صححه ابن السكن ". 

 . ( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب ذبيحة المرأة واألمة()بهذا اللفظ(5504( برقم: )92/    7أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب الشركة ، باب قسمة الغنم ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم  2488( برقم: )138/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .تاب اأْلضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ( )بنحوه مختصرا.(( ) ك1968( برقم: )78/  6في "صحيحه" ) 
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:    وهصناه   )1("فََندَّ َعلَْيَنا بَِعيٌر ِمْنَها فََرَمْيَناه  ِبالنَّْبِل َحتَّى َوَهْصَناه  "    وفي لفظ لمسلم -5295
 .  األرض على سقط حتى جراحا أثخناه

قَاَل ذََكاة  اْلَجِنيِن ذََكاة    عن النبي     عن أبي سعيد.    وشواهده()صحيح بطرقه   -5296
هِ     )2("أ م ِ

النحر . . ( قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق . والذبح قطعها من  )  •
 .أعاله

ً   -1الشروط     • الذبح بها، وهي:  ن تكون اآللة مما يباح  أ-2   أهلية الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابيا
:السن، والظفر،  ألن العظم إن كان من ميتة فال يصح أن    كل ما أنهر الدم  إال أنه يستثنى شيئان

، ألن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فال تحل    يُذكى به
الجن، ألنه سوف يتلوث بالدم  التذكية به، ألن عظم المذكاة طعام الجن، والتذكية به يفسده على  

ِ َعلَْيِه   النجس، وقد ثبت عن النبي   أنه قال للجن الذين وفدوا عليه: " لَُكْم ُكل  َعْظٍم ذُِكَر اْسُم َّللاَّ
 رضيب هللا عنه. في مسلم من حديث ابن مسعود [ .134يَقَُع فِى أَْيِديُكْم أَْوفََر َما يَكُوُن لَْحًما "]

ذلك بأنه ُمدى الحبشة، أي سكاكينها، ونحن منهيون أن نتشبه     رسول هللا  أما الظفر: فقد علل •
اإلسالمية. الفتوحات  بعد  العربية  عليهم  دخلت  أعاجم حيث  والحبشة  الحبشة   و   باألعاجم،  أظفار 

متصلة بالبدن، وجعلها مدى يستلزم أن التقص وال تقلم، وهذا خالف الفطرة، ألن اإلنسان إذا عرف  
 كون مدى سيبقيها، ألنه ربما يحتاجها، فتبين الفرق. أن أظافره ست

 عن مشابهة األعاجم، وعن اتخاذ األظافر. تحذير من النبي   فيهو •

المحيطان إ  -3 • الغليظان  العرقان  وهما  الودجين  بقطع  الدم  إنهار  ويكون  إسالته،  أي  الدم  نهار 
الذبيحة   ماتت  ثم  بكثرة وغزارة،  الدم  انهال  قطعا  فإذا  بالقلب  العرقان متصالن  بالحلقوم، وهذان 

لَْيِه فَُكْل فاشترط إنهار : "َما أَنَهَر الدََّم َوذُِكَر اسُم هللِا عَ   بسرعة.والدليل على إنهار الدم قول النبي  
الدم".وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة، أو من أسفلها، أومن أعالها؟الجواب: 
اليشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعالها مما يلي الرأس، أو من أسفلها مما يلي  

ا في الرقبة ما ليس مقدوراً عليه النحر، أو من وسطها.يستثنى من قولنا: أن يقطع الودجين وهم
أي    -من الحيوان،فالذي ليس مقدوراً عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه، فلو نّد لنا بعير  

وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، فإنه    -هرب  
لم نتمكن من النزول إليه للننحره ورميناه يكون حالالً ألنه غير مقدور عليه.وكذلك لو سقط في بئر و
 وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حالل.

 .  ذكر اسم هللا عليها عند الذبح -4 •

ِ ْبِن ُمغَفَّلٍ    -5297 عن اْلَخْذِف إِنَّه  اَل َيْنَكأ       رسول للا   نََهى  :"قَالَ     وفيهماعن َعْبِد َّللاَّ
نَّ َوَيْفقَأ  اْلعَْيَن  ْيَد َولَِكنَّه  يَْكِسر  الس ِ  )3(" اْلعَد وَّ َواَل َيْقت ل  الصَّ

 
 ( ) كتاب اأْلضاحي ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ( )بهذا اللفظ( 1968( برقم: )79/  6)أخرجه مسلم في صحيحه  – )1(
( 206/    13وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بمثله مطوال.(  968( برقم: )334/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(

( 62/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( ) كتاب الذبائح ، ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله ( )بهذا اللفظ(  5889برقم: )
وأحمد  وقال :"حديث حسن" ، ( )بلفظه.( 1476( برقم: ) 143/   3لترمذي في "جامعه" )وا، ( )بمثله مطوال.( 2827برقم: )

قلت: مَدار "(: 391/  9»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بمثله مطوال.(11432( برقم: )2351/    5في "مسنده" )
اِفِعّي َوقَاَل: هَُو َحِديث َصِحيح.   َوأما اإِلَمام  ...الَحِديث َعلَى مَجالد بن سعيد اْلَهمَدانِي َضعَّفُوهُ،   ِفي »نهايته« فَِإنَّهُ ذكره بِلَْفظ الرَّ

سعيد. أَبُو  ِمْنُهم  َحابَة  الصَّ من  جَماَعة  َحِديث  من  َمْرِوّي  اْلحسن  ثُبُوت  ثَابت،  َحِديث  الّصالح:  اْبن  في َوقَاَل  ابن حجر  وقال   ."
 "....حق: ال يحتج بأسانيده كلها، ال عبد ال"ق (:385/ 4»التلخيص الحبير ط العلمية« )

". قال  والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر؛ على ما سيأتي بيانه.
" . وصححه األلباني حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن" ط الرسالة(:  442/  17»مسند أحمد« )األرنؤوط في  

حديث صحيح، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن   وقال :" 2516برقم  (:175/ 8داود ط غراس« ) »صحيح سنن أبيفي 
 ". حبان والحاكم والذهبي وعبد الحق اإلشبيلي وابن دقيق العيد، وعمل به اإلمام أحمد

،   )بنحوه(  ( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب الخذف والبندقة (5479( برقم: )86/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة ما يستعان به على 1954( برقم: ) 71/  6ومسلم في "صحيحه" )

 . ظ(االصطياد والعدو وكراهة الخذف ( )بهذا اللف 
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غَفَِّل    " أنوفي لفظ فيهما -5298 اْلم  ْبن    ِ لَه  اَل  رأى  َعْبد  َّللاَّ فَقَاَل  اًل ِمْن أَْصَحاِبِه َيْخِذف   َرج 
ْيد  َواَل ي ْنَكأ       للا   رسول  تَْخِذْف فَإِنَّ  َكاَن يَْكَره  أَْو قَاَل َيْنَهى عن اْلَخْذِف فَإِنَّه  اَل ي ْصَطاد  ِبِه الصَّ

كَ  نَّ َوَيْفقَأ  اْلعَْيَن ث مَّ َرآه  َبْعَد ذَِلَك َيْخِذف  فَقَاَل لَه  أ ْخِبر      رسول للا  أَنَّ   ِبِه اْلعَد وُّ َولَِكنَّه  َيْكِسر  الس ِ
َك َكِلَمةً َكذَا َوَكذَا َكا  )1("َن يَْكَره  أَْو َيْنَهى عن اْلَخْذِف ث مَّ أََراَك تَْخِذف  اَل أ َكل ِم 

  

 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب الخذف والبندقة ( )بهذا اللفظ( ،  5479( برقم: )86/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة ما يستعان به على 1954( برقم: ) 71/  6ومسلم في "صحيحه" )
 . ( )بنحوه.(االصطياد والعدو وكراهة الخذف 
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 . الرفق بالحيوان •
َما عن    عن َشدَّاِد ْبِن أَْوٍس   في مسلم -5299 َ    رسول للا  قَاَل ِثْنتَاِن َحِفْظت ه  قَاَل إِنَّ َّللاَّ

َوإِذَا ذََبْحت ْم فَأَحسنوا الذَّْبَح َوْلي   ْحَساَن َعلَى ك ل ِ َشْيٍء فَإِذَا قَتَْلت ْم فَأَحسنوا اْلِقْتلَةَ  ِحدَّ أََحد ك ْم  َكتََب اْْلِ
 )1("ْلي ِرْح ذَِبيَحتَه  و َشْفَرتَه  

للا بن أبي طلحة  بعبد      رسول للا   قال: غدوت إلى    أنس بن مالكوفيهما عن   -5300
 )2("ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة

 )3(ا"مربدا وهو يسم غنما في آذانه    رسول للا  دخلنا على"  وفي مسلم عنه -5301

النبي  رضي للا عنهما    عن ابن عباسفي مسلم  و -5302 فِيِه   أَنَّ  َشْيئًا  تَتَِّخذ وا  اَل  قَاَل 
وح  َغَرًضا  )4("الرُّ

ِ   جابر  وفي مسلم عن -5303 أَْن ي ْقتََل    رسول للا  َيق ول  نََهى  رضي للا عنهما    ْبَن َعْبِد َّللاَّ
ِ َصْبًرا  )5(" َشْيٌء ِمْن الدََّواب 

ةٍ      رسول للا   أَنَّ رضي للا عنهما      بن عمر  وفيهما عن  -5304 َبْت اْمَرأَةٌ فِي ِهرَّ قَاَل ع ذ ِ
َكتَْها تَأْك ل   َسَجَنتَْها َحتَّى َماتَْت فََدَخلَْت فِيَها النَّاَر اَل ِهَي أَْطعََمْتَها َواَل َسقَتَْها إِْذ َحَبَستَْها َواَل ِهَي تَرَ 

 )6(" ِمْن َخَشاِش اْْلَْرِض 

ِ ْبِن  و.    )صحيح( -5305 َخْلفَه       رسول للا   أَْرَدفَنِي  :"قَالَ   رضي للا عنه   َجْعفَرٍ عن َعْبِد َّللاَّ
ِبهِ  ِبِه أََحًدا ِمْن النَّاِس َوَكاَن أََحبُّ َما اْستَتََر  ث   أ َحد ِ إِلَيَّ َحِديثًا اَل  َيْوٍم فَأََسرَّ      رسول للا   ذَاَت 

ا َرأَى النبي ِلَحاَجِتِه َهَدفًا أَْو َحائَِش َنْخٍل قَاَل فََدَخَل َحائًِطا   ٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر فَإِذَا َجَمٌل فَلَمَّ   ِلَرج 
فَأَتَاه  النبي  َوذََرفَْت َعْيَناه   اْلَجَمل     َحنَّ  ِلَمْن َهذَا  اْلَجَمِل  فَقَاَل َمْن َربُّ َهذَا  ِذْفَراه  فََسَكَت  فََمَسَح 

 ِ َ فِي َهِذِه اْلبَِهيَمِة الَّتِي َملََّكَك َّللاَّ   فََجاَء فَتًى ِمْن اْْلَْنَصاِر فَقَاَل ِلي َيا َرس وَل َّللاَّ  فَقَاَل أَفَاَل تَتَِّقي َّللاَّ
  )7(" إِيَّاَها فَإِنَّه  َشَكا إِلَيَّ أَنََّك ت ِجيع ه  َوت ْدِئب ه  

ر َرأْسه َوُهَو اْلَمْوِضع الَِّذي يُْعَرف ِمْن  قال الخطابي" • ْفَرى ِمْن اْلبَِعير ُمَؤّخِ قَفَاهُ . َوقَاَل فِي النَِّهايَة  الذِّ
 . ": ِذْفَرى اْلبَِعير أَْصل أُذُنه َوِهَي ُمَؤنَّثَة َوُهَما ِذْفَريَاِن َوأَِلفَها ِللتَّأْنِيثِ 

ٌل يَْمِشي بَِطِريٍق اْشتَدَّ َعلَْيِه  :" قَالَ رسول للا  أَنَّ    عن أَبِي هريرةفيهما  -5306 َبْيَنَما َرج 
ل   اْلعََطش  فََوَجَد ِبْئًرا فَنََزَل فِيَها فََشِرَب ث مَّ َخَرَج فَإِذَا َكْلٌب َيْلَهث  َيأْك ل  الثََّرى ِمْن اْلعََطِش فَقَ  ج  اَل الرَّ

فَّه  ث مَّ أَْمَسَكه  ِبِفيِه فََسقَى  لَقَْد َبلََغ َهذَا اْلَكْلَب ِمْن اْلعََطِش ِمْثل  الَِّذي كَ  اَن َبلََغ بِي فَنََزَل اْلِبئَْرفََمَْلَ خ 

 
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب اأْلمر بإحسان 1955( برقم: )72/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .الذبح والقتل وتحديد الشفرة ( )بهذا اللفظ(
الصدقة بيده ( )بهذا ( ) كتاب الزكاة ، باب وسم اإلمام إبل  1502( برقم: )130/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب جواز وسم الحيوان غير اآلدمي  2119( برقم: )164/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )،    اللفظ(
 . (بنحوهِفي غير الوجه ( )

آلدمي  ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب جواز وسم الحيوان غير ا2119( برقم: )164/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . ِفي غير الوجه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب النهي َعْن  1957( برقم: )73/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . صبر البهائم ( )بهذا اللفظ(

الحيوان ، باب النهي َعْن    ( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من1959( برقم: )73/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 . صبر البهائم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(  3482( برقم: )176/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 . ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب تحريم قتل الهرة ( )بمثله.( 2242( برقم: )43/  7ومسلم في "صحيحه" )، 

/   2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  131( برقم: )152/    9أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )7(
( ) كتاب الجهاد ، 2549( برقم: )328/    2أبو داود في "سننه" )و  ،  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(2499( برقم: )99

 "(:201/ 4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في   باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ( )بهذا اللفظ(
إسناده صحيح  وقال :"  2297برقم    (:302/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح.

 .ه."على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي والضياء. وأخرج مسلم أول
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ِ َوإِنَّ لََنا فِي اْلبََهاِئِم أَْجًرا فَقَاَل نَعَ  ْم فِي ك ل ِ ذَاِت َكِبٍد  اْلَكْلَب فََشَكَر َّللاَّ  لَه  فَغَفََر لَه  قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
 )1("َرْطَبٍة أَْجرٌ 

بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش    "قال  النبي أن      ن أبي هريرةفيهما عو -5307
 )2(ه"إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها ب 

 الرفق بالطيور   •
َمرَّ ابن عمر ِبِفْتَياٍن ِمْن ق َرْيٍش قَْد َنَصب وا َطْيًرا َوه ْم    :"قَالَ   عن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيرٍ   يهماف -5308

ق وا فَقَاَل   ا َرأَْوا ابن عمر تَفَرَّ وَنه  َوقَْد َجعَل وا ِلَصاِحِب الطَّْيِر ك لَّ َخاِطئٍَة ِمْن َنْبِلِهْم فَلَمَّ ابن عمر  يَْرم 
وح  َغَرًضا   رسول للا  َمْن فَعََل َهذَا لَعن َّللاَّ  َمْن فَعََل َهذَا إِنَّ   )3("لَعن َمْن اتََّخذَ َشْيئًا فِيِه الرُّ

َرةً      رسول للا  قَاَل ك نَّا َمعَ     وعن ابن مسعود -5309 مَّ فِي َسفٍَر فَاْنَطلََق ِلَحاَجِتِه فََرأَْيَنا ح 
ش  فََجاَء النبي  َمَرة  فََجعَلَْت ت فَر ِ فَقَاَل َمْن فََجَع َهِذِه ِبَولَِدَها   َمعََها فَْرَخاِن فَأََخْذَنا فَْرَخْيَها فََجاَءْت اْلح 

دُّوا َولََدَها إِلَْيَها َوَرأَى قَْرَيةَ نَْمٍل قَْد حَ  َق َهِذِه ق ْلَنا َنْحن  قَاَل إِنَّه  اَل َيْنَبِغي أَْن  ر  ْقَناَها فَقَاَل َمْن َحرَّ رَّ
َب ِبالنَّاِر إاِلَّ َربُّ النَّارِ     )4("ي عَذ ِ

 تأثر الجماد بالذكر  •

عَِة إِلَى َشَجَرةٍ أَْو َنْخلٍَة    أَنَّ النبي:"    عن جابر  وفي البخاري -5310 م  َكاَن َيق وم  َيْوَم اْلج 
ِ أاََل َنْجعَل  لََك ِمْنبًَرا قَاَل إِْن ِشْئت ْم فََجعَ  ٌل َيا َرس وَل َّللاَّ ل وا لَه  ِمْنبًَرا  فَقَالَْت اْمَرأَةٌ ِمْن اْْلَْنَصاِر أَْو َرج 

عَِة د فَِع إِلَى   م  ا َكاَن َيْوَم اْلج  ِ ث مَّ نََزَل النبي فَلَمَّ بِي  ه  إِلَْيِه    اْلِمْنبَِر فََصاَحْت النَّْخلَة  ِصَياَح الصَّ فََضمَّ
ْكِر عنَدَها ِ الَِّذي ي َسكَّن  قَاَل َكاَنْت تَْبِكي َعلَى َما َكاَنْت تَْسَمع  ِمْن الذ ِ بِي      )5("تَِئنُّ أَِنيَن الصَّ

 
( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب فضل سقي الماء ( )بهذا 2363( برقم: )111/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

في "صحيحه" ) الحيات وغ2244( برقم: )44/    7اللفظ( ، ومسلم  قتل  كتاب  المحترمة ( )  البهائم  ، باب فضل سقي  يرها 
 . وإطعامها ( )بمثله.( 

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(  3467( برقم: )173/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
بهائم المحترمة وإطعامها (  ( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب فضل سقي ال2245( برقم: )45/    7ومسلم في "صحيحه" )،  

 .)بمثله.(
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب ما يكره من المثلة والمصبورة  5515( برقم: ) 94/    7أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )3(

( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 1958( برقم: )73/    6ومسلم في "صحيحه" )،  والمجثمة ( )بنحوه مختصرا.(  
 . ، باب النهي َعْن صبر البهائم ( )بهذا اللفظ(

. قال األرنؤوط   ( ) كتاب األدب ، باب في قتل الذر ( )بهذا اللفظ(5268( برقم: )539/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
/ 8غراس« )»صحيح سنن أبي داود ط  " . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:540/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 . "إسناده صحيح، وكذ اقال الحاكم، ووافقه الذهبي:" 2400برقم  (:10

(  195/    4( ) كتاب البيوع ، باب النجار ( )بنحوه مطوال.( ، )2095( برقم: )61/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . ( ) كتاب المناقب ، باب عالمات النبوة في اإلسالم ( )بهذا اللفظ(3584برقم: )
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 كتاب األيمان والنذور  •
  . بغير هللاالحلف تحريم  •

 َيْحِلفْ   أاََلَمْن َكاَن َحاِلفًا فَاَل   :"قَالَ النبي  عنرضي للا عنهما    ابن عمرعن    فيهما -5311
ِ فََكاَنْت ق َرْيٌش تَْحِلف  باباِئَها فَقَاَل اَلتَْحِلف وا بابائِك مْ  ِباّلِلَّ  )1("إاِلَّ

ع َمَر ْبَن الخطاب فِي َرْكٍب َوه َو  َما أَنَّه  أَْدَرَك  رضي للا عنهما    عن ابن عمروفيهما   -5312
َ َيْنَهاك ْم أَْن تَْحِلف وا بابائِك ْم      رسول للا  َيْحِلف  بابيِه فََناَداه مْ  فََمْن َكاَن َحاِلفًا فَْليَْحِلْف  أاََل إِنَّ َّللاَّ
ِ َوإِالَّ فَْليَْصُمتْ   )2(" بِاّللَّ

فَقَاَل ابن  رضي للا عنهما    ابن عمرعن  و.  )صحيح( -5313 َواْلَكْعَبِة  َيق ول  اَل  اًل  َسِمَع َرج 
ِ فَإِن ِي َسِمْعت   ِ فَقَْد َكفََر أَْو أَْشَركَ َيق ول   رسول للا  عمر اَل ي ْحلَف  ِبغَْيِر َّللاَّ    )3("َمْن َحلََف بِغَْيِر َّللاَّ

َهاتِك ْم َواَل      رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةو.    )صحيح( -5314 اَل تَْحِلف وا بابائِك ْم َواَل ِبأ مَّ
ِ َواَل تَْحِلفُوا إِالَّ َوأَْنتُْم َصاِدقُونَ ِباْْلَْنَداِد     )4("َواَل تَْحِلفُوا إِالَّ بِاّللَّ

: أفلح قال"    النبي  عنفي حديث اْلعرابي      عن طلحة بن عبيدهللاوفي مسلم   -5315
 )5("الجنة وأبيه إن صدق وأبيه إن صدق أو دخل 

 )6(": أما وأبيك لتنبأنه حديث الصدقة"   وفي مسلم عن أبي هريرة -5316

أنها رواية شاذة مخالفة لألحاديث الصحيحة ، والشاذ    -1:"أفلح وأبيه" :     توجيه قوله   •
يحتمل أنه تصحيف كما قال ابن عبدالبر،   -2عند أهل العلم ماخالف فيه الفرد جماعة الثقات .   

  - 4   أنه قال ذلك قبل ورود النهي .  -3وأن األصل أفلح وهللا فصحفه بعض الرواة أو الكتاب.  
م هو النهي عن الحلف بغير هللا مطلقا ، وحديث ابن عمر رضي هللا عنهما  أن األمر المحك

 وهللا تعالى أعلم.  المتقدم ومافي معناه نص قاطع في المنع.

 )7("َمْن َحلََف ِباْْلََماَنِة فَلَْيَس ِمنَّا   رسول للا  قَالَ "  بريدة عنو .  )صحيح( -5317

تِ   فِي  َمْن َحلََف فَقَالَ رسول للا  قَالَ     هريرة  عن أَبِي  وفيهما  -5318 ى    َحِلِفِه َوالالَّ َواْلع زَّ
 )8("فَْلَيق ْل اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوَمْن قَاَل ِلَصاِحِبِه تَعَاَل أ قَاِمْرَك فَْلَيتََصدَّقْ 

 
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب أيام الجاهلية ( )بهذا اللفظ( ، 3836( برقم: )42/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب اأْليمان ، باب النهي َعْن الحلف بغير هللا تعالى ( )بمثله.(1646( برقم: ) 81/  5ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب األدب ، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال  6108برقم: )  (27/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب اأْليمان ، باب النهي َعْن الحلف بغير هللا تعالى ( )بمثله.(1646(برقم: )80/    5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه")
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ،  ه.(  ( )بنحو 4358( برقم: )199/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
،   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(7909( برقم: )297/    4( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )206( برقم: )314/    1)

 للفظ(( )بهذا ا1535( برقم: )194/  3والترمذي في "جامعه" )، )بمثله.(  3251( برقم: )217/  3وأبو داود في "سننه" ) 
بل هو صحيح، "...(:70/ 5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وقال :"حديث حسن" . قال األلباني في 

، إال أنه قال: " كفر " ولم يشك. أخرجه الحاكم، وقال: " صحيح على   فقد تابعه جرير عن الحسن بن عبيد هللا به باللفظ الثاني
 .2561برقم  (:189/ 8»إرواء الغليل«)". ، وصححه في قلت: وإنما هو على شرط مسلم  ووافقه الذهبي.الشيخين "،  شرط

( برقم:  217/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  4357( برقم: )199/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
" ، وصححه األلباني في إسناده صحيح على شرطهما"(:199/  10»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(3248)

»الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين«  ، وقال في    992برقم    (:477/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
 . "هذا حديث صحيٌح على شرط الشَّيخين."...3871برقم  (:487/ 5)
 اب اإليمان ، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم()بهذا اللفظ( () كت11(برقم:)32/    1)أخرجه مسلم في صحيحه  –  )5(
( ) كتاب الزكاة ، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح  1032( برقم: )93/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  298/    4( )بهذا اللفظ( والحاكم في "مستدركه" )4363( برقم: )205/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
)بمثله.(7911) )،    الذهبي  وصححه ووافقه  (  في "سننه"  داود  برقم: )218/    3وأبو  )بلفظه مختصرا.(3253(  قال   (   .

»صحيح الترغيب والترهيب« ". وصححه األلباني في سناده صحيح."إ(:156/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 
 . 2954برقم  (:131/ 3)
() كتاب تفسير القرآن ، باب أفرأيتم الالت والعزى ( )بهذا اللفظ(  4860( برقم: )141/    6أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )8(

 . ( ) كتاب اأْليمان ، باب من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال هللا ()بمثله.(1647( برقم: )81/  5، ومسلم في "صحيحه")
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اكِ   فيهما  -5319 ْبِن الضَّحَّ النبي:"  عن ثابت  َحلََف  قَاَل  فَه و َمْن  ْساَلِم  اْْلِ َكَما   َِبغَْيِرِملَِّة 
ْؤِمِن َكقَْتِلِه    قَاَل َوَمْن قَتََل َنْفَسه  ِبَشْيءٍ  َب ِبِه فِي َناِر َجَهنََّم َولَعن اْلم  فَُهَو    َوَمْن َرَمى ُمْؤِمنًا بُِكْفرٍ ع ذ ِ

  )1(" َكقَتِْلهِ 

ًدا فَُهَو َكَما قَالَ َمْن َحلََف بِِملٍَّة َغْيِر " فيهما وفي لفظ -5320 ْساَلِم َكاِذبًا ُمتَعَّمِ  )2("اإْلِ

إني بريء من    رسول للا    قَالَ :"    بريدة  وعن.    )صحيح( -5321  : فقال  من حلف 
   )3("اْلسالم ، فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى اْلسالم سالما .

: قال حلفت بالالت والعزى فقال أصحابي      عن سعد بن أبي وقاصو.    )صحيح( -5322
  فقلت ان العهد كان قريبا وإني حلفت بالالت والعزى فقال    رسول للا  قد قلت هجرا فأتيت 

) ففعل          )4("قل ال إله اال للا وحده ثالثا ثم انفث عن يسارك ثالثا وتعوذ وال تعد    رسول للا
 البدع من الهجر المنهي عنه ( 

قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم  "  للبخاريوفي لفظ   -5323
   )5(" أحد 

 . قال ابن باز " هذا فيما بينهم أما إذا سأل هللا  فالال يسأله إال بأسمائه وصفاته " •

ْلن أحلف باهلل كاذبا أحب إلي من أن أحلف أنه قال"    عن بن مسعودو.    )صحيح( -5324
  )6("بغيره صادقا

  

 
( ) كتاب األدب ، باب ما ينهى من السباب واللعن ( )بهذا اللفظ( 6047( برقم: )15/  8" )أخرجه البخاري في "صحيحه  – )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 110( برقم: ) 73/  1، ومسلم في "صحيحه" )
 . عذب به ِفي النار ( )بنحوه.(

،    ( ) كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قاتل النفس ( )بهذا اللفظ(1363( برقم: )96  /  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب  110( برقم: )73/    1)ومسلم في صحيحه  

 .(بمثلهبه ِفي النار ( )
  3وأبو داود في "سننه" ) ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(7913: ) ( برقم298/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
إسناده قوي. حسين بن "(:161/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )( . قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ 3258( برقم: )219  /

" . صححه رجال اإلسناد ثقات.واقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً ومسلم متابعة، وهو صدوق ال بأس به، وباقي  
ن وقال   2576برقم    (:201/  8»إرواء الغليل « )،وفي    2955برقم    (:131/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في  

وأقول: الحسين بن واقد , إنما أخرج له البخارى تعليقا , فهو   ووافقه الذهبى.  وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".  :"
 ". لم وحده.على شرط مس

 3( )بمثله.( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )4364( برقم: )206/    10أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
. قال   ( )بهذا اللفظ(1612( برقم: )394/    1وأحمد في "مسنده" )وقال :"إسناده صحيح" ،    ( )بمثله.(1060( برقم: )255  /

شاكر   أحمد«)أحمد  صحيح،«  271/  2»مسند  شاكر(:»إسناده  أحمد  في    ت  األرنؤوط  )قال  أحمد«  ط   150/  3»مسند 
 (: 80»ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )ص " . وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط الشيخين. "الرسالة(: 

ورجاله "...(:193/  8»إرواء الغليل«)وقال فيالجملة األولى دون:"ثالثا".  منه  (،وصح192/  8"اإلرواء")- »ضعيف"140برقم  
 ."ثقات رجال الشيخين , غير أن أبا إسحاق وهو السبيعى واسمه عمرو بن عبد هللا كان اختلط , ثم هو مدلس وقد عنعنه.

( ) كتاب المغازي ، باب قول هللا تعالى إن الذين تولوا منكم يوم  4066( برقم: )98/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 . لتقى الجمعان ( )بهذا اللفظ(ا
( 549/    7وابن أبي شيبة في "مصنفه" )،  ( )بهذا اللفظ(  15929( برقم: )469/    8أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )  –  )6(

»صحيح الترغيب . وقال األلباني في    ( )بمثله.(8902( برقم: )183/    9والطبراني في "الكبير" )،  ( )بمثله.(  12414برقم: )
وهذا إسناد   :"...2562برقم    (:191/  8»إرواء الغليل « )" صحيح موقوف" ، وقال في    2953برقم    (:131/  3ب« )والترهي

 ( :"رواه الطبرانى فى " الكبير " ورجاله رجال الصحيح". 4/177صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمى فى " المجمع")
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  " فقال :    رسول للا : عن عمه أنه أتى  عن خارجة بن الصلت التميمي .  )حسن( -5325
   )1(" خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق

فَلَعَْمِري َما أَتَمَّ َّللاَّ  َحجَّ َمْن لَْم يَط ْف َبْيَن  قالت "  رضي للا عنها   في مسلم عن عائشة -5326
فَا      )2("َواْلَمْرَوةِ الصَّ

: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف  "  عطاء   في البخاري عن   -5327
مع الرجال ؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال إي لعمري لقد أدركته   يمنعهن وقد طاف نساء 

 )3("بعد الحجاب

ا َكاَن النبي   رضي للا عنهما    وفي البخاري عن بن عمر -5328 َيْحِلف  اَل    قَاَل َكِثيًرا ِممَّ
قَل ِِب اْلق ل وبِ   )4("َوم 

    .من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها   •

ْحَمِن ْبُن سمرة  فيهما عن -5329 قَاَل ِلي َوإِذَا َحلَْفَت َعلَى يَِميٍن فََرأَْيَت َغْيَرَها َخْيًرا   َعْبُد الرَّ
  )5(" ِمْنَها فَأِْت الَِّذي ه َو َخْيٌر َوَكف ِْر عن َيِميِنكَ 

 )6("فََكف ِْرعن يَِميِنَك َوأِْت الَِّذي ه َو َخْيرٌ "وفي لفظ لهما عنه -5330

 )7("َيِميِنَك ث مَّ اْئِت الَِّذي ه َوَخْيرٌ فََكف ِْرعن  " عنه وفي لفظ.  )صحيح( -5331

ِ َْلَْن َيلَجَّ أََحد ك ْم ِبَيِميِنِه فِي أَْهِلِه آثَم  لَه    النبي   عن    هريرة  يأَبُ وفيهما عن   -5332 َوَّللاَّ
ِ ِمْن أَْن ي ْعِطَي َكفَّاَرتَه  الَّتِي فََرَض َّللاَّ      )8( "ولفظ البخاري " التي افترض عليه"      " ،   عنَد َّللاَّ

 ) هناك إثم ، وآثم( ) يلج= يقيم على يمينه ال يحنث( 

َمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن فََرأَى َغْيَرَها  :"      رسول للا   قَالَ     أَبِي هريرةعن  وفي مسلم   -5333
فَْلي َكف ِْر يَِميَنه  َوْلَيْفعَْل الَِّذي   "سلملم  وفي لفظ"  َخْيًرا ِمْنَها فَْلَيأِْت الَِّذي ه َو َخْيٌر َوْلي َكف ِْر عن يَِميِنهِ 

 )9("  ه َو َخْيرٌ 

 
( ) كتاب الرقى والتمائم ، ذكر إباحة أخذ الراقي األجرة على 1116( برقم: )475/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

/   9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  3896( برقم: )19/    4رقيته التي وصفناها ( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" ) 
ن أجل خارجة مإسناده حسن  "(:296/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(22251( برقم: )5113

 وقال :"   2027برقم     (:44/  5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) " . وصححه األلباني في    بن الصَّْلت
 قلت: وهو كما قاال إن شاء هللا، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير خارجة بن ووافقه الذهبي.  وقال الحاكم: " صحيح اإلسناد،

" الثقات "، لكن قال ابن أبي خيثمة: " إذا    الصلت، فروى عنه مع الشعبي عبد األعلى بن الحكم الكلبي، وذكره ابن حبان في
في "   ، يحتج بحديثه ". ذكره الحافظ في " التهذيب " وأقره، وكأنه لذلك قال الذهبي  روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة

 ".  .الكاشف ": " ثقة
( ) كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال  1277( برقم: )68/    4سلم في "صحيحه" )أخرجه م  –  )2(

 .يصح الحج إال به ( )بهذا اللفظ( 
 . ( ) كتاب الحج ، باب طواف النساء مع الرجال()بهذا اللفظ(1618( برقم: )152/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب القدر ، باب يحول بين المرء وقلبه ( )بهذا اللفظ(6617( برقم: )126/  8"صحيحه" ) أخرجه البخاري في – )4(
( ) كتاب كفارات األيمان ، باب الكفارة قبل الحنث وبعده ( )بهذا 6722( برقم: ) 147/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن   ( ) كتاب1652( برقم: )86/    5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .يأتي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بمثله.(

( ) كتاب األيمان والنذور ، باب : قول هللا تعالى ال يؤاخذكم هللا  6622( برقم: )127/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا  1652( برقم: )86/    5باللغو في أيمانكم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

    .لذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بنحوه.(فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي ا
  ( )بدون ترقيم( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب الحنث إذا كان خيرا ( )بهذا اللفظ( 223/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(

ثم ائت الذي يمينك،  عن  فكفر  في رواية ألبي داود: »  "(: 506»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص  . قال ابن حجر في
 . "إسناده صحيح."(:174/ 5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  هو خير« وإسنادها صحيح

( ) كتاب األيمان والنذور ، باب : قول هللا تعالى ال يؤاخذكم هللا  6625( برقم: )128/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
( ) كتاب اأْليمان ، باب النهي َعْن اإلصرار على 1655( برقم: )88/    5( ، ومسلم في "صحيحه" )بنحوهباللغو في أيمانكم ( )

 .(بهذا اللفظ اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام ( )
نها ( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا م1650( برقم: )85/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(

 . أن يأتي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بهذا اللفظ(
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َمْن َحلََف َعلَى َيِميٍن فََرأَى َغْيَرَها     رشول للا   قَالَ   عن عدي ْبِن َحاتِمٍ في مسلم  و   -5334
ْك َيِميَنه      )1("َخْيًرا ِمْنَها فَْلَيأِْت الَِّذي ه َو َخْيٌر َوْلَيْتر 

   )2("فَْلي َكف ِْرَها َوْلَيأِْت الَِّذي ه َو َخْيٌر  "وفي لفظ له عنه  -5335

 حكم االستثناء في اليمين •

ِ إِْن َشاَء َّللاَّ  اَل أَْحِلف  َعلَى يَِميٍن ث مَّ أََرى َخْيًرا َوإِن ِي  "    عن أبي موسىفيهما   -5336 َوَّللاَّ
 )3("ِمْنَها إاِلَّ َكفَّْرت  عن َيِميِني َوأَتَْيت  الَِّذي ه َو َخْيرٌ 

ِ إِْن َشاَء َّللاَّ  اَل أَْحِلف  َعلَى َيِميٍن فَأََرى َغْيَرَها َخْيًرا ِمْنهَ "وفي لفظ لهما -5337 ا إِالَّ  إِن ِي َوَّللاَّ
 )4("أَتَْيت  الَِّذي ه َو َخْيٌر َوتََحلَّْلت َها

اللَّْيلَةَ   :"قَالَ     عن أَبِي هريرة  فيهما -5338 قَاَل س لَْيَمان  ْبن  داود َعلَْيِهَما السَّاَلم َْلَط وفَنَّ 
ِ فَقَاَل لَه  اْلَملَك  ق ْل إِْن َشاَء َّللاَّ    فَلَْم َيق ْل َوَنِسَي  بِِمائَِة اْمَرأَةٍ تَِلد  ك لُّ اْمَرأَةٍ غ اَلًما ي قَاتِل  فِي َسِبيِل َّللاَّ

َولَْم تَلِ  ِنْصَف أنساٍن قَاَل النبي فَأََطاَف بِِهنَّ  لَْو قَاَل إِْن َشاَء َّللاَّ  لَْم َيْحَنْثَوَكاَن ْد ِمْنه نَّ إاِلَّ اْمَرأَةٌ 
 )5("" وكان دركا له في حاجته ولفظ مسلم" ، أَْرَجى ِلَحاَجِتهِ 

: من حلف فقال إن      رسول للا   قالرضي للا عنهما    عن بن عمر.    )صحيح(   -5339
   )6("شاء للا فقد استثنى 

استثنى فال حنث  وفي لفظ ".    )صحيح( -5340 فقد  فقال إن شاء للا  من حلف على يمين 
   )7("عليه

 .اعتبار النية في اليمين  •
ق َك َعلَْيِه َصاِحب كَ     رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةفي مسلم   -5341   َيِمين َك َعلَى َما ي َصد ِ

ق َك ِبِه َصاِحب كَ  " وفي لفظ"  )8(" ي َصد ِ

 )9("اْليَِميُن َعلَى نِيَِّة اْلُمْستَْحِلفِ     رسول للا  قَاَل قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -5342

أ ْنِزلَْت َهِذِه اْْلَية  اَل ي َؤاِخذ ك ْم َّللاَّ  ِباللَّْغِو    رضي للا عنها :"   عن عائشةفي البخاري   -5343
ِ َوَبلَى َوَّللاَِّ  ِل اَل َوَّللاَّ ج    )10("فِي أَْيَماِنك ْم فِي قَْوِل الرَّ

 
( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 1651( برقم: )85/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 . أن يأتي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 1651( برقم: )68/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 . أن يأتي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بهذا اللفظ(
الى ال يؤاخذكم هللا  ( ) كتاب األيمان والنذور ، باب : قول هللا تع6623( برقم: )128/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى 1649( برقم: )82/    5باللغو في أيمانكم ( )بمثله.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بهذا اللفظ(

) كتاب فرض الخمس ، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب (  3133( برقم: )89/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى 1649( برقم: )82/    5المسلمين ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بنحوه.(
( ) كتاب النكاح ، باب قول الرجل ألطوفن الليلة على نسائي ( 5242( برقم: )39/    7ه" )أخرجه البخاري في "صحيح  –  )5(

 . ( ) كتاب اأْليمان ، باب االستثناء ( )بنحوه.(1654( برقم: )87/  5)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
وابن حبان في  ،  يمان ، ( )بمثله.(  ( ) باب ما جاء في األ999( برقم: ) 343/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )6(

إسناده صحيح، "(:184/  10»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4339( برقم: )182/    10"صحيحه" )
»صحيح ". ، وصححه األلباني في  نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

 .  6209برقم  (:1067/ 2وزيادته« ) الجامع الصغير
وقال :"حديث حسن" ، وصححه األلباني في   ( )بهذا اللفظ(1531( برقم: )191/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )7(

 . 2571برقم  (:198/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
 . ()كتاب اأْليمان ، باب يمين الحالف على نية المستحلف( )بهذا اللفظ(1653(برقم:)87/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )8(
 . () كتاب اأْليمان ، باب يمين الحالف على نية المستحلف()بهذا اللفظ(1653( برقم:)87/    5أخرجه مسلم في"صحيحه" )  –  )9(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ال يؤاخذكم هللا باللغو في 4613( برقم: )25/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )10(

 . أيمانكم ( )بهذا اللفظ(
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ِنَع إِلَْيِه   رسول للا   قَالَ :"  رضي للا عنهما   عن أسامة بن زيد)صحيح( .   -5344 َمْن ص 
وٌف  ُ َخْيًرا فَقَْد أَْبلََغ فِي الثَّنَاءِ فَقَاَل ِلفَاِعِلِه َجزَ َمْعر     )1("  اَك َّللاَّ

 باب النذور  •
َ   :"قَالَ   عن النبيرضي للا عنهما    عن عائشةفي البخاري   -5345 َمْن نَذََر أَْن يُِطيَع َّللاَّ

 )2("فَْليُِطْعهُ َوَمْن نَذََر أَْن يَْعِصيَهُ فَاَل يَْعِصهِ 

ْم    :"قَالَ   عن النبي     ْبَن حصين  وفيهما عن عمران -5346 ك ْم قَْرنِي ث مَّ الَِّذيَن َيل وَنه  َخْير 
ْم قَاَل عمران فََما أَْدِري قَاَل النبي  تَْيِن أَْو ثاََلثًا ث مَّ َيك ون  بَْعَده ْم قَْوٌم    ث مَّ الَِّذيَن َيل ونَه  بَْعَد قَْوِلِه َمرَّ

ون وَن وَ  َمن  َيْشَهد وَن َواَل ي ْستَْشَهد وَن َوَيخ  وَن َواَل َيف وَن َويَْظَهر  فِيِهْم الس ِ  )3("اَل ي ْؤتََمن وَن َوَيْنذ ر 

دُّ َشْيئًا  َنَهى النبيرضي للا عنهما :"  عن ابن عمر  فيهما -5347 عن النَّْذِر َوقَاَل إِنَّه  اَل يَر 
  )4("إِنَّه  اَل َيأْتِي ِبَخْيٍر  ، وفي لفظ مسلم  "   "َوإِنََّما ي ْستَْخَرج  ِبِه ِمْن اْلَبِخيلِ 

وا      النبي  أَنَّ     أَِبي هريرة  عن   وفي لفظ لمسلم -5348 فَِإنَّ النَّْذَر اَل يُْغنِي قَاَل اَل تَْنِذر 
 )5("ِمْن اْلقََدِر َشْيئًا َوإِنََّما يُْستَْخَرُج بِِه ِمْن اْلبَِخيلِ 

أدرك      رسول للا   أن":      عن أبيه عن جده    بن شعيبعمرو   عن  .  )حسن( -5349
ما بال القران قاال يا رسول للا نذرنا    رسول للا   رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال

ليس هذا نذرا فقطع قرانهما قال سريج في  :"    رسول للا   أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال
   )6(" وجل حديثة إنما النذر ما ابتغى به وجه للا عز 

النذر ليس له صيغة معينة بل كل كلمة يفهم منها أن العبد ألزم نفسه هلل تعالى بشيء فهو نذر   •
دَّقَنَّ وقد سمى هللا النذر معاهدة فقال تعالى  ،   َ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضِلِه لَنَصَّ َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد َّللاَّ

اِلِحينَ َولَنَُكونَنَّ ِمَن   الصَّ
إذا قال: إن شفى هللا مريضي سأتصدق بكذا وكذا، فهذه الصيغة صيغة نذر، وأما قوله: إذا   •

 شفيت فسأتصدق، فهذه الصيغة ليست صيغة نذر.
  

 
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  3413( برقم: )202/    8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
 ( )بلفظه.( 2035( برقم: )557/    3والترمذي في "جامعه" )  ،    وقال :"إسناده حسن"  ( )بلفظه.(1322( برقم: )110/    4)

هذا حديث حسن جيد غريب . ال نعرفه من حديث أسامة بن زيد إال من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي   وقال :"
إسناده صحيح "(: 202/  8»صحيح ابن حبان« )" . قال األرنؤوط في  صلى هللا عليه وسلم بمثله ، وسألت محمدا فلم يعرفه .

 . 969برقم  (:571/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في على شرط مسلم
 .( ) كتاب األيمان والنذور ، باب النذر في الطاعة()بهذا اللفظ( 6696( برقم: )142/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الشهادات ، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد 2651( برقم: )171/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة رضي هللا 2535( برقم: ) 185/    7( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . تَعَالَى عنهم ثُمَّ الذين يلونهم ( )بنحوه.(

( ) كتاب القدر ، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر ( )بهذا اللفظ( 6608( برقم: )124/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب النذر ، باب النهي َعْن النذر وأنه ال يرد شيئا ( )بنحوه.(1639( برقم: )77/  5، ومسلم في "صحيحه" )

 . ()كتاب النذر ، باب النهي َعْن النذر وأنه ال يرد شيئا( )بهذا اللفظ(1640رقم:)( ب77/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )5(
)6(  –   ( في مسنده  أحمد  )  3/1412أخرجه  برقم  اللفظ(6829(  بهذا   ( في    .(  األرنؤوط  )قال  أحمد«  ط   324/  11»مسند 

 ". سناده صحيح"إشاكر(:ت أحمد  263/ 6»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في حديث حسن. "الرسالة(: 
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 كفارة النذر  •
اكِ   عن.    )صحيح( -5350 ٌل َعلَى َعْهدِ   ثابت ْبُن الضَّحَّ أَْن َيْنَحَر      رسول للا   قَاَل َنذََر َرج 

َهْل َكاَن فِيَها َوثٌَن ِمْن    فَقَاَل إِن ِي َنذَْرت  أَْن أَْنَحَر إِِباًل ِبب َواَنةَ فَقَاَل النبي  إِِباًل ِبب َواَنةَ فَأَتَى النبي 
أَْوِف    رسول للا  اَل قَالَ   أَْوثَاِن اْلَجاِهِليَِّة ي ْعَبد  قَال وا اَل قَاَل َهْل َكاَن فِيَها ِعيٌد ِمْن أَْعَياِدِهْم قَال وا

ِ َواَل فِيَما اَل يَْمِلُك اْبُن آَدمَ ِبَنْذِرَك فَإِنَّه      )1("اَل َوفَاَء ِلنَْذٍر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

اَل َوفَاَء ِلنَْذٍر فِي َمْعِصيٍَة َواَل فِيَما اَل يَْمِلُك    "     حديث عمران بن حصين وفي مسلم   -5351
 )2(" اْلعَْبد

فََما َكاَن  َيق ول  النَّْذر  َنْذَراِن  قَاَل َسِمْعت       ْبَن حصين  عن عمرانو .    )صحيح( -5352
ِ َوفِيِه اْلَوفَاءُ  ِ فَذَِلَك ّلِلَّ ِ فَذَِلَك ِللشَّْيَطاِن َواَل    َوَما َكاَن ِمْن نَْذٍر فِي َمْعِصيَةِ   ِمْن نَْذٍر فِي َطاَعِة َّللاَّ َّللاَّ

    )3(" هُ َما يَُكفُِّر اْليَِمينَ َويَُكفِّرُ َوفَاَء فِيِه 

 )4(" َكفَّاَرةُ النَّْذِر َكفَّاَرةُ اْليَِمينِ قَاَل    رسول للا   عن    عن عقبة ْبِن عامر  وفي مسلم -5353

النذر نذران فما   " قال :  عن النبي  رضي للا عنهما   وعن ابن عباس  .    )صحيح(  -5354
 )5(".  وفاء فيه وعليه كفارة يمينكان هلل فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فال 

َمْن   َقَالرسول للا    أَنَّ رضي للا عنهما     عن ابن عباسو.    موقوف(صحيح  ) -5355
ِه فََكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ   نَذَرَ نَْذًرا فِي َمْعِصيٍَة فََكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ يَِميٍن َوَمْن    يَِميٍن َوَمْن نَذَرَ   نَذََرنَْذًرا لَْم يَُسّمِ

    )6("أََطاقَهُ فَْليَِف بِهِ  نَْذًرا يُِطيقُهُ فََكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ يَِميٍن َوَمْن نَذَرَ  نَْذًرا الَ 

ِ َوأََمَرْتنِي    :"قَالَ       عن عقبة ْبِن عامروفيهما   -5356 َنذََرْت أ ْخِتي أَْن تَْمِشَي إِلَى َبْيِت َّللاَّ
  )7(" ِلتَْمِش َوْلتَْرَكبْ  رسول للا   فَاْستَْفتَْيت ه  فَقَالَ  أَْن أَْستَْفتَِي لََها النبي 

 
( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب ما يؤمر به من وفاء النذر ( 3313( برقم: )236/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط "(:518/  9»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في     )بهذا اللفظ( 
»بلوغ المرام من أدلة .". قال ابن حجر في  ، كل رجاله أئمة، مجمع على عدالتهم من رواية ثابت بين الضحاكالبخاري ومسلم

إسناده  "(:201/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  وهو صحيح اإلسناد:"...(: 510األحكام ت الفحل« )ص
 ". 180/ 4ووافقه الحافظ في "التلخيص"  ،518/ 9صحيح. كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" 

 ( ) كتاب النذر ، باب ال وفاء لنذر ِفي معصية هللا ( )بهذا اللفظ( 1641( برقم: )78/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 هذا اللفظ( ( ) كتاب األيمان والنذور ، باب كفارة النذر ( )ب14/    3854( برقم: )758/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )3(
( ) مسند البصريين رضي هللا عنهم ، حديث عمران بن حصين رضي هللا  20274( برقم: )4600/    8وأحمد في "مسنده" )،  

 . 6804برقم  (:1150/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني في  عنهما ( )بنحوه.(
 . ( ) كتاب النذر ، باب ِفي كفارة النذر ( )بهذا اللفظ(1645( برقم: )80/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )4(
( 72/    10والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1006( برقم: )346/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )–  )5(

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء . قال األلباني في    رة يمين ( )بمثله.(( ) كتاب األيمان ، باب من جعل فيه كفا20134برقم: )
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير خطاب وهو ابن :"  479برقم    (:863/  1من فقهها وفوائدها« )

منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل   وقال البرذعي عنه: "  الحراني وهو ثقة كما قال ابن معين وأبو زرعة في رواية عنه.  القاسم
قلت: جزمه باختالطه غير   وقال الحافظ في " التقريب ": " ثقة اختلط قبل موته ".  وذكره ابن حبان في " الثقات ".  موته ".

 فإنه من  ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك فيه بقوله: " يقال ... "   جيد، ولم يذكره أحد به غير أبي زرعة كما سبق،
فراجع األحاديث   ثم إن الحديث له شواهد من حديث عائشة وغيرها، وقد خرجتها في " اإلرواء "  صيغ التمريض كما هو معلوم.

األول: أن النذر إذا كان طاعة هلل، وجب   متفق عليه. في الحديث دليل على أمرين اثنين:  ".( .2657،  2656،  2654،  2653)
يعصي هللا    عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من نذر أن يطيع هللا فليطعه، ومن نذر أن  وقد صحالوفاء به وأن ذلك كفارته،  

الوفاء به، وعليه الكفارة كفارة اليمين،   واآلخر: أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن، وإطاعة للشيطان، فال يجوز  فال يعصه ".
 النذر كفارة اليمين ".  اب أولى، ولعموم قوله عليه الصالة والسالم: " كفارةفعليه الكفارة من ب وإذا كان النذر مكروها أو مباحا 

وما ذكرنا من األمر األول   ( .2653" اإلرواء " )  أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه، وهو مخرج في
العلماء، إال في وجوب  ونحوها، فالقول به مذهب اإلمام أحمد وإسحاق كما قالالكفارة في المعصية    والثاني متفق عليه بين 

 ".وما في معناه مما أشرنا إليه. ( ، وهو مذهب الحنفية أيضا، وهو الصواب لهذا الحديث288/  1الترمذي )
بهذا  ( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب من نذر نذرا ال يطيقه ( )3322( برقم: )246/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

" قال أبو داود : وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد هللا بن سعيد بن أبي الهند ، أوقفوه على ابن عباس .   وقال :" اللفظ(
في   األلباني  وضعفه  )ص.  وزيادته«  الصغير  الجامع  في    5863برقم    (:845»ضعيف  وقال   ،(  » الغليل  / 8»إرواء 

 .".رضي هللا عنهما  اسالصواب فى الحديث وقفه على ابن عب"(:211
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب من نذر المشي إلى الكعبة (  1866( برقم: )20/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب النذر ، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ( )بمثله.(1644( برقم: )79/  5ومسلم في "صحيحه" )، )بهذا اللفظ( 
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عن أ ْخٍت لَه  َنذََرْت أَْن تَْمِشَي َحافَِيةً    أَنَّه  َسأََل النبي "في السنن  في لفظ  .    )ضعيف( -5357
ْختَِمَرةٍ فَقَاَل لَه  النبي ْم ثاََلثَةَ أَيَّامٍ   َغْيَر م  ْرَها فَْلتَْختَِمْر َوْلتَْرَكْب َوْلتَص    ، وفي لفظ للترمذي   "  م 

ْم ثاََلثَةَ أَيَّاٍم  َ اَل َيْصَنع  ِبَشقَاِء أ ْخِتَك َشْيئًا فَْلتَْرَكْب َوْلتَْختَِمْر َوْلتَص   )1(" إِنَّ َّللاَّ

لما بلغه أن أخت عقبة   رضي للا عنهما ، أن النبي  ابن عباسوعن .  )صحيح(  -5358
  )2(". مرها فلتركببن عامر نذرت أن تحج ماشية ، قال : إن للا لغني عن نذرها ، 

البيت ،  "  وفي لفظ عنه.    )صحيح(  -5359 أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى 
  )3("فأمرها النبي صلى للا عليه وسلم أن تركب ، وتهدي هديا .

،  : أن عقبة بن عامر سأل النبي  عكرمة، عن ابن عباس  وفي لفظ عن.    )صحيح( -5360
: " إن للا غني عن  فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، وشكا إليه ضعفها، فقال النبي  

 )4(بدنة "ولتهد نذر أختك، فلتركب 

قال : نذرت أختي    ، عن عقبة بن عامر الجهني    عن عكرمةفي لفظ  و.    )صحيح( -5361
بدنة    : » إن للا لغني عن مشيها ، لتركب ولتهدي    أن تمشي إلى الكعبة ، فقال رسول للا  

»)5(    . 
) أخبرنا ( أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، ثنا :"(  80/    10في "سننه الكبير" )قال البيهقي   •

قال : قال محمد بن إسماعيل البخاري : إبراهيم بن عبد هللا األصبهاني ، ثنا أبو أحمد بن فارس ،  
»فتح الباري البن ".  وقال ابن حجر في  يعني : في حديث عقبة بن عامر .  -ال يصح فيه الهدي  

 ". ونقل الترمذي عن البخاري أنه ال يصح فيه الهدي"(:589 /11حجر« )

إن أختي نذرت يعني : أن "عن ابن عباس رضي للا عنهما  وفي لفظ  .  )ضعيف( -5362
:إن للا ال يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتحج راكبة ، ولتكفر عن    تحج ماشية ، فقال النبي  

  )6("يمينها . 

ٌل فَقَاَل َنذَْرت  أَْن أَص وَم   عن ِزيَاِد ْبِن ُجبَْيرٍ وفيهما   -5363 قَاَل ك ْنت  َمَع ابن عمر فََسأَلَه  َرج 
َون ِهيَنا     اِء النَّْذرِ ك لَّ َيْوِم ثاََلثَاَء أَْو أَْربِعَاَء َما ِعْشت  فََوافَْقت  َهذَا اْلَيْوَم َيْوَم النَّْحِر فَقَاَل أََمَر َّللاَّ  ِبَوفَ 

 )7("فَأََعاَد َعلَْيِه فَقَاَل ِمْثلَه  اَل يَزيد َعلَْيهِ  أَْن َنص وَم َيْوَم النَّْحرِ 

 
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب إذا حلفت المرأة لتمشي  1/    3824( برقم: )753/    1سائي في "المجتبى" )أخرجه الن  –  )1(

/   7أحمد في "مسنده" )و( ،   بمثله( )3293( برقم: )231/    3أبو داود في "سننه" )، و  حافية غير مختمرة ( )بهذا اللفظ(
حديث صحيح دون قوله: " (:185/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(  17579( برقم: )3854

 .  2592برقم  (:218/ 8»إرواء الغليل « )" . وضعفه األلباني في "ولتصم ثالثة أيام" وهذا إسناد ضعيف
( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 3297( برقم: )322/   3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

" . وقال األلباني في إسناده صحيح.  "(:188/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    معصية ( )بهذا اللفظ(
 إسناده صحيح" .  ( :4/178لتلخيص " ) قال الحافظ فى " ا" (:219/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 3296( برقم: )232/   3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
سنن ».".  قال األرنؤوط في  إسناده صحيح"(: 432/  4»التلخيص الحبير ط العلمية« ).  قال ابن حجر في  معصية ( )بهذا اللفظ(

 "  . إسناده صحيح."(:187/ 5أبي داود ت األرنؤوط« )
إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله، وباقي السند  "ط الرسالة(:   38/  4»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في    –  )4(

 . "على شرطهما.
( ) مسند الشاميين رضي هللا عنهم ، بقية حديث عقبة بن عامر  18072( برقم: )4001/  7أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )5(

حديث صحيح، رجاله ثقات    "ط الرسالة(:  331/  29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  الجهني رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(  
وهذا " (:220/  8»إرواء الغليل « )". وقال األلباني في  من رجال البخاري.ف   -وهومولى ابن عباس  -رجال الشيخين غير عكرمة  

إسناد صحيح على شرط الشيخين , ومطرف بن طريف ثقة فاضل , فال تضره مخالفته لغيره , والحتمال أن يكون عكرمة حدث 
 ."ه. وهللا أعلم.به على الوجهين مرة عن ابن عباس عن عقبة , وأخرى عن عقبة مباشرة وقد ذكروا له رواية عن

( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 3295( برقم: )232/   3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(
وهو ابن -سناده ضعيف لسوء حفظ شريك  إ(:186/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    معصية ( )بهذا اللفظ(

 ".: تفرد به شريك القاضي.80/ 10وقال البيهقي   -عبد هللا القاضي
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب من نذر أن يصوم أياما فوافق 6706( برقم: )143/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(

 صوم يوم ( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعنْ 1139( برقم: )153/    3ومسلم في "صحيحه" )،  النحر أو الفطر ( )بهذا اللفظ(  
 .الفطر ويوم اأْلضحى ( )بنحوه.( 
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فَقَاَل فِي آِخِر      َكْعِب ْبِن َماِلكٍ   وفيهما عن   -5364 ل ِف وا  الَِّذيَن خ  فِي َحِديِثِه َوَعلَى الثالثة 
ِ َوَرس وِلِه فَقَاَل النبي  أَْمِسْك َعلَْيَك بَْعَض    َحِديِثِه إِنَّ ِمْن تَْوَبِتي أَن ِي أَْنَخِلع  ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِلَى َّللاَّ

َو َخْيٌر لَكَ   )1("َماِلَك فَه 

 قضاء النذر   •
فِي    رسول للا    أَنَّه  قَاَل اْستَْفتَى َسْعد  ْبن  ع َباَدةَ اْلنصاري  عن ابن عباسفيهما   -5365

ِه تُُوفِّيَْت قَْبَل أَْن تَْقِضيَهُ   )2(  "فكانت سنة بعد .   اْقِضِه عنها    رسول للا فَقَالَ   نَْذٍر َكاَن َعلَى أُّمِ

أَنَّه  قَاَل إِنَّ اْمَرأَةً اْشتََكْت َشْكَوى فَقَالَْت رضي للا عنهما    عن ابن عباس  وفي مسلم -5366
َجنَّ  وَج فََجاَءْت ميمونة    إِْن َشفَانِي َّللاَّ  َْلَْخر  ر  َزْت ت ِريد  اْلخ  فََْل َصل َِينَّ فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس فَبََرأَْت ث مَّ تََجهَّ

النبي فَأَْخَب   َزْوَج  َعلَْيَها  َمْسِجِد  ت َسل ِم   فِي  َوَصل ِي  َصنَْعِت  َما  فَك ِلي  اْجِلِسي  فَقَالَْت  ذَِلَك  َرْتَها 
س ولِ  َسِمْعت     الرَّ ِمْن     رسول للا فَإِن ِي  ِسَواه   فِيَما  َصاَلةٍ  أَْلِف  ِمْن  أَْفَضل   فِيِه  َصاَلةٌ  َيق ول  

 )3("اْلَمَساِجِد إاِلَّ َمْسِجَد اْلَكْعَبةِ 

اًل قَاَم َيْوَم اْلفَْتحِ فَقَاَل َيا    رضي للا عنهما    جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ عن  و .    )صحيح( -5367 أَنَّ َرج 
ِ إِْن فَتََح َّللاَّ  َعلَْيَك َمكَّةَ أَْن أ َصل َِي فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس َرْكعَتَيْ  ِ إِن ِي َنذَْرت  ّلِِلَّ َصّلِ َهاُهنَا  ِن قَاَل  َرس وَل َّللاَّ

 "      )4("ْيِه فَقَاَل َصّلِ َهاُهنَا ثُمَّ أََعاَد َعلَْيِه فَقَاَل َشأْنَُك إِذَنْ ثُمَّ أََعاَد َعلَ 

عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن  ْلبي داود قال :"    في لفظو .   )حسن لغيره( -5368
َوالَِّذي بَعََث     فَقَاَل النبي" َرجال من أصحاب النبي صلى للا عليه وسلم بهذا الخبر . زاد  
ِ لَْو َصلَّْيَت َهاه َنا َْلَْجَزأَ عنَك َصاَلةً فِي َبْيِت اْلَمْقِدِس  ًدا ِباْلَحق  َحمَّ  )5(   "م 

تشد الرحال إال   " القال :  أن النبي       وأبي سعيد    فيهما حديث أبي هريرةو -5369
 )6( إلى ثالثة مساجد"

ِ إِن ِي َنذَْرت  فِي اْلَجاِهِليَِّة أَْن      عن عمر ْبِن الخطاب  وفيهما -5370 أَنَّه  قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
    )7("فَاْعتََكَف لَْيلَةً   "  وزاد البخاري"  أَْوِف َنْذَركَ   فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فَقَاَل لَه  النبي  أَْعتَِكَف لَْيلَةً 

إِن ِي َنذَْرت  فِي اْلَجاِهِليَِّة أَْن أَْعتَِكَف َيْوًما فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فََكْيَف  "وفي لفظ لمسلم -5371
   )8("اْذَهْب فَاْعتَِكْف يَْوًماتََرى قَاَل 

 
  ( ) كتاب الزكاة ، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى ( )بهذا اللفظ( 1426( برقم: )112/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .(مطوال ( ) كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ( )بمثله2769( برقم: )105/  8)، ومسلم في صحيحه 
( ) كتاب األيمان والنذور ، باب من مات وعليه نذر ( )بهذا  6698( برقم: )142/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .( ) كتاب النذر ، باب اأْلمر بقضاء النذر ( )بمثله.(1638( برقم: )76/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ()كتاب الحج ، باب فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة()بهذا اللفظ(1396(برقم:)125/    4أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(
( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب من نذر أن يصلي في بيت  3305( برقم: )233/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

رواه أبو داود والبيهقي في ،  يح  ذا الحديث صح"ه (:509/  9»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في     المقدس ( )بهذا اللفظ(
)ابن  »سننهما« والحاكم في »مستدركه« وقال صحيح على شرط مسلم. وجزم بكونه على شرط مسلم الشيخ تقي الدين القشيري

إسناده قوي من أجل حبيب "(:193/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في    .".في آخر »االقتراح«  دقيق العيد(
قال الحاكم: " صحيح   وقال:"  972برقم    (:146/  4»إرواء الغليل « )". وصححه األلباني في  هو صدوق ال بأس به.الُمعِلّم ف 

 .".على شرط مسلم ". وهو كما قال
( )بدون ترقيم( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس 234/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يوسف "(:195/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    فظ(( )بهذا الل
وأخرج "...(:147/  4»إرواء الغليل « )" . قال األلباني في  بن الحكم، ويشهد له حديث جابر بن عبد هللا السالف عند المصف قبله.

النبى صلى هللا عليه وسلم بهذا الخبر وزاد: " والذى بعث محمدا بالحق , لو صليت له أبو داود شاهدا عن رجال من أصحاب  
 المقدس "وفيه عمر بن عبد الرحمن بن عوف لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ: " مقبول".بيت فى صالة ههنا ألجزأ عنك 

صالة في مسجد مكة والمدينة ، باب فضل الصالة ( ) كتاب فضل ال1189( برقم: )60/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب الحج ، باب ال تشد الرحال  1397( برقم: )126/  4ومسلم في "صحيحه" )،  في مسجد مكة والمدينة ( )بهذا اللفظ( 

 .إال إلى ثالثة مساجد ( )بمثله.(
، باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف (  ( ) أبواب االعتكاف  2042( برقم: )51/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .() كتاب اأْليمان ، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( )بمثله.(1656(برقم:)88/  5)بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")
 .ذا اللفظ(()كتاب اأْليمان ، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم()به1656(برقم:) 89/  5أخرجه مسلم في "صحيحه") – )8(
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ٌل النبي   رضي للا عنهما  عن ابن عباس  وفي البخاري -5372 فَقَاَل لَه  إِنَّ    قَاَل أَتَى َرج 
جَّ َوإِنََّها َماتَْت فَقَاَل النبي لَْو َكاَن َعلَْيَها َدْيٌن أَك ْنَت قَاِضَيه  قَاَل نَعَْم قَاَل   أ ْختِي قَْد َنذََرْت أَْن تَح 

َو أََحقُّ ِباْلقََضاءِ  َ فَه    )1("فَاْقِض َّللاَّ

إلى النبي صلى للا عليه وسلم  أن امرأة من جهينة ، جاءت    :"وجاء في البخاري عنه -5373
فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها ،  

   )2(" أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا للا ، فاهلل أحق بالوفاء .

  

 
  .( ) كتاب األيمان والنذور ، باب من مات وعليه نذر()بهذا اللفظ(6699(برقم:)142/  8أخرجه البخاري في"صحيحه") – )1(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب الحج والنذور عن الميت 1852( برقم: )18/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .للفظ(والرجل يحج عن المرأة ( )بهذا ا
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 كتاب القضاء   •
 .  تسأل الوالية ال •

البخاري   -5374 أَبِي هريرةفي  النبي    عن  َماَرةِ    عن  اْْلِ َعلَى  َستَْحِرص وَن  إِنَّك ْم  قَاَل 
 )1("فَنِْعَم اْلُمْرِضعَةُ َوبِئَْسْت اْلفاطمة َوَستَك ون  َنَداَمةً َيْوَم اْلِقَياَمِة 

ِ أاََل تَْستَْعِمل ِني قَاَل فََضَرَب ِبَيِدِه    :"قَالَ     عن أبي ذر  وفي مسلم -5375 ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
إِالَّ َمْن أََخذََها  َمْنِكِبي ث مَّ قَاَل َيا أََبا ذَر ٍ إِنََّك ضعيف َوإِنََّها أََماَنة  َوإِنََّها َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمةٌ    َعلَى

  )2("بَِحقَِّها َوأَدَّى الَِّذي َعلَْيِه فِيَها

ِلَنْفِسي اَل  َيا أََبا ذَر ٍ إِن ِي أََراَك ضعيفا  "وفي لفظ لمسلم عنه  -5376 َوإِن ِي أ ِحبُّ لََك َما أ ِحبُّ 
َرنَّ َعلَى اْثَنْيِن َواَل تََولََّينَّ َماَل َيِتيمٍ   )3(" تَأَمَّ

اَلِن ِمْن قَْوِمي فَقَاَل أََحد     قَاَل َدَخْلت  َعلَى النبي    عن أبي موسى  فيهماو -5377 أََنا َوَرج 
إِنَّا   فَقَاَل  ِمْثلَه   اْْلَخر   َوقَاَل   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ ْرَنا  أَم ِ لَْيِن  ج  َمْن َحَرَص  الرَّ َواَل  َسأَلَهُ  َهذَا َمْن  نَُولِّي  اَل 

   )4(" َعلَْيهِ 

 )5("َنْستَْعِمل  َعلَى َعَمِلَنا َمْن أََراَده  لَْن أَْو اَل  :"  وفي لفظ لهما عنه -5378

ْحَمِن ْبن  سمرة  وفيهما عن -5379 ْحَمِن ْبَن      رسول للا  قَاَل ِلي :"    َعْبد  الرَّ َيا َعْبَد الرَّ
َماَرةَ فَِإْن أُْعِطيتََها عن َمْسأَلٍَة ُوِكْلَت إِلَْيَها َوإِْن أُْعِطيتََها عن َغْيِرمَ سمرة   ْسأَلٍَة أُعنَت  اَل تَْسأَْل اإْلِ
 )6("  َعلَْيَها

فِي َمَرِضِه الَِّذي   اْلُمَزنِيَّ   َمْعِقَل ْبَن يََسارٍ َعاَد ُعبَْيُد هللِا ْبُن ِزيَاٍد  الحسن :"وفيهما عن   -5380
ث َك َحِديثًا َسِمْعت ه  ِمنْ   قال  َماَت فِيِه   َحد ِ ْثت َك      رسول للا  َمْعِقٌل إِن ِي م  لَْو َعِلْمت  أَنَّ ِلي َحَياةً َما َحدَّ
ُ َرِعيَّةً يَُموُت يَْوَم يَُموُت َوُهَو َغاش   َيق ول       رسول للا   إِن ِي َسِمْعت   َما ِمْن َعْبٍد يَْستَْرِعيِه َّللاَّ

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ  َم َّللاَّ    )7("ِلَرِعيَّتِِه إِالَّ َحرَّ

فَلَْم يَُحْطَها بِنَِصيَحٍة إِالَّ لَْم َما ِمْن َعْبٍد اْستَْرَعاه  َّللاَّ  َرِعيَّةً  "  عنه  وفي لفظ للبخاري -5381
 )8("يَِجْد َرائَِحةَ اْلَجنَّةِ 

َم َما ِمْن َواٍل َيِلي َرِعيَّةً ِمْن المسلميَن  وفي لفظ له عنه"  -5382 فَيَُموُت َوُهَو َغاش  لَُهْم إِالَّ َحرَّ
ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ   )9(" َّللاَّ

َدَخَل َعلَى ع َبْيِد للِا    َرس وِل للِا    أَنَّ َعائِذَ ْبَن َعْمٍرو َوَكاَن ِمْن أَْصَحابِ   وفي مسلم -5383
: إِن ِي َسِمْعت  َرس وَل للِا   َطَمة  . فَإِيَّاَك أَْن تَك وَن    ْبِن ِزَياٍد فَقَاَل: أَْي ب َنيَّ َعاِء اْلح  : إِنَّ َشرَّ الر ِ َيق ول 

ٍد َصلَّ  َحمَّ ْم ، فَقَاَل لَه : اْجِلْس فَإِنََّما أَْنَت ِمْن ن َخالَِة أَْصَحاِب م  ى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فَقَاَل: َوَهْل  ِمْنه 
ْم ن َخالَةٌ! إِنََّما َكاَنِت النَُّخالَة  بَْعَده ْم َوفِي َغْيِرِهْم .   )10("َكاَنْت لَه 

 
 . ()كتاب األحكام ، باب ما يكره من الحرص على اإلمارة()بهذا اللفظ(7148(برقم: )63/    9أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
 . ( ) كتاب اإلمارة ، باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة ( )بهذا اللفظ(1825( برقم: ) 6/  6أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
 . ( ) كتاب اإلمارة ، باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة ( )بهذا اللفظ(1826( برقم: )7/  6أخرجه مسلم في "صحيحه") – )3(
( ) كتاب األحكام ، باب ما يكره من الحرص على اإلمارة ( )بهذا 7149برقم: )(  64/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .() كتاب اإلمارة ، باب النهي َعْن طلب اإلمارة والحرص عليها()بمثله.(1733( برقم: )6/  6ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
أخرجه مسلم ،    ب في اإلجارة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب اإلجارة ، با2261( برقم: )88/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .(بمثله مطوال( ) كتاب اإلمارة ، باب النهي َعْن طلب اإلمارة والحرص عليها ( ) 1824( برقم: ) 6/  6في "صحيحه" ) 
م هللا  ( ) كتاب األيمان والنذور ، باب : قول هللا تعالى ال يؤاخذك6622( برقم: )127/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب اأْليمان ، باب ندب من حلف يمينا  1652( برقم: )86/    5باللغو في أيمانكم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر َعْن يمينه ( )بنحوه.( 

( ) كتاب األحكام ، باب من استرعي رعية فلم ينصح ( )بنحوه.( 7150( برقم: )64/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 . ( ) كتاب اإليمان ، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ( )بهذا اللفظ(142( برقم: )87/  1، ومسلم في "صحيحه" )

 . ( ) كتاب األحكام ، باب من استرعي رعية فلم ينصح()بهذا اللفظ(7150رقم:)(ب64/    9أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )8(
 .() كتاب األحكام ، باب من استرعي رعية فلم ينصح()بهذا اللفظ(7151( برقم: )64/    9أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )9(
 .اإلمام العادل وعقوبة الجائر()بهذا اللفظ(()كتاب اإلمارة ، باب فضيلة  1830( برقم:)9/    6أخرجه مسلم في"صحيحه")   –  )10(
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اللهم من ولى من أمرأمتي  قال:"  رضي للا عنها أن النبي     عائشة عن  مسلم  وفي   -5384
 )1("أمرأمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهشيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى من 

ف اَلٍن    أَْنعََمَنا ِبَك أََبا  قَاَل َدَخْلت  َعلَى معاوية فَقَاَل َما  َمْريََم اأْلَْزِديَّ )صحيح( . عن أبي  -5385
َك ِبِه َسِمْعت   ه  َّللاَّ     َيق ول    رسول للا   َوِهَي َكِلَمةٌ تَق ول َها اْلعََرب  فَق ْلت  َحِديثًا َسِمْعت ه  أ ْخِبر  َمْن َوالَّ

َشْيئًا َوَجلَّ  د وَن    َعزَّ عنه   َّللاَّ   اْحتََجَب  َوفَْقِرِهْم  َوَخلَّتِِهْم  َحاَجِتِهْم  د وَن  فَاْحتََجَب  أَْمِرالمسلميَن  ِمْن 
اًل      )2("َعلَى َحَواِئجِ النَّاِس   َحاَجِتِه َوَخلَِّتِه َوفَْقِرِه قَاَل فََجعََل َرج 

َوك لُّك ْم    عن النبي رضي للا عنهما      ابن عمرعن  وفيهما   -5386 أَنَّه  قَاَل أاََل ك لُّك ْم َراعٍ 
ل  َراعٍ َعلَى أَ  ج  ْهِل  َمْسئ وٌل عن َرِعيَِّتِه فَاْْلَِمير  الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ َوه َو َمْسئ وٌل عن َرِعيَِّتِه َوالرَّ

ْم َواْلَمْرأَة  َراِعَيةٌ َعلَى َبْيِت بَْعِلهَ  ْم َواْلعَْبد  َراعٍ َعلَى  َبْيِتِه َوه َو َمْسئ وٌل عنه  ا َوَولَِدِه َوِهَي َمْسئ ولَةٌ عنه 
   )3("َماِل َسي ِِدِه َوه َو َمْسئ وٌل عنه  أاََل فَك لُّك ْم َراعٍ َوك لُّك ْم َمْسئ وٌل عن َرِعيَِّتهِ 

َوِهَي َمْسئ ولَةٌ    أَْهِل بَْيِت َزْوِجَها َوَولَِدهِ َواْلَمْرأَة  َراِعَيةٌ َعلَى    " عنه  وفي لفظ للبخاري -5387
ْم    )4("عنه 

 . شدة المسؤولية في القضاء •
ِعَل قَاِضًيا َبْيَن  رسول للا   قَالَ     عن أَِبي هريرة.  ( صحيح) -5388 َمْن َوِلَي اْلقََضاَء أَْو ج 

ينٍ     )5("النَّاِس فَقَْد ذ ِبَح بِغَْيِر ِسك ِ

ْرتَِشَي      رسول للا  قَاَل لَعن    عن أَبِي هريرة.   صحيح لغيره(حسن.  ) -5389 اِشَي َواْلم  الرَّ
ْكمِ      )6("فِي اْلح 

الزياده)في رضي للا عنهما      وعن بن عمرو.    )صحيح( -5390 فيه هذه  ليس  لكن  مثله 
 )7(  الحكم(

  

 
 ( ) كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر ( )بهذا اللفظ( 1828(برقم:) 7/    6أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )1(
زم اإلمام من أمر  ( ) كتاب الخراج والفيء واإلمارة . ، باب فيما يل2948( برقم: )96/  3أخرجه أبو داود في "سننه" )   – )2(

" . وقال إسناده صحيح."(:570/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    الرعية والحجبة عنهم ( )بهذا اللفظ(
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛    :"...    2614برقم     (:299/  8»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )األلباني في  

 ".رة، فمن رجال مسلم؛ وأخرج له البخاري تعليقًا. غير القاسم بن ُمَخْيم
( ) كتاب في االستقراض ، باب العبد راع في مال سيده وال 2409( برقم: )120/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة 1829( برقم: )7/    6مسلم في "صحيحه" )و   ،  يعمل إال بإذنه ( )بهذا اللفظ(
 . (بنحوهالجائر ( )

البخ  –  )4( ( ) كتاب األحكام ، باب قول هللا تعالى وأطيعوا هللا وأطيعوا 7138( برقم: )62/    9اري في "صحيحه" )أخرجه 
 . الرسول وأولي األمر منكم ( )بهذا اللفظ(

  ( ) كتاب القضاء ، باب في طلب القضاء ( )بهذا اللفظ( 3572،   3571( برقم: )324/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )5(
»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت  ". وقال ابن حجر في  هذا الحديث حسن"(: 546/  9»البدر المنير « )  ملقن في. قال ابن ال
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  .".  قال األرنؤوط في واه أحمد واألربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان"ر(: 512الفحل« )ص

»صحيح الجامع ". وصححه األلباني في  فهو صدوق ال بأس به.إسناده قوي من أجل عثمان بن محمد األخنسي،  "(:426/  5)
 .  6190برقم  (: 1065/ 2الصغير وزيادته« )

 . 4194حديث رقم  سبق تخريجه – )6(
 . 4184حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
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يقول : يدعى    سمعت رسول للا    :"قالت  رضي للا عنها     عن عائشة. و   )ضعيف( -5391
بالقاضي العادل يوم القيامة ، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره  

ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة ، يتمنى أنه لم يقض بين اثنين    " ولفظ أحمد :".  
 )1( "في تمرة قط . 

قال : القضاة    ، عن أبيه ، عن النبي    عن ابن بريدة     بريدة  عن.  )صحيح لغيره( -5392
ثالثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق فقضى به  
، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في  

     )2(".  ة : القضاة ثالثةقال أبو داود : هذا أصح شيء فيه يعني : حديث ابن بريدالنار . 

إِذَا َحَكَم اْلَحاِكم  فَاْجتََهَد ث مَّ أََصاَب :"َيق ول     للا   رسولأَنَّه  َسِمَع      عن عمرووفيهما   -5393
 )3("فَلَه  أَْجَراِن َوإِذَا َحَكَم فَاْجتََهَد ث مَّ أَْخَطأَ فَلَه  أَْجٌر 

اَل َيْقِضَينَّ َحَكٌم َبْيَن اْثَنْيِن َوه َو  :"َيق ول   إِن ِي َسِمْعت  النبي   أبي بكرة وفيهما عن -5394
َيق ول  اَل      رسول للا   اَل تَْحك َم َبْيَن اْثَنْيِن َوأَْنَت َغْضَبان  فَإِن ِي َسِمْعت    مسلم" " ،  ولفظ  َغْضَبان  

   )4(" َيْحك ْم أََحٌد َبْيَن اْثَنْيِن َوه َو َغْضَبان  

 . كيف يكون القضاء •

 . البينة على المدعي واليمين على من أنكر  •

أَلََك بَيِّنَةٌ قُْلُت      رسول للا  فَقَاَل ِليبن قيس"  قَاَل اْْلَْشعَث     بن مسعودعن  فيهما   -5395
ِ إِذًا َيْحِلَف َوَيْذَهَب ِبَماِلي اَل قَاَل فَقَاَل ِلْليَُهوِدّيِ اْحِلفْ   )5("قَاَل ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

  )6("قَاَل فَيَِمينُهُ ُشُهوَدَك قُْلُت َما ِلي ُشُهوٌد فَقَاَل ِلي   " وفي لفظ لهما -5396

لفظ  لهما -5397 يَِمينُهُ   "  وفي  أَْو  المدعي ،)7(" َشاِهَداَك  البينة على  وهذا بمعنى قوله " 
 . واليمين على من أنكر"

 
( برقم: 5914/    11أحمد في "مسنده" ) ، و    )بهذا اللفظ(  5055( برقم: )439/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )1(
إسناده    "(:439/  11»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( ) مسند عائشة رضي هللا عنها ، ( )بهذا اللفظ(25102)

»سلسلة األحاديث ،وفي    190برقم    (:113زوائد ابن حبان« )ص»ضعيف موارد الظمآن إلى  "، وضعفه األلباني في  ضعيف.
األولى:   وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:  وقال :"  1142برقم    (:279/  3الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

وأورده في "  الخوارج "." قال أحمد بن حنبل: كان من  صالح بن سرج أورده الذهبي في " الميزان " ولم يزد فيه على قوله:
واألخرى: عمر بن العالء. كذا وقع في المصادر المتقدمة إال المسند فوقع فيه " عمرو " بفتح ...   الضعفاء " وقال: مجهول ".

وذكر في ترجمته أنه روى عنه جماعة من الثقات، ولم يذكر فيه توثيقا   " وهو قول األكثر ".  أوله. قال الحافظ في " التعجيل ":
 . "و مجهول الحال.فه

،وقال    ( ) كتاب القضاء ، باب في القاضي يخطئ ( )بهذا اللفظ(3573( برقم: )324/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 ( )بنحوه.( 7104( برقم: )90/    4والحاكم في "مستدركه" )" ،  هذا أصح شيء فيه يعني : حديث ابن بريدة : القضاة ثالثة .    :"

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  " . قال األرنؤوط في    ابن بكير الغنوي منكر الحديث قال وله شاهد صحيح  بي:"وصححه فقال الذه
وشواهده"(:426/  5) بطرقه  صحيح  في  حديث  األلباني  وقال    .  "( والترهيب«  الترغيب  برقم   (:515/  2»صحيح 

 . :"صحيح لغيره"2172
)م(( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا   7352( برقم: )108/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب اأْلقضية ، باب بيان أجر 1716( برقم: )131/    5ومسلم في "صحيحه" )،  اجتهد فأصاب أو أخطأ ( )بهذا اللفظ(  
 .الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( )بلفظه.(

( ) كتاب األحكام ، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 7158( برقم: )65/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ()كتاب اأْلقضية ، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان( )بنحوه.( 1717(برقم:)132/    5ومسلم في"صحيحه")،  ()بهذا اللفظ(  

( ) كتاب اإلشخاص والخصومات ، باب كالم الخصوم بعضهم  2416( برقم: )211/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 138( برقم: )85/    1ومسلم في "صحيحه" )،  في بعض ( )بهذا اللفظ(  
 . فاجرة بالنار ( )بنحوه.(

) كتاب الشرب والمساقاة ، باب الخصومة في البئر والقضاء (  2356( برقم: )110/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 138( برقم: )85/    1فيها ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . فاجرة بالنار ( )بنحوه.(
باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ( )بهذا   ( ) كتاب الرهن ،2515( برقم: ) 143/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ( 138( برقم: )86/    1اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .)بنحوه مختصرا(
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جاء رجل من حضرموت ورجل  "قال:    عن علقمة بن وائل عن أبيهفي مسلم  و -5398
قد غلبني على أرض لي كانت    فقال الحضرمي يا رسول للا إن هذا    رسول للا   من كندة إلى

  للحضرمي  رسول للا   اليس له فيها حق فقال  ْلبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعه
عليه وليس    على ماحلف  يبالي  الرجل فاجرال  إن  للا   رسول  قال يا  قال فلك يمينه  ال  ألك بينة قال

لئن   أدبرأما  لما    رسول للا   فقال  فانطلق ليحلف  إالذلك  منه  لك  ليس  فقال  يتورع من شيء
 )1(" ليأكله ظلما ليلقين للا وهو عنه معرض على ماله حلف

كانتا تخرزان في بيت ، أو في الحجرة ، فخرجت إحداهما وقد    أن امرأتين فيهما   -5399
أنفذ بإشفا في كفها ، فادعت على اْلخرى ، فرفع إلى ابن عباس ، فقال ابن عباس : قال رسول  

  : لو يعطى الناس بدعواهم ، لذهب دماء قوم وأموالهم ، ذكروها باهلل واقرءوا عليها:  للا  
: اليمين على فذكروها فاعترفت ، فقال ابن عباس: قال النبي    إن الذين يشترون بعهد للا  

   )2(" " المدعى عليه .

يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم  .  وللبيهقي " لو    )صحيح( -5400
 )3("  ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

اكِ وفي مسلم     -5401 َوَمْن ادََّعى َدْعَوى َكاِذبَةً    :"قَالَ   عن النبي     عن ثابت ْبِن الضَّحَّ
ُ إِالَّ قِلَّةً   )4("ِليَتََكثََّر بَِها لَْم يَِزْدهُ َّللاَّ

فَلَْيَس ِمنَّا َيق ول     أَنَّه  َسِمَع النبي :"    عن أبي ذروفيهما   -5402   َوَمْن ادََّعى َمالَْيَس لَهُ 
أْ   )5("ْ َمْقعََدهُ ِمْن النَّار َوْليَتَبَوَّ

  

 
م بيمين فاجرة بالنار  ( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسل139( برقم: )86/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب إن الذين يشترون بعهد هللا وأيمانهم  4552( برقم: )35/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب اأْلقضية ، باب اليمين على المدعى عليه 1711( برقم: )128/    5ومسلم في "صحيحه" )،  ثمنا قليال ( )بهذا اللفظ(  
 .( )بنحوه مختصرا.(

»بلوغ المرام من أدلة . قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ( 21261( برقم: )252/   10لبيهقي في "سننه الكبير" )أخرجه ا  –  )3(
 . "إسناده صجيج"(:520األحكام ت الفحل« )ص

( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل  110( برقم: )73/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . عذب به ِفي النار ( )بهذا اللفظ( نفسه بشيء

،  ( ) كتاب المناقب ، باب حدثنا أبو معمر ( )بمثله مختصرا.(  3508( برقم: )180/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . يعلم()بهذا اللفظ(( ) كتاب اإليمان ، باب بيان حال إيمان من رغب َعْن أبيه وهو 61( برقم: ) 57/  1ومسلم في "صحيحه" )
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 التغليظ في اليمين  •

ِ   جابر   . وعن  )صحيح(   -5403 اَل      رسول للا   قَالَ   :"قَالَ   رضي للا عنهما  ْبَن َعْبِد َّللاَّ
أَ َمْقعََده  ِمْن النَّ  اِر أَْو  َيْحِلف  أََحٌد عنَد ِمْنبَِري َهذَا َعلَى يَِميٍن آِثَمٍة َولَْو َعلَى ِسَواٍك أَْخَضَر إاِلَّ تََبوَّ

   )1("َوَجَبْت لَه  النَّار  

ِ    :"َيق ول       هريرةوفيهما عن أبي   -5404 ه ْم َّللاَّ  َواَل َيْنظ ر     قَاَل َرس ول  َّللاَّ ثاََلثَةٌ اَل ي َكل ِم 
ٌل َعلَى فَْضِل َماٍء بَِطِريٍق َيْمَنع  ِمْنه  اْبَن السَِّبيِل وَ  ْم َعذَاٌب أَِليٌم َرج  يِهْم َولَه  ٌل َباَيَع  إِلَْيِهْم َواَل ي َزك ِ َرج 

ْنَيا فَإِْن أَْعَطاه  َما اًل اَل ي َبايِع ه  إاِلَّ ِللدُّ اًل ِبِسْلعٍَة    َرج  ٌل َساَوَم َرج  بَْعَد  ي ِريد  َوفَى لَه  َوإاِلَّ لَْم َيِف لَه  َوَرج 
ِ لَقَْد أَْعَطى بَِها َكذَا َوَكذَا فَأََخذََها   اْلعَْصرِ  اًل ِبِسْلعٍَة بَْعَد  "ولفظ مسلم " ،  فََحلََف ِباّلِلَّ ٌل َباَيَع َرج  َوَرج 

ِ َْلََخذََها بَِكذَا َوَكذَا فََصدَّقَه  َوه َو َعلَى َغْيِر ذَِلكَ اْلعَْصِر فََحلََف لَه     )2(""ِباّلِلَّ

  )3("فََصدَّقَه  فَأََخذََها َولَْم ي ْعَط ِبَها"وفي لفظ للبخاري -5405

َوإِْن   َوَرُجٌل بَايََع إَِماًما اَل يُبَايِعُهُ إِالَّ ِلُدْنيَا فَِإْن أَْعَطاهُ ِمْنَها َرِضيَ "وفي لفظ للبخاري -5406
 )4(" لَْم يُْعِطِه ِمْنَها َسِخطَ 

ِ  وفيهما   -5407 َوه َو فِيَها فَاِجٌر      رسول للا   قَالَ :"  عن َعْبِد َّللاَّ َيِميٍن  َمْن َحلََف َعلَى 
ِ َكانَ  َ َوه َو َعلَْيِه َغْضَبان  قَاَل فَقَاَل اْْلَْشعَث  فِيَّ َوَّللاَّ  ذَِلَك َكاَن ِلَيْقتَِطَع ِبَها َماَل اْمِرٍئ مسلم لَِقَي َّللاَّ

وِد أَْرٌض فََجَحَدنِي ٍل ِمْن اْليَه  أَلََك َبي َِنةٌ ق ْلت      النبي  فَقَاَل ِلي  ت ه  إِلَى النبي فَقَدَّمْ   َبْينِي َوَبْيَن َرج 
ِ إِذًا َيْحِلَف َوَيْذَهَب ِبَماِلي فَأَْنَزَل َّللاَّ   ِ اْحِلْف قَاَل ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ إِنَّ   : تَعَالَىاَل قَاَل فَقَاَل ِلْليَه وِدي 

ِ َوأَْيَما وَن ِبعَْهِد َّللاَّ   )5(" إِلَى آِخِر اْْلَيةِ ِنِهْم ثََمًنا قَِلياًل الَِّذيَن َيْشتَر 

َمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن َيْقتَِطع  ِبَها َماَل اْمِرٍئ مسلم ه َو َعلَْيَها فَاِجٌر   للبخاريوفي لفظ   -5408
ِ َوأَْيَمانِ  وَن ِبعَْهِد َّللاَّ َ َوه َو َعلَْيِه َغْضَبان  فَأَْنَزَل َّللاَّ  تَعَالَى إِنَّ الَِّذيَن َيْشتَر  ِهْم ثََمًنا قَِلياًل اْْلَيةَ  لَِقَي َّللاَّ

ْحَمِن فِيَّ أ ْنِزلَْت َهِذِه اْْلَية  َكاَنْت ِلي ِبئٌْر فِي أَْرِض اْبِن  فََجاَء اْْلَشْ  عَث  فَقَاَل َما َحدَّثَك ْم أَب و َعْبِد الرَّ
ِ إِذًا َيْحِلَف فَذََكَر النبي   فَقَاَل ِلي ُشُهوَدكَ َعم ٍ ِلي    ق ْلت  َما ِلي ش ه وٌد قَاَل فَيَِمين ه  ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

    )6(" َهذَا اْلَحِديَث فَأَْنَزَل َّللاَّ  ذَِلَك تَْصِديقًا لَه  

من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، وهو فيها  "  وفي لفظ لهما  -5409
 ( وهي التي يلزم بها الحالف عند الحاكم)    )7(" فاجر ، لقي للا وهو عليه غضبان 

قَاَل َمْن اْقتََطَع َحقَّ اْمِرٍئ مسلم      رسول للا   أَنَّ :"    عن أبي أمامةوفي مسلم   -5410
ٌل َوإِْن َكاَن َشْيئًا َيسِ  َم َعلَْيِه اْلَجنَّةَ فَقَاَل لَه  َرج  ِ  ِبَيِميِنِه فَقَْد أَْوَجَب َّللاَّ  لَه  النَّاَر َوَحرَّ يًرا َيا َرس وَل َّللاَّ

 
( ) كتاب األيمان والنذور . ، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند 3246( برقم: ) 216/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

قال األرنؤوط   ،    ( )بنحوه.(2325( برقم: )419/    3وابن ماجه في "سننه" )،     منبر النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا اللفظ(
إسناده  "(:419/  3»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )". ، وقال في  إسناده قوي."(:150/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

 ." رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.وقال:"   1842برقم  (:371/  2»صحيح الترغيب والترهيب«)" . وصححه األلباني في  صحيح.
( ) كتاب الشهادات ، باب اليمين بعد العصر ( )بهذا اللفظ( ،  2672( برقم: ) 178/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب اإليمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة  108( برقم: )72/    1ومسلم في "صحيحه" )
 . بالحلف ( )بنحوه.(

 () كتاب األحكام ، باب من بايع رجال ال يبايعه إال للدنيا()بهذا اللفظ( 2127( برقم:)79/    9أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب إثم من منع ابن السبيل من  2358( برقم: )110/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . الماء ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإلشخاص والخصومات ، باب كالم الخصوم بعضهم  2416( برقم: )121/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 138( برقم: )85/    1ومسلم في "صحيحه" )،  في بعض ( )بهذا اللفظ(  
 . فاجرة بالنار ( )بنحوه.(

( ) كتاب الشرب والمساقاة ، باب الخصومة في البئر والقضاء 2356( برقم: )110/    3في "صحيحه" )أخرجه البخاري    –  )6(
 . فيها ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب إن الذين يشترون بعهد هللا وأيمانهم  4549( برقم: )34/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 138( برقم: )85/    1لم في "صحيحه" )ومس،  ثمنا قليال ( )بهذا اللفظ(  
 .فاجرة بالنار ( )بمثله.(
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أََراكٍ  قَِضيًبا ِمْن  َوإِْن  دليل على أن األصل في حقوق العباد المشاحة ، وكذا  فيه  )      )1("قَاَل 
 . (حديث أن الشهيد يغفر له إال الدين" وحديث ) من كان عنده مظلمة (وحديث المفلس

عمرو   البخاريوفي   -5411 بن   ِ َّللاَّ َعْبِد  عنهما    عن  النبيرضي للا    اْلَكَبائِر    :"قَالَ عن 
ِ َوع ق وق   ْشَراك  ِباّلِلَّ وس  اْْلِ  )2("  اْلَواِلَدْيِن َوقَتْل  النَّْفِس َواْلَيِمين  اْلغَم 

ِ َما    النبي  أَْعَرابِيٌّ إِلَى  َجاءَ "عنه    في لفظ للبخاريو -5412  اْلَكَبائِر  قَالَ   فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ قَال ْشَراك  ِباّلِلَّ وس     اْلَواِلَدْيِن قَاَل ث مَّ َماذَاقَاَل ث مَّ ع ق وق     ث مَّ َماذَا َ اْْلِ اْليَِميُن    َوَما قُْلُت  قَاَل اْليَِمين  اْلغَم 

 )3(" الَِّذي يَْقتَِطُع َماَل اْمِرٍئ مسلم ُهَوفِيَها َكاِذبٌ قَاَل  اْلغَُموسُ 

ِ َوع ق وق  اْلَواِلَدْيِن    قَاَل النبي      وفيهما عن أبي بكرة -5413 ْشَراك  ِباّلِلَّ أَْكبَر  اْلَكَبائِِر اْْلِ
َها َحتَّى ق ْلَنا لَْيتَه  َسكَ  ر  وِر فََما َزاَل ي َكر ِ وِر ثاََلثًا أَْو قَْول  الزُّ وِر َوَشَهاَدة  الزُّ قَاَل  )  )4("  تَ َوَشَهاَدة  الزُّ

ورِ   -الراوي-ُشْعبَةُ   ( َوأَْكبَُر َظنِّي أَنَّهُ َشَهاَدةُ الز 
 أقضية الرسول من  •

مسلم   -5414 عباسوفي  ابن  عنهما:   عن  هللا  للا   أَنَّ   "رضي  ِبيَِميٍن      رسول  قََضى 
 )5("َوَشاِهدٍ 

َعَرَض َعلَى قَْوٍم اْليَِميَن فَأَْسَرع وا    أَنَّ النبي :"    عن أَبِي هريرة  وفي البخاري   -5415
ْم َيْحِلف   ْم فِي اْليَِميِن أَيُّه   )6("فَأََمَر أَْن ي ْسَهَم َبْيَنه 

إِذَا َكِرهَ ااِلْثَناِن اْليَِميَن أَْو اْستََحبَّاَها فَْلَيْستَِهَما   قال:"  . وفي لفظ : أن النبي    )صحيح( -5416
   )7(" َعلَْيَها 

لَْيِن اْختََصَما فِي َمتَاعٍ إِلَى النبي .وفي لفظ ْلبي داود عنه"  )صحيح لغيره( -5417   أَنَّ َرج 
َما َبي َِنةٌ فَقَاَل النبي     )8("يِن َما َكاَن أََحبَّا ذَِلَك أَْو َكِرَهااْستَِهَما َعلَى اْليَمِ  لَْيَس ِلَواِحٍد ِمْنه 

أن رجلين ادعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما      أبي هريرة  لفظ  عن. وفي    )صحيح( -5418
  )9("شاهدين ، فقضى رسول للا صلى للا عليه وسلم بينهما نصفين .

ٌل ِمْن َبِني َسْهٍم َمَع    :"قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباسفي البخاري  و  -5419 َخَرَج َرج 
ِ َوعدي ْبِن َبدَّاءٍ  َ   تَِميٍم الدَّاِري  ا  ْرٍض لَْيَس ِبَهافََماَت السَّْهِميُّ ِبأ ِمْن    َجاًما  بِتَِرَكِتِه فَقَد وا  قَِدَما  مسلم فَلَمَّ

ةٍ  ًصا  فِضَّ َخوَّ َما  ِمْن ذََهبٍ   م  ِجد  رسول للا  فَأَْحلَفَه  اْبتَعناه  ِمْن تَِميٍم َوعدي    اْلَجام  بَِمكَّةَ فَقَال وا َث مَّ و 

 
( ) كتاب اإليمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار  137( برقم: )85/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
 .( ) كتاب األيمان والنذور ، باب اليمين الغموس ( )بهذا اللفظ(6675(برقم:)137/  8في"صحيحه")أخرجه البخاري   – )2(
( ) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من  6920( برقم: )14/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .أشرك باهلل وعقوبته في الدنيا واآلخرة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور ( )بهذا  2654( برقم: )172/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب اإليمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ( )بمثله.(87( برقم: )64/  1اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .( ) كتاب اأْلقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد ( )بهذا اللفظ(1712( برقم: )128/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )5(
 ( ) كتاب الشهادات ، باب إذا تسارع قوم في اليمين ( )بهذا اللفظ( 2674(برقم: )179/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )6(
( ) كتاب القضاء ، باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة ( 3617( برقم: ) 453/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(

»صحيح " ، وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:467/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
 ."وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين"(: 277/  8»إرواء الغليل«)، وقال في  785برقم    (:198/  1الجامع الصغيروزيادته«)

( ) كتاب القضاء ، باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة 3616( برقم: )344/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(
ه أخرج وقال :" 2659برقم  (:278/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). صححه األلباني  في ( )بهذا اللفظ( 

كما سيأتي بيانه في الحديث    –أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة , وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه  
لكنه بهذا اللفظ صحيح ألن له شاهدين مرسلين وآخر موصوال عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك , وأحد   -التالي

 ." الشاهدين هو اآلتى بعد هذا.
( ) كتاب القضاء ، ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا  5068( برقم: ) 457/    11أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )   –  )9(

إسناده   "(: 457/ 11»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في   معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان ( )بهذا اللفظ( 
»ضعيف موارد " . قال األلباني في يخين غير حماد بن سلمةن فمن رجال مسلم.صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الش

»إرواء الغليل «  " وقد بحثه مفصال في  ضعيف مضطرب اإلسناد والمتن:"  142برقم    (:82الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )ص
 .  2656برقم  (:273/ 8)



1067   | 

 1067  الصفحة
 

اَلِن ِمْن أَْوِلَياِئهِ   فَقَامَ  ِلَصاِحبِِهْم قَاَل َوفِيِهْم نََزلَْت    َوإِنَّ اْلَجامَ   ِمْن َشَهاَدتِِهَما  أََحقُّ   لََشَهاَدت َنا  فََحلَفَا  َرج 
اْلَحِديث   اْستََدلَّ بَِهذَا)َ       )  ")1أََحَدك ْم اْلَمْوت    َحَضرَ   َشَهاَدة  َبْيِنك ْم إِذَا  الَِّذيَن آَمن وا  َيا أَيَُّهاَهِذِه اْْلَية   
 .  (َعلَى اْلُمدَِّعي فَيَْحِلف َويَْستَِحّق. َرّد اْليَِمين على جواز

في ناقة فقال كل واحد     أن رجلين اختصما إلى النبي:"  عن جابر  .    )ضعيف( -5420
 )2("للذي هي في يده  منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة فقضى بها 

اًل ِمْن َبْكِر ْبِن لَْيٍث  رضي للا عنهما  عن ابن عباس    وْلبي داود.    )ضعيف( -5421 أَنَّ َرج 
اٍت فََجلََده  ِمائَةً َوَكاَن بِْكًرا ث مَّ َسأَلَه  اْلَبي َِنةَ َعلَى الْ   أَتَى النبي  َمْرأَةِ فَأَقَرَّ أَنَّه  َزَنى ِباْمَرأَةٍ أَْرَبَع َمرَّ

 ِ ِ َيا َرس وَل َّللاَّ    )3( " فََجلََده  َحدَّ اْلِفْرَيِة ثََماِنينَ فَقَالَْت َكذََب َوَّللاَّ

لَْيِن اْختََصَما إِلَى النبي  عن أبي موسى  .    )ضعيف( -5422 فِي َدابٍَّة لَْيَس ِلَواِحٍد    أَنَّ َرج 
َما ِنْصفَْينِ  َما َبي َِنةٌ فَقََضى ِبَها َبْيَنه   )4( " ِمْنه 

عمر  .    )ضعيف( -5423 بن  عنهما    عن  للا  النبيرضي  طالب    أن  على  اليمين  رد 
    )5("الحق

  

 
الوصايا ، باب قول هللا تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة   ( ) كتاب2780( برقم: )13/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .بينكم إذا حضر أحدكم الموت ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األقضية واألحكام وغير ذلك ، كتاب عمر رضي هللا 4477( برقم: )373/    5أخرجه الدارقطني في "سننه" )  –  )2(

ف  اللفظ( والبيهقي  ( )بهذا  أبي موسى األشعري  إلى  الكبير" )عنه  الدعوى 21284( برقم: ) 256/    10ي "سننه  ( ) كتاب 
. فيه مجهول ، قال ابن   والبينات ، باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة ( )بمثله.(

ف في غير هذا الحديث، قاله الذهبي ]زيد بن نعيم[ الراوي عن محمد بن الحسن ال يعر  "(:695/  9»البدر المنير « )الملقن في  
 ".في الميزان قال ابن القطان في كتاب »الوهم واإليهام« : هو رجل ال يعرف حاله.

والحاكم في "مستدركه"  ،  ( ) باب جراح العمد ، ( )بمثله.(  918( برقم: )320/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )3(
،   "  القاسم بن فياض ضعيف  وصححه وقال الذهبي "  د ، ذكر حد القذف ( )بمثله.(( ) كتاب الحدو8203( برقم: )370/    4)

( 272/    4وأبو داود في "سننه" )،    وقال :" هذا حديث منكر"  ( )بمثله.(7308( برقم: )488/    6والنسائي في "الكبرى" )
»فتح الباري البن . قال ابن حجر في    اللفظ(  ( ) كتاب الحدود ، باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة ( )بهذا4467برقم: ) 
( النسائي" (:141/  12حجر«  واستنكره  الحاكم  داود وصححه  أبو  عليه  سكت  في  قد  األرنؤوط  قال  ت .".  داود  أبي  »سنن 

 ."إسناده ضعيف."(:515/ 6األرنؤوط« )
( وقال :" بهذا اللفظاالستهام على اليمين ( )( ) كتاب القضاء ، 5956( برقم: )430/  5أخرجه النسائي في "الكبرى" ) – )4(

 خطأ ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إال أنه كثير الخطأ . خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده وفي متنه . " 
ول عند أهل (:"قال البيهقي في »سننه« بعد أن ساق الحديث: ... والحديث معل691/  9قال ابن الملقن في »البدر المنير « )

  ، وهذا لفظه-من طريق آخر   -رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال ابن حجر في  الحديث مع االختالف في إسناده على قتادة." .
 .  2656برقم  (:273/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ).".  ضعفه األلباني في  وقال: إسناده جيد

( 184/    10والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  7149( برقم: )100/    4دركه" )أخرجه الحاكم في "مست    –  )5(
»بلوغ المرام من . قال ابن حجر في    ( )بمثله.(4490( برقم: )381/    5والدارقطني في "سننه" )،  ( )بمثله.(  20796برقم: )

»إرواء الغليل في . وضعفه األلباني في   ا ضعف.«». رواهما الدارقطني, وفي إسنادهم"(:432أدلة األحكام ت الزهيري« )ص
 .(«2642»برقم  (:267/ 8تخريج أحاديث منار السبيل« )
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 في مجلس القضاء   •

اَلِن فَاَل تَْقِض      رسول للا   قَاَل ِلي:"    عن علي.   )حسن( -5424 إِلَْيَك َرج  تَقَاَضى  إِذَا 
ِل َحتَّى تَْسَمَع َكاَلَم اْْلَخِر فََسْوَف تَْدِري َكْيَف تَْقِضي قَاَل َعِليٌّ فََما ِزْلت  قَاِضًيا بَْعد      )1("ِلْْلَوَّ

وَن إِلَيَّ      رسول للا   قَالَ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عن أم سلمةوفيهما   -5425 إِنَّك ْم تَْختَِصم 
ا أَْسَمع  ِمْنه  فََمنْ  ِتِه ِمْن بَْعٍض فَأَْقِضَي لَه  َعلَى َنْحٍو ِممَّ جَّ قََطْعت     َولَعَلَّ بَْعَضك ْم أَْن َيك وَن أَْلَحَن ِبح 

ْذه  فَإِنََّما أَْقَطع  لَه  ِبِه قِْطعَةً   ِ أَِخيِه َشْيئًا فَاَل َيأْخ     )2("ِمْن النَّارِ لَه  ِمْن َحق 

ِ أَِخيِه َشْيئًا ِبقَْوِلِه فَإِنََّما أَْقَطع  لَه  قِْطعَةً ِمْن  "عنها  وفي لفظ للبخاري -5426 فََمْن قََضْيت  لَه  ِبَحق 
ْذَها  )3("النَّاِر فَاَل َيأْخ 

ْم أَْن يَك وَن أَْبلََغ ِمْن َبْعٍض  إِنََّما أََنا َبَشٌر َوإِنَّه  َيأِْتيِني اْلَخْصم     "عنها   وفيهما -5427 فَلَعَلَّ بَْعَضه 
فَإِنََّما ِهَي قِْطعَةٌ ِمْن النَّاِر فَْلَيْحِمْلَها أَْو    فََمْن قََضْيُت لَهُ بَِحّقِ مسلم  فَأَْحِسب  أَنَّه  َصاِدٌق فَأَْقِضي لَه  

ْكَها "ولفظ للبخاري، " َيذَْرَها ْذَها أَْو فَْلَيتْر     )4(" فَأَْحِسب  أَنَّه  َصَدَق فَأَْقِضَي لَه  ِبذَِلَك  فَْلَيأْخ 

ِ  .    )ضعيف( -5428 أَنَّ      رسول للا   قََضى   :"قَالَ رضي للا عنهما    بن الزبيرعن َعْبِد َّللاَّ
     )5("اْلَخْصَمْيِن َيْقع َداِن َبْيَن َيَدْي اْلَحَكمِ 

في الشفاعة في الحدود ويؤخذ منه شرط العدل والمساواة     حديث أسامة  وفيهما -5429
 )6(بين الناس في إقامة اْلحكام

كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب للا    أن عمر بن الخطابعن شريح  . و   )صحيح( -5430
  فاقض به وال تلفتك عنه الرجال ، فإن جاءك ما ليس في كتاب للا فانظر سنة رسول للا  

فانظر ما اجتمع    فاقض بها ، فإن جاءك ما ليس في كتاب للا ولم يكن فيه سنة من رسول للا  
ولم يتكلم    عليه الناس فخذ به ، فإن جاءك ما ليس في كتاب للا ولم يكن في سنة رسول للا  

فيه أحد قبلك فاختر أي اْلمرين شئت ، إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم ، وإن شئت أن 
  )7("  تتأخر فتأخر ، وال أرى التأخر إال خيرا لك .

  

 
والحاكم في "مستدركه"  وقال :"حديث حسن" ،     ( )بهذا اللفظ( 1331( برقم: )12/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(
وأحمد في ،    ( )بنحوه مطوال.(3582( برقم: )327/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  7117( برقم: ) 93/    4)

رواه   "(:513»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صز قال ابن حجر في    ( )بمثله.(1227( برقم: )315/    1"مسنده" )
وال داود  وأبو  حبانأحمد  ابن  المديني، وصححه  ابن  وقواه  وحسنه،  في  ترمذي  األلباني  وحسنه  الصغير ".  الجامع  »صحيح 

 . 2500برقم  (:226/ 8»إرواء الغليل « )وبحثه مفصال في  435برقم  (:137/ 1وزيادته« )
ير ( )بمثله.( ، ومسلم  ( ) كتاب الحيل ، باب حدثنا محمد بن كث6967( برقم: )25/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( ) كتاب اأْلقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ( )بهذا اللفظ( 1713( برقم: )128/  5في "صحيحه" ) 
 . ( ) كتاب الشهادات ، باب من أقام البينة بعد اليمين()بهذا اللفظ(2680(برقم:)180/  3أخرجه البخاري في"صحيحه") – )3(
( ) كتاب المظالم ، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (  2458( برقم: )131/    3في "صحيحه" )  أخرجه البخاري    –  )4(

 ( ) كتاب اأْلقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ( )بهذا اللفظ( 1713( برقم: ) 129/    5)بنحوه.(، ومسلم في "صحيحه")
( ) كتاب القضاء ، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ( 3588( برقم: )330/  3أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )5(

ومصعب "...(: 595/  9»البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير« ). قال ابن الملقن في     )بهذا اللفظ(
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« .".  قال األرنؤوط في  لرازي: ال يحتج به. ووهاه ابن حبانهذا ضعفوه، قال يحيى: ضعيف. وقال ا

 ".إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت"(: 440/ 5)
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(  3475( برقم: )175/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي َعْن الشفاعة 1688( برقم: )114/    5)، ومسلم في "صحيحه"  
 .ِفي الحدود ( )بمثله.(

والنسائي في وقال:"إسناده صحيح"،  ()بنحوه.(134(برقم:)239/    1أخرجه الضياء المقدسي في"األحاديث المختارة")  –  )7(
( 265/    1والدارمي في"مسنده"))بنحوه(وعلق األلباني"صحيح اإلسناد موقوف"(3/    5414(برقم:) 1032/    1"المجتبى")

وابن أبي شيبة في "مصنفه"    ،    ( )بمثله.(20401( برقم: )115/    10" )والبيهقي في "سننه الكبير،  ( )بهذا اللفظ(  169برقم:)
 . "إسناده جيد "(:266/ 1»سنن الدارمي« )، قال المحقق حسين سليم أسد في  ( ))بمثله.(23444( برقم: )606/  11)
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 من شروط القضاء  •

   رسول للا لَقَْد َنفَعني َّللاَّ  بَِكِلَمٍة َسِمْعت َها ِمنْ  :"قَالَ   عن أبي بكرة في البخاري  -5431
ا َبلَغَ  ْم قَاَل لَمَّ أَنَّ أَْهَل      رسول للا   أَيَّاَم اْلَجَمِل َبْعَد َما ِكْدت  أَْن أَْلَحَق ِبأَْصَحاِب اْلَجَمِل فَأ قَاتَِل َمعَه 

 )1("لَْن ي ْفِلَح قَْوٌم َولَّْوا أَْمَره ْم اْمَرأَةً ا َعلَْيِهْم ِبْنَت ِكْسَرى قَاَل فَاِرَس قَْد َملَّك و 

 باب الشهادات  •
ك ْم ِبَخْيِر الشَُّهَداِء   أَنَّ النبي      عن زيد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهنِّيِ في مسلم   -5432 قَاَل أاََل أ ْخبِر 

 )2("الَِّذي َيأْتِي ِبَشَهاَدِتِه قَْبَل أَْن ي ْسأَلََها

ك ْم قَْرنِي ث مَّ    عن النبي   رضي للا عنهما   ْبَن حصين  وفيهما عن عمران -5433 قَاَل َخْير 
ْم قَاَل عمران فََما ْم ث مَّ الَِّذيَن َيل وَنه  تَْيِن أَْو ثاََلثًا ث مَّ َيك ون     أَْدِري قَاَل النبي  الَِّذيَن َيل وَنه  بَْعَد قَْوِلِه َمرَّ

فِ  َوَيْظَهر   َيف وَن  َواَل  وَن  َوَيْنذ ر  ي ْؤتََمن وَن  َواَل  ون وَن  َوَيخ  ي ْستَْشَهد وَن  َواَل  َيْشَهد وَن  قَْوٌم  يِهْم  بَْعَده ْم 
َمن    )3("الس ِ

سئل رسول للا صلى للا عليه وسلم أي الناس   قال :"  وفيهما عن ابن مسعود    -5434
خير؟ قال: قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه  

 )4(" وتبدر يمينه شهادته . 

 من تقبل شهادته  •
َردََّشَهاَدةَ   رسول للا  أَنَّ :"      عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبعن  .  )حسن( -5435

"  ، وفي  ِهمْ اْلَخاِئِن َواْلَخاِئَنِة َوِذي اْلِغْمِر َعلَى أَِخيِه َوَردَّ َشَهاَدةَ اْلقَاِنعِ ِْلَْهِل اْلَبْيِت َوأََجاَزَها ِلغَْيرِ 
وز  َشَهاَدة  َخاِئٍن َواَلَخاِئَنٍة َواَل َزاٍن َواَل َزاِنَيٍة َواَل ِذي ِغْمٍر َعلَى أَ لفظ :"     )5(" ِخيهِ اَلتَج 

   "اأْلَِجيُرالتَّابُِع ِمثُْل اأْلَِجيِر اْلَخاّصِ : َواْلقَانُِع .  نَةُ َوالشَّْحنَاُء إلحِ ا: قَاَل أَبُو داود اْلِغْمُر  •
في • الترمذي  الترمذي ت شاكر«)قال  أن شهادة "(:546  /4»سنن  هذا  في  العلم  أهل  عند  العمل 

العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده، ولم يجز أكثر أهل القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل  
العلم شهادة الوالد للولد، وال الولد للوالد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدال فشهادة الوالد للولد  
جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة األخ ألخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل  

 "يبه"وقال الشافعي:ال تجوز شهادة لرجل على اآلخر وإن كان عدال إذا كانت بينهما عداوةقريب لقر

ٍ    رسول للا   أَنَّه  َسِمعَ :"    عن أَبِي هريرةو  .    )صحيح( -5436 وز  َشَهاَدة  َبَدِوي  َيق ول  اَل تَج 
    )6("َعلَى َصاِحِب قَْرَيةٍ 

 
 عليه وسلم إلى  ( ) كتاب المغازي ، باب كتاب النبي صلى هللا4425( برقم: )8/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . كسرى وقيصر ( )بهذا اللفظ( 
 . ( ) كتاب اأْلقضية ، باب بيان خير الشهود ( )بهذا اللفظ(1719( برقم: )132/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب الشهادات ، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد 2651( برقم: )171/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة رضي هللا 2535( برقم: ) 185/    7( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . تَعَالَى عنهم ثُمَّ الذين يلونهم ( )بنحوه.(

( ) كتاب األيمان والنذور ، باب إذا قال أشهد باهلل أو شهدت  6658( برقم: )134/    8أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )4(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة رضي هللا 2533( برقم: ) 184/    7ومسلم في "صحيحه" )،  باهلل ( )بنحوه.(  

 .اللفظ( تَعَالَى عنهم ثُمَّ الذين يلونهم ( )بهذا
. قال    ( ) كتاب القضاء ، باب من ترد شهادته ( )بهذا اللفظ(3600( برقم: )335/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

/ 6»مسند أحمد« )". وقال المحقق أحمد شاكر في  إسناده حسن.  "(:452/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
،   7236برقم    (:1212/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )حسنه األلباني في  " . وإسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:  501
 . 2669برقم  (:283/ 8»إرواء الغليل « )وفي 

( برقم:  99/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1085( برقم: ) 372/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )6(
( 336/  3وأبو داود في "سننه" )،  " المؤلف وهو حديث منكر على نظافة سندهلم يصححه قال الذهبي :" ( )بلفظه.(7140)

»سنن أبي داود ت . قال األرنؤوط في    ( ) كتاب القضاء ، باب شهادة البدوي على أهل األمصار ( )بهذا اللفظ(3602برقم: )
  7235برقم    (:1212/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:454/  5األرنؤوط« )
والحق أن الحديث صحيح اإلسناد , ...  :"  2764برقم    (:289/  8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )،وقال في  

 ."رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
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ِ ْبَن  وفي البخاري عن   -5437 إِنَّ    :"َيق ول     قَاَل َسِمْعت  ع َمَر ْبَن الخطاب    ُعتْبَةَ َعْبَد َّللاَّ
ذ ك ْم اْْلَن ِبَما     رسول للا  أ َناًسا َكان وا ي ْؤَخذ وَن ِباْلَوْحيِ فِي َعْهدِ  َوإِنَّ اْلَوْحَي قَْد اْنقََطَع َوإِنََّما َنأْخ 

ْبَناه  َولَْيَس إِلَْيَنا ِمْن َسِريَرِتِه شَ  ْيٌء َّللاَّ  ي َحاِسب ه   َظَهَر لََنا ِمْن أَْعَماِلك ْم فََمْن أَْظَهَر لََنا َخْيًرا أَِمنَّاه  َوقَرَّ
ْقه  َوإِْن قَاَل إِنَّ َسِريَرتَه  حسنةٌ فِي َسِريَرِتِه َوَمْن أَْظَهَر لَ   )1("َنا س وًءا لَْم َنأَْمْنه  َولَْم ن َصد ِ

 باب اإلقرار  •
ِ بن عباس  وفيهما عن  -5438 َيق ول  قَاَل ع َمر  ْبن  الخطاب َوإِنَّ    رضي للا عنهما  َعْبَد َّللاَّ

َجاِل َوالن َِساِء إِذَا قَاَمْت اْلَبي َِنة  أَوْ  ِ َحقٌّ َعلَى َمْن َزنَى إِذَا أَْحَصَن ِمْن الر ِ ْجَم فِي كتاب َّللاَّ َكاَن    الرَّ
    )2("اْلَحبَل  أَْو ااِلْعتَِراف  

َعلَى َجاِرَيٍة      رسول للا   وِديٌّ فِي َعْهدِ َعَدا يَه    :"قَالَ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفيهما -5439
ضَّ َرأْس ه    فَأ تَِي ِبِه النبي "فَأََخذَ أَْوَضاًحا َكاَنْت َعلَْيَها َوَرَضَخ َرأَْسَها   فَلَْم يََزْل ِبِه َحتَّى أَقَرَّ ِبِه فَر 

  )3("ِباْلِحَجاَرةِ 

ِ فَاْعتََرَف فَأََمَر ِبِه النبي فَِجيَء  "وفي لفظ للبخاري -5440 ضَّ َرأْس ه  ِباْلِحَجاَرةِ   ِباْليَه وِدي  فَر 
")4( 

حدثه أن أباه حدثه    أن علقمة بن وائل    ن سماك بن حربعصحيح مسلم  وفي   -5441
إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول للا هذا قتل أخي      رسول للا   إني لقاعد مع"قال:  
قال    لم يعترف أقمت عليه البينة ( قال نعم قتلتهلو  إنه  ) أقتلته ؟ ( ) فقال      رسول للا   فقال

) كيف قتلته ؟ ( قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه 
) هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟ ( قال ما لي مال إال كسائي      رسول للا   فقتلته فقال له

رى قومك يشترونك ؟ ( قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته  وفأسي قال ) فت 
) إن قتله فهو مثله (      رسول للا   وقال ) دونك صاحبك ( فانطلق به الرجل فلما ولى قال

  رسول للا  فرجع فقال يا رسول للا إنه بلغني أنك قلت ) إن قتله فهو مثله ( وأخذته بأمرك فقال
   ء بإثمك وإثم صاحبك ؟ ( قال يا نبي للا ) لعله قال ( بلى قال ) فإن ذاك  )أما تريد أن يبو

 )5("كذاك ( قال فرمى بنسعته وخلى سبيله

 من قصة ماعز والغامدية رضي هللا عنهما.  وتقدمت أحاديث الزنى •

    )6("قل الحق وإن كان مراقال لي"رسول للا أن  عن أبي ذر. )صحيح لغيره( -5442

بخمس(  :"   وفي لفظ -5443 إلى من هو  )أوصاني حبي  المساكين وأجالسهم وانظر  أرحم 
تحتى وال أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل الرحم وإن أدبرت وأن أقول بالحق وإن كان مرا  

 )7( "وأن أقول ال حول وال قوة إال باهلل
  

 
 . ( ) كتاب الشهادات ، باب الشهداء العدول ( )بهذا اللفظ(2641قم: )( بر169/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب االعتراف بالزنا 6829( برقم: )168/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ب ِفي الزنى ()بنحوه مطوال.(( ) كتاب الحدود ، باب رجم الثي1691( برقم: )116/  5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")
( ) كتاب الديات ، باب سؤال القاتل حتى يقر واإلقرار في الحدود  6876( برقم: )4/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ثبوت 1672( برقم: )104/    5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .ِفي القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقالت وقتل الرجل بالمرأة ( )بنحوه.(  القصاص

 ( ) كتاب الديات ، باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به ( )بهذا اللفظ( 6884( برقم: ) 6/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب صحة  1680( برقم: )109/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . اإلقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه ( )بهذا اللفظ(
، ذكر االستحباب للمرء أن يكون له من ( ) كتاب البر واإلحسان 361( برقم: )76/   2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )6(

إسناده  "(:79/  2»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منها ( )بهذا اللفظ(
 . :" صحيح لغيره" 2233برقم  (:536/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وقال األلباني في ضعيف جداً 

( ) مسند األنصار رضي هللا عنهم ، حديث أبي ذر الغفاري رضي 21917( برقم: )5026/    9نده" )أخرجه أحمد في "مس  –  )7(
 ".حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف"ط الرسالة(:  407/ 35»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
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 اإلقرار حجة قاصرة  ومما يدل على ذلك: •
أَنَّ ِهاَلَل ْبَن أ َميَّةَ قَذََف اْمَرأَتَه  عنَد  :"  رضي للا عنهما  ابن عباس  في البخاري عن -5444
ِ    اْلبَيِّنَةَ أَْو َحد  فِي َظْهِركَ   ِبَشِريِك اْبِن َسْحَماَء فَقَاَل النبي   النبي إِذَا َرأَى فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

فَقَاَل   اْلبَيِّنَةَ َوإِالَّ َحد  فِي َظْهِركَ َيق ول    فََجعََل النبي   بَيِّنَةَ أََحُدنَا َعلَى اْمَرأَتِِه َرُجاًل يَْنَطِلُق يَْلتَِمُس الْ 
ُئ َظْهِري ِمْن اْلَحدِّ ِهاَلٌل   ُ َما يُبَّرِ فَنََزَل ِجْبِريل  َوأَْنَزَل    َوالَِّذي بَعَثََك بِاْلَحّقِ إِنِّي لََصاِدٌق فَلَيُْنِزلَنَّ َّللاَّ
ْم      َعلَْيهِ  وَن أَْزَواَجه  اِدقِيَن فَاْنَصَرَف النبي َوالَِّذيَن يَْرم  فَأَْرَسَل    فَقََرأَ َحتَّى َبلََغ إِْن َكاَن ِمْن الصَّ

َوالنبي فََشِهَد  فََجاَء ِهاَلٌل  أََحَدك َما كَ إِلَْيَها  أَنَّ  يَْعلَم    َ إِنَّ َّللاَّ قَاَمْت  َيق ول   ث مَّ  تَاِئٌب  ِمْنك َما  فََهْل  اِذٌب 
وِجَبةٌ قَاَل ابن عباس   ا َكاَنْت عنَد اْلَخاِمَسِة َوقَّف وَها َوقَال وا إِنََّها م  فَتَلَكَّأَْت َونََكَصْت َحتَّى  فََشِهَدْت فَلَمَّ

وَها فَإِْن َجاَءْت  فَقَاَل النبي   ِم فََمَضتْ َظنَنَّا أَنََّها تَْرِجُع ثُمَّ قَالَْت اَل أَْفَضُح قَْوِمي َسائَِر اْليَوْ  أَْبِصر 
َسْحَماَء   اْبِن  ِلَشِريِك  َو  فَه  السَّاقَْيِن  َخَدلََّج  اْْلَْلَيتَْيِن  َساِبَغ  اْلعَْيَنْيِن  أَْكَحَل  َكذَِلكَ ِبِه  بِِه  فَقَاَل   فََجاَءْت 

ِ لََكاَن ِلي َولََها النبي  )1(" َشأْنٌ  لَْواَل َما َمَضى ِمْن كتاب َّللاَّ

ِ     عن أَبِي هريرةفيهما   -5445 َهنِي  اًل    :"   رضي للا عنهما  َوزيد ْبِن َخاِلٍد اْلج  َما قَااَل إِنَّ َرج  أَنَّه 
أَتَى اْْلَْعَراِب  فَقَاَل      رسول للا  ِمْن   ِ بِكتاب َّللاَّ قََضْيَت ِلي  إاِلَّ   َ أَْنش د َك َّللاَّ  ِ َيا َرس وَل َّللاَّ فَقَاَل 

ِ َوأْذَْن ِلي فَقَالَ  ق ْل قَاَل إِنَّ      رسول للا  اْلَخْصم  اْْلَخر  َوه َو أَْفقَه  ِمْنه  َنعَْم فَاْقِض َبْيَنَنا ِبكتاب َّللاَّ
ْجَم فَاْفتََدْيت  ِمْنه   َشاةٍ    بِِمائَةِ اْبنِي َكاَن َعِسيفًا َعلَى َهذَا فََزنَى ِباْمَرأَِتِه َوإِن ِي أ ْخِبْرت  أَنَّ َعلَى اْبنِي الرَّ
وِني أَنََّما َعلَى اْبِني َجْلد  ِمائٍَة َوتَْغِريب  َعاٍم َوأَنَّ َعلَى ا ْمَرأَةِ َهذَا  َوَوِليَدةٍ فََسأَْلت  أَْهَل اْلِعْلِم فَأَْخبَر 

ْجَم فَقَالَ  ِ      رسول للا   الرَّ اْلَوِليَدة  َواْلغََنم  َردٌّ َوَعلَى  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َْلَْقِضَينَّ َبْيَنك َما ِبكتاب َّللاَّ
ْمَها قَاَل فَغَدَ  ا َعلَْيَها  اْبِنَك َجْلد  ِمائٍَة َوتَْغِريب  َعاٍم اْغد  َيا أ َنْيس  إِلَى اْمَرأَةِ َهذَا فَإِْن اْعتََرفَْت فَاْرج 

ِجَمتْ    رسول للا  فَاْعتََرفَْت فَأََمَر بَِها   )2("فَر 
أنيس ، فقد قبل إقرار العسيف ، ولم يقبل هذا اإلقرار في حق المرأة   واغد يا  االستدالل : قوله:وجه   •

جلد المعترف بالزنا  ولو أنكرت لإال إذا اعترفت.، وفيه أيضا أنه لم تقبل دعواه عليها إال باالعتراف ،  
 . ( وهللا تعالى أعلم.  ، وفي معناه قصة اللعان . ، وقد أقيم عليه حد الزنا باعترافه  حد القذف 

  

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع  4747( برقم: ) 100/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . شهادات باهلل إنه لمن الكاذبين ( )بهذا اللفظ(
( )بهذا   ( ) كتاب الشروط ، باب الشروط التي ال تحل في الحدود2724( برقم: )191/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .( ) كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ( )بمثله.(1698( برقم: )121/  5اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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 كتاب العتق •
قَاَل َمْن أَْعتََق َرقََبةً مسلمة أَْعتََق َّللاَّ  بِك ل ِ ع ْضٍو  عن النبي    عن أَبِي هريرةفيهما   -5446

  )1("" ، وفي لفظ مسلم"مؤمنة"  ِمْنه  ع ْضًوا ِمْن النَّاِر َحتَّى فَْرَجه  ِبفَْرِجهِ 

  :" قَالَ عن النبيَوَغْيِرِه ِمْن أَْصَحاِب النبي    عن أبي أمامةو.    )صحيح بطرقه( -5447
َما  أَيَُّما اْمِرٍئ مسلم أَْعتََق اْمَرأً مسلما َكاَن فََكاَكه  ِمْن النَّاِر ي ْجِزي ك لُّ ع ْضٍو ِمْنه  ع ْضًوا ِمْنه  َوأَيُّ 

ي ْجِزي ك لُّ ع ْضٍو ِمْنه َما ع ْضًوا ِمْنه   اْمِرٍئ مسلم أَْعتََق اْمَرأَتَْيِن مسلمتَْيِن َكاَنتَا فََكاَكه  ِمْن النَّارِ   
ْنَها َوأَيَُّما اْمَرأَةٍ مسلمة أَْعتَقَْت اْمَرأَةً مسلمة َكاَنْت فََكاَكَها ِمْن النَّاِر ي ْجِزي ك لُّ ع ْضٍو ِمْنَها ع ْضًوا مِ 

قَاِب أَْفَضل  قَاَل أَْنفَس َها عنَد أَْهِلَها    :"قَالَ     عن أبي ذروفيهما      )2(" ِ أَيُّ الر ِ ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
َها ثََمًنا     )3("َوأَْكثَر 

قَاَل َمْن أَْعتََق ِشْرًكا لَه      رسول للا   أَنَّ رضي للا عنهما :"      وفيهما عن بن عمر -5448
َم اْلعَْبد  َعلَْيِه قِيَمةَ َعْدٍل فَأَْعَطى ش َرَكاَءه  ِحَصصَ  ِ ْم َوَعتََق  فِي َعْبٍد فََكاَن لَه  َماٌل َيْبل غ  ثََمَن اْلعَْبِد ق و  ه 

 )4("َعلَْيِه اْلعَْبد  َوإاِلَّ فَقَْد َعتََق ِمْنه  َما َعتَقَ 

قَاَل َمْن أَْعتََق ِشْقًصا لَه  فِي َعْبٍد أ ْعتَِق ك لُّه     عن النبي      ريرةعن أَبِي هوفيهما   -5449
َعلَْيهِ  َمْشق وٍق  َغْيَر  ي ْستَْسَع  َوإاِلَّ  َماٌل  لَه   َكاَن  َعْبٍد "ولفظ لمسلم " ،    إِْن  فِي  لَه   ِشْقًصا  أَْعتََق  َمْن 

ه  فِي َماِلِه إِْن َكاَن لَه  َماٌل فَإِْن لَْم يَك ْن لَه  َماٌل اْست ْسِعَي اْلعَْبد  َغْيَر َمْشق وٍق َعلَْيِه      )5("فََخاَلص 

اَل َيْجِزي َولٌَد َواِلًدا إاِلَّ أَْن َيِجَده      :"رسول للا قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -5450
 )6( "َمْمل وًكا فََيْشتَِرَيه  فَي ْعِتقَه  

قَاَل َمْن َملََك ذَا َرِحٍم َمْحَرٍم    عن النبي    عن اْلحسن عن سمرة  .  )صحيح لغيره( -5451
رٌّ  َو ح     )7("فَه 

 
 
 
 

 
( ) كتاب كفارات األيمان ، باب قول هللا تعالى أو تحرير رقبة 6715( برقم: )145/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب العتق ، باب فضل العتق ( )بمثله.(1509( برقم: )217/    4ومسلم في "صحيحه" )،    وأي الرقاب أزكى ( )بهذا اللفظ( 
 ( ) بهذا اللفظ( وقال :"جسن صحيح غريب" . قال أحمد شاكر في1547(  برقم )  3/204أخرجه الترمذي في جامعه )    –  )2(

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من "  وبمعناه قال األلباني في    ُطُرِقهِ اْلَحِديُث َصحَّ ِفي  "(:118/    4سنن الترمذي ت شاكر ) 
 . «2611»برقم  (:215/ 6فقهها وفوائدها« )

ومسلم في ،  ( ) كتاب العتق ، باب أي الرقاب أفضل ( )بنحوه.(  2518( برقم: )144/    3رجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . يمان ، باب بيان كون اإليمان باهلل تَعَالَى أفضل اأْلعمال ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب اإل84( برقم: )62/  1"صحيحه" ) 

( ) كتاب الشركة ، باب تقويم األشياء بين الشركاء بقيمة عدل 2491( برقم: )139/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(
    . )بنحوه.(  ( ) كتاب العتق ، (1501( برقم: )212/  4( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الشركة ، باب تقويم األشياء بين الشركاء بقيمة عدل 2492( برقم: )139/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )5(
( ) كتاب العتق ، باب ذكر سعاية العبد ( )بمعناه مختصرا.( ،  1502( برقم: )212/    4( )بهذا اللفظ( ، مسلم في "صحيحه" )

 .( ) كتاب العتق ، باب ذكر سعاية العبد ( )بنحوه.( 1503( برقم: )212/  4)
 . ( ) كتاب العتق ، باب فضل عتق الوالد ( )بهذا اللفظ(1510( برقم: )218/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
ولم يحدث هذا الحديث إال حماد بن سلمة ،    وقال :"  ( )بهذا اللفظ(3949( برقم: )45/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(

( برقم:  14/    5والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بلفظه.(  2870( برقم: )214/    2والحاكم في "مستدركه" )" ،  وقد شك فيه .  
هذا حديث ال نعرفه مسندا ، إال من    وقال :"  ( )بلفظه.(  1365( برقم: ) 39/    3)والترمذي في "جامعه"    ،( )بلفظه.(  4883)

»البدر المنير « .قال ابن الملقن في  ( )بمثله.( 20484( برقم: )4654/  9وأحمد في "مسنده" )  ، "حديث حماد بن سلمة . 
»بلوغ ". قال ابن حجر في   هذا حديث منكر.  وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني:"...(:708/  9)

.".قال األرنؤوط في   رواه أحمد واألربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف"(: 525المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص
  لم يصرح بسماعه   -وهو البصري - صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن    " (:85/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) 

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار " . وصححه األلباني في  وهو ابن جندب. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي.-من سمرة  
 . 1746برقم  (:169/ 6السبيل« )
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َكاتَب  َعْبٌد    :"قَالَ   عن النبي  عن جده    عمرو بن شعيب عن أبيهعن  .  )حسن( -5452 اْلم 
َكاتََبِتِه ِدْرَهمٌ     )1("َما َبِقَي َعلَْيِه ِمْن م 

ال    -صلى للا عليه وسلم    -عن أبي قالبة قال : كن أزواج رسول للا  .    )ضعيف( -5453
  )2("يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار .

القاسمو.    )صحيح( -5454 المؤمنين    عن عبد الرحمن بن  قال إن كن أمهات  أبيه  ، عن 
  )3("ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضى أرخته دونه . 

إِذَا َكاَن عنَد      رسول للا   قَالَ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها     عن أم سلمة. و   )ضعيف( -5455
ي فَْلتَْحتَِجْب ِمْنه   َكاتَِب إِْحَداك نَّ َما ي َؤد ِ    )4("م 

عِ َوقَالُوا اَل يُْعتَُق اْلُمَكاتَُب َوإِْن َكاَن    :الترمذي  قال   ا اْلَحِديِث عنَد أَْهِل اْلِعْلِم َعلَى التََّور 
َوَمعنى َهذَ
يَ  ي َحتَّى يَُؤّدِ  " عنَدهُ َما يَُؤّدِ

البخاري   -5456 اْلَحاِرثِ وفي  ْبِن  عمرو  للا   َختَنِ     عن  ِبْنِت      رسول  َوْيِرَيةَ  ج  أَِخي 
عنَد َمْوِتِه ِدْرَهًما َواَل ِديَناًرا َواَل َعْبًدا َواَل أََمةً َواَل َشْيئًا إِالَّ      رسول للا   َما تََركَ  :"اْلَحاِرِث قَالَ 

 )5("بَْغلَتَه  اْلَبْيَضاَء َوِساَلَحه  َوأَْرًضا َجعَلََها َصَدقَةً 

َحبَّقِ  وأخرج النسائي.  )ضعيف( -5457 ٍل   قََضى النبي  :"قَالَ   عن سلمة ْبِن اْلم  فِي َرج 
ةٌ َوَعلَْيِه ِلَسي َِدِتَها ِمْثل َها َوإِْن َكاَنْت َطاوَ  رَّ َعْته  فَِهَي  َوِطَئ َجاِرَيةَ اْمَرأَِتِه إِْن َكاَن اْستَْكَرَهَها فَِهَي ح 

 )6("لَه  َوَعلَْيِه ِلَسي َِدِتَها ِمْثل َها

مرأة ولدت من  أيما اقَاَل  عن النبي رضي للا عنهما  عن ابن عباس  . و   )ضعيف( -5458
   )7("سيدها ، فهي معتقة عن دبر منه أو قال : ) من بعده ( وربما قالهما جميعا . 

  

 
( برقم:  324/    10والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  3926( برقم: )31/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
( ) كتاب العتاق ، باب المكاتب متى يعتق 4712( برقم: )111/    3والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )،  ( )بنحوه.(  21676)

.". قال األرنؤوط خرجه أبو داود بإسناد حسن"أ(:527»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل«)ص. قال ابن حجر في  ( )بلفظه.(
 ".إسناده حسن. إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها"(:71/ 6األرنؤوط«)»سنن أبي داود ت في

( ) كتاب المكاتب ، باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 21686( برقم: )325/  10أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )2(
وهذا وقال :"...  1770برقم    (:183/  6اديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في تخريج أح. ضعفه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(

 ."إسناد رجاله ثقات , ولكنه مرسل.
( ) كتاب المكاتب ، باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 52168( برقم: )325/  10أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )3(

 ."إسناده صحيح "(:183/ 6ديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في تخريج أحا. قال األلباني في ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العتق ، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 3928( برقم: )32/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

وقال :"حسن صحيح".  قال   ( )بمثله مختصرا.(1261( برقم: )539/    2والترمذي في "جامعه" )  ،  يموت ( )بهذا اللفظ(
في  األ )رنؤوط  األرنؤوط«  ت  داود  أبي  ضعيف."(:72/  6»سنن  في  إسناده  األلباني  وضعفه  الترمذي«  ".  سنن  »ضعيف 

 .  35برقم  (:148)ص
 . ( ) كتاب الوصايا ، باب الوصايا ( )بهذا اللفظ(2739( برقم: ) 2/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
، )وأبو    وعلق عليه األلباني فقال :"ضعيف"  ( )بمثله.(4/    3363( برقم: ) 664/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )6(

سناده  "إ(:508/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4460( برقم: )269/    4داود في "سننه" )
ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: ال يصح حديثه، وقال العقيلي: في هذا الحديث 

 ". نه(، وقال الخطابي: حديث منكراضطراب )قلنا: يعني في مت
( ) مسند بني هاشم رضي هللا عنهم ، مسند عبد هللا بن العباس بن  2957( برقم: )700/  2أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )7(

اللفظ( النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا  المطلب رضي هللا عنهما عن  األرنؤوط في    عبد  قال  ط   82/  5»مسند أحمد« ). 
 .  1771برقم  (:185/ 6»إرواء الغليل « )"  . وضعفه األلباني في حسن، وهذا إسناد ضعيف. "(: الرسالة
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 فهرس موضوعات الكتاب الجامع

  الكتاب الجامع 

 5459ابتداء من الحديث رقم  كتاب العلم 

 5475ابتداء من الحديث رقم  وجوب تبليغ العلم 

 5491الحديث رقم ابتداء من  المعاهدة على حفظ العلم 

 5511ابتداء من الحديث رقم  حكم كتمان العلم 

 5515ابتداء من الحديث رقم  جواز الكتمان للمصلحة 

 5524ابتداء من الحديث رقم  باب في فضل القرآن

 5537ابتداء من الحديث رقم  منازل القراء 

 5543ابتداء من الحديث رقم  وجوب تعاهد القرآن 

التأويل الفاسد التحذيرمن 
 واالختالف في القرآن

 5549ابتداء من الحديث رقم 

الترتيب بين اآليات  مسألة : 
في السور توقيفي. فهل هو  

 كذلك بين  السور ؟ 

 5559 ابتداء من الحديث رقم

الجمع بين السور في ركعة 
 واحدة ، والمفصل من القرآن.

 5560 ابتداء من الحديث رقم

 5565ابتداء من الحديث رقم  في كم يختم القرآن ؟ 

 5575ابتداء من الحديث رقم  أفضل القراء

البد من العمل به وإن لم 
 تقرأه

 5580ابتداء من الحديث رقم 

 5586ابتداء من الحديث رقم  تحسين الصوت بالقرآن 

  فضائل بعض السور

الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة  
 البقرة

 5599ابتداء من الحديث رقم 

 5606ابتداء من الحديث رقم  سورة الكهف واإلخالص 

 5612ابتداء من الحديث رقم  المعوذات وسورة تبارك

 5616ابتداء من الحديث رقم  سور متفرقة

  كتاب األذكار 

 5621ابتداء من الحديث رقم  باب في األذكار المطلقة 

 5633ابتداء من الحديث رقم  فضل مجالس الذكر

  األذكار المقيدة باب في 

 5637ابتداء من الحديث رقم  من أذكار المساء والصباح

من الحصون التي تحفظك في 
 الزمان والمكان. 

 5648ابتداء من الحديث رقم 

 5654ابتداء من الحديث رقم  باب في أذكار النوم وآدابه 

أذكار الدخول للمنزل  
 والخروج منه 

 5671ابتداء من الحديث رقم 

  الدعاء وشروطه آداب 
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الثناء على هللا والصالة على 
 نبيه صلى هللا عليه وسلم

 5680ابتداء من الحديث رقم 

العزم في المسألة وإعظام 
 الرغبة 

 5683ابتداء من الحديث رقم 

 5690ابتداء من الحديث رقم  رفع اليدين

 5701ابتداء من الحديث رقم  اإللحاح وعدم االستعجال

 5709ابتداء من الحديث رقم  االعتداء في الدعاء عدم 

 5714ابتداء من الحديث رقم  إطابة المطعم والمشرب 

 5717ابتداء من الحديث رقم  من األدعية المنهي عنها

 5719ابتداء من الحديث رقم  من األدعية النبوية 

ال يشرع تمني البالء ، ويندب  
 سؤال هللا العافية 

 5737الحديث رقم ابتداء من 

 5744ابتداء من الحديث رقم  دعاء الكرب 

  كتاب الرقية 

 5750ابتداء من الحديث رقم  مشروعية طلب الدواء 

النهي عن التداوي  
 بالمحرمات 

 5756ابتداء من الحديث رقم 

 5760 ابتداء من الحديث رقم مشروعية الرقية وطلبها

 5771ابتداء من الحديث رقم  هل طلب الرقية ينافي التوكل؟ 

العين حق . وكيفية  
 االستغسال 

 5776ابتداء من الحديث رقم 

 5783ابتداء من الحديث رقم  الرقية بالفاتحة والمعوذات 

 5789ابتداء من الحديث رقم  باب في السحر وحكم النشرة

 5798ابتداء من الحديث رقم  العالج الوقائي من السحر

 5804ابتداء من الحديث رقم  والجروحرقية القروح 

 5805ابتداء من الحديث رقم  بماذا يدعو للمريض 

 5817ابتداء من الحديث رقم  ال يكره المريض على الطعام

  رقية عسر الوالدة 

 5818ابتداء من الحديث رقم  من األدوية النبوية 

 5830ابتداء من الحديث رقم  كتاب السفر 

 5844ابتداء من الحديث رقم  أذكار السفر

النقيعة) وليمة المسافر إذا 
 قدم من سفره(

 5853 ابتداء من الحديث رقم

  باب في التصوير 

تحرير محل النزاع في 
 التصوير الحديث 

 

 5856 ابتداء من الحديث رقم أدلة التحريم على اإلطالق 

ال تدخل المالئكة البيت الذي 
 فيه صورة

 5869الحديث رقم ابتداء من 

 5874 ابتداء من الحديث رقم المستثنى من التصوير 
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باب في برالوالدين وصلة 
 األرحام

 5880ابتداء من الحديث رقم 

 5889ابتداء من الحديث رقم  أولويات البر 

 5900ابتداء من الحديث رقم  بر الوالدين بعد الموت 

 5909الحديث رقم ابتداء من  تحريم العقوق وقطيعة الرحم

 5918ابتداء من الحديث رقم  باب في حقوق الجار 

الجليس الصالح والجليس 
 السوء 

 5927ابتداء من الحديث رقم 

  كتاب اللباس 

 5932ابتداء من الحديث رقم  باب في المباح منه 

 5934ابتداء من الحديث رقم  أفضل الثياب 

  باب فيما يحرم من اللباس

الرجال بالنساء أو تشبه 
 العكس

 5942ابتداء من الحديث رقم 

 5948ابتداء من الحديث رقم  التشبه بالكفار 

 5953ابتداء من الحديث رقم  لباس الحرير

 5960ابتداء من الحديث رقم  المباح من الحرير

 5971ابتداء من الحديث رقم  لباس الشهرة 

 5974ابتداء من الحديث رقم  اإلسبال

 5987ابتداء من الحديث رقم  اإلسبال في الصالة

 5989ابتداء من الحديث رقم  من آداب اللباس 

 6002ابتداء من الحديث رقم  عن إظهار النعمة 

  أبواب متفرقة

باب في آداب الجلوس  
 والمجلس ، وكفارته 

 6008ابتداء من الحديث رقم 

 6036ابتداء من الحديث رقم  باب في الرؤيا 

أنواع الرؤيا وما يقول الرائي 
 إذا رأى ما يسر أو يحزن

 5953ابتداء من الحديث رقم 

 6055ابتداء من الحديث رقم  عقوبة الكذب في الرؤيا 

  باب في آداب السالم 

 6059 ابتداء من الحديث رقم فضل السالم

 6066ابتداء من الحديث رقم  آداب ابتداء السالم 

 6078 ابتداء من الحديث رقم كيفية السالم 

السالم بالمصافحة ، وحكم 
 التقبيل في السالم 

 6083 ابتداء من الحديث رقم

 6097ابتداء من الحديث رقم  باب في آداب اإلستئذان 

 6106ابتداء من الحديث رقم  أحكام التثاؤب 

 6112ابتداء من الحديث رقم  أحكام العطاس

  باب في المحبة 

 6120ابتداء من الحديث رقم  هللا عن الحب في 
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 6130ابتداء من الحديث رقم  محبة الرسول  

  بيان شدة حرص النبي  
 على أمته 

 6134 ابتداء من الحديث رقم

باب في اإلحسان للضعفاء ،  
وفضل القيام على تربية 
البنات واألخوات ، وكفالة 

 اليتيم . 

 6141ابتداء من الحديث رقم 

 6152ابتداء من الحديث رقم  والتواضع باب في الكبر 

 6158ابتداء من الحديث رقم  هوان الدنيا على هللا 

 6163ابتداء من الحديث رقم  باب في ذم الظلم 

 6171ابتداء من الحديث رقم  باب في حسن الخلق 

 6184ابتداء من الحديث رقم  باب في الرفق واألناة 

 6190ابتداء من الحديث رقم  أحكام اللعن 

 6202ابتداء من الحديث رقم  باب في الغضب وعالجه 

 6210ابتداء من الحديث رقم  باب في الحياء 

 6217ابتداء من الحديث رقم  باب في إكرام الضيف 

 3232ابتداء من الحديث رقم  باب في آفات اللسان 

  باب في الغيبة 

ضابط الغيبة ومثالها  
 وعقوبتها 

 6251ابتداء من الحديث رقم 

المداراة والمداهنة وغيبة 
 الفاسق 

 6258 ابتداء من الحديث رقم

 6264ابتداء من الحديث رقم  النميمة 

 6269ابتداء من الحديث رقم  باب في الدعوة إلى هللا 

درجات تغيير المنكر وبيان 
 حكمه وأثره وكيفيته 

 6275 ابتداء من الحديث رقم

 6288الحديث رقم ابتداء من  باب في ذم المدح المطلق 

 6291ابتداء من الحديث رقم  باب في المزاح 

اآلقتصاد في العبادة  واإليغال  
 فيها برفق

 6301ابتداء من الحديث رقم 

 6309 ابتداء من الحديث رقم المؤمن بين إقبال وإدبار 

 6314 ابتداء من الحديث رقم المتنطعون 

 6318ابتداء من الحديث رقم  باب في الشعر 

 6330ابتداء من الحديث رقم  باب في الخوف 

 6338ابتداء من الحديث رقم  باب في الرجاء 

 6347ابتداء من الحديث رقم  باب في الرحمة 

باب في الجمع بين الخوف 
 والرجاء 

 6367ابتداء من الحديث رقم 

 6374ابتداء من الحديث رقم  العبرة بالخواتيم 

 6381ث رقم ابتداء من الحدي باب في االستغفار 

 6386ابتداء من الحديث رقم  باب في التوبة 
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 كتاب الجامع ال •
 كتاب العلم •

يذكر شأنه يقول ) بينما موسى      رسول للا  : سمعت:"   فيهما عن أبي بن كعب -5459
في مْل من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك ؟ قال موسى ال فأوحى للا  

  )1("عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه
قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس  "      عن أبي بن كعب  في البخاريو -5460

ما علمك وعلمي وعلم الخالئق في علم هللا إال مقدار ما  منقاره في البحر فقال الخضر لموسى  
 )2("غمس هذا العصفور منقاره

  َما نَقََص ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِمْن ِعْلِم هللِا إِالَّ ِمثَْل َما نَقََص َهذَا اْلعُْصفُورُ   وفي لفظ فيهما :" -5461
 )3("بِِمْنقَاِرِه ِمَن اْلبَْحِر 

قَاَل إِذَا َماَت اْْلنسان  اْنقََطَع عنه  َعَمل ه  إاِلَّ ِمْن    أَنَّ    عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -5462
 )4("أَْو َولٍَد َصاِلحٍ َيْدع و لَه   أَْو ِعْلٍم يُْنتَفَُع بِهِ ثاََلثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة 

ِبِه    عن النبي  رضي للا عنهما  معاوية ْبَن أَبِي ُسْفيَانَ   فيهما عن  و -5463 ي ِرْد َّللاَّ   َمْن 
يِن    )5(" َخْيًرا ي فَق ِْهه  فِي الد ِ

فوضعت له   دخل الخالء رسول للا  :أن  رضي هللا عنهما  عن ابن عباس فيهما  و -5464
 )6("اللهم فقهه في الدين:" .فأخبرفقال"من وضع هذا:"وضوءا قال

رضي للا عنهما قال ضمني رسول    وفي لفظ للبخاري عن عكرمة عن ابن عياس -5465
 )7("اللهم علمه الكتابوقال :"  للا 

  )8("اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . وفي لفظ عند ابن حبان  " )صحيح( -5466

ِمْن  إِنَّ َمثََل َما بَعَثَِنَي َّللاَّ  ِبِه َعزَّ َوَجلَّ    :"قَالَ   عن النبي   عن أبي موسى  وفيهما -5467
  َطائِفَةٌ َطيِّبَةٌ قَبِلَْت اْلَماَء فَأَْنبَتَْت اْلَكأَلَ َواْلعُْشبَ ِمْنَها  َكَمثَِل َغْيٍث أََصاَب أَْرًضا فََكاَنْت    اْلُهَدى َواْلِعْلمِ 

ُ بَِها النَّاَس فََشِربُواِمْنَها َوَسقَْوا  اْلَماءَ   أَْمَسَكتْ   َوَكاَن ِمْنَها أََجاِدبُ اْلَكِثيَر   َوأََصاَب   َوَرَعْوا  فَنَفََع َّللاَّ
ِمْنَها أ ْخَرى   ِ     ً َكألَ   تُْنبِتُ   إِنََّما ِهَي قِيعَاٌن اَل تُْمِسُك َماًء َوالَ َطاِئفَةً  فِي ِديِن َّللاَّ فَذَِلَك َمثَل  َمْن فَق هَ 

 
( ) كتاب العلم ، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى هللا عليه وسلم  74( برقم: )26/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الفضائل ، باب من فضائل  2380( برقم: )103/    7في البحر إلى الخضر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . الخضر عليه السالم ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا (  4727( برقم: )91/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حديث الخضر مع موسى 3401( برقم: )154/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(
( ) كتاب الفضائل ، باب من فضائل الخضر 2380( برقم: )103/    7ومسلم في "صحيحه" )،    اللفظ(عليهما السالم ( )بهذا  

 .) بمثله( عليه السالم (
( ) كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته (  1631( برقم: )73/    5أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب العلم ، باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ( )بهذا  71( برقم: )25/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب اإلمارة ، باب قوله َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ال تزال طائفة من 1037( برقم: ) 53/    6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . )بنحوه.( أمتي ظاهرين على الحق ( 

، ( ) كتاب الوضوء ، باب وضع الماء عند الخالء ( )بهذا اللفظ(  143( برقم: )41/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ( 2477( برقم: )158/    7ومسلم في "صحيحه" )

 . )بنحوه مطوال.(
( ) كتاب العلم ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم اللهم علمه 75( برقم: )26/    1ه البخاري في "صحيحه" )أخرج  –  )7(

 .الكتاب ( )بهذا اللفظ(
ط    65/  5»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(7055( برقم: )531/    15أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(

على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد هللا بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسلم، وهو سناده قوي  "الرسالة(: 
»سلسلة ". وصححه األلباني في  إسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:  272/  3»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في  صدوق.

 ."وبالجملة، فالحديث صحيح بهذا التمام  ...وقال :" 2589برقم  (:173/ 6األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
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ِ الَِّذي أ ْرِسْلت   عَثَنَِي َّللاَّ  ِبِه  َوَنفَعَه  ِبَما َب  فَعَِلَم َوَعلََّم َوَمثَل  َمْن لَْم َيْرفَْع ِبذَِلَك َرأًْسا َولَْم َيْقبَْل ه َدى َّللاَّ
 )1("ِبهِ 

 المطر ، ومثل قلوب الناس فيه ، كمثل األرض في قبول الماء ، فشبه  جعل مثل العالم كمثل  فالنبي   •
فتنبت ، وانتفع بها الناس ،   والحديث ، وتفقه فيه باألرض الطيبة ، أصابها المطرمن تحمل العلم  

التي ال تنبت ، ولكنها تمسك الماء ، فيأخذه الناس ،   وشبه من تحمله ولم يتفقه باألرض الصلبة
الذي   من لم يفهم ، ولم يحمل بالقيعان التي ال تنبت ، وال تمسك الماء ، فهو  وينتفعون به ، وشبه

  خير فيه. ال

يقول      رسول للا   ال أقول لكم إال كما كان  "قال:    ن زيد بن أرقموفي مسلم ع -5468
كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت  

  اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها  
    )2(" ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها

أسألك  يقول)  النبي قال:سمعت      عن جابر.    ه()حسن. صحيح لغير -5469 إني  اللهم 
  )3(" علما نافعا وأعوذ بك من علم ال ينفع

كان يقول في دبر الفجر إذا    أن النبي    رضي للا عنها  ن أم سلمة  ع . و   )ضعيف( -5470
   )4(ورزقا طيبا ، وعمال متقبال " " اللهم إنى أسألك علما نافعا ،صلى : 

َبْيَنَما ه َو َجاِلٌس فِي اْلَمْسِجِد َوالنَّاس  َمعَه  إِْذ أَْقبََل    أَنَّ    َعْن أَبِي َواقٍِد اللَّْيثِّيِ   فيهماو -5471
ا أََحد ه َما      رسول للا   َوذََهَب َواِحٌد قَاَل فََوقَفَا َعلَى    رسول للا   ثاََلثَة  َنفٍَر فَأَْقبََل اْثَناِن إِلَى فَأَمَّ

ا فََرغَ ف ْرَجةً    فََرأَى ا الثَّاِلث  فَأَْدبََر ذَاِهًبا فَلَمَّ َوأَمَّ ْم  ا اْْلَخر  فََجلََس َخْلفَه   فِي اْلَحْلقَِة فََجلََس فِيَها َوأَمَّ
ا    رسول للا  َوأَمَّ فَآَواه  َّللاَّ    ِ إِلَى َّللاَّ ا أََحد ه ْم فَأََوى  أَمَّ ك ْم َعْن النَّفَِر الثَّاَلثَِة  أ ْخبِر  اْْلَخر    قَاَل أاََل 

ا اْْلَخر  فَأَْعَرَض فَأَْعَرَض َّللاَّ  َعْنه    )5("  فَاْستَْحَيا فَاْستَْحَيا َّللاَّ  ِمْنه  َوأَمَّ

   )6("سلما فلما وقفا على رسول للا صلى للا عليه وسلم "    لفظوفي .  )صحيح( -5472

فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة  رسول للا  قال    عن أبي هريرة.    )ضعيف( -5473
قلت وما الرتع يا رسول للا؟قال سبحان للا    قال المساجد  قلت يا رسول للا وما رياض الجنة؟

   )7("أكبر والحمدهلل والإله إالللا وللا 

 
ومسلم في  ،  ( ) كتاب العلم ، باب فضل من علم وعلم()بهذا اللفظ(  79(برقم:)27/    1أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )1(

 .من الهدى والعلم( )بمثله.(  ()كتاب الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث به النبي 2282(برقم:)63/  7"صحيحه")
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التعوذ من شر ما  2722( برقم: )81/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . (عمل ومن شر ما لم يعمل ( )بهذا اللفظ
( ) كتاب العلم ، ذكر ما يجب على المرء أن يسأل هللا جل وعال 82( برقم: ) 283/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

سناده حسن، رجاله "إ(:273/  1»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    العلم النافع رزقنا هللا إياه وكل مسلم ( )بهذا اللفظ(
»صحيح " . قال األلباني في  موالهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم، فهو حسن الحديث  رجال مسلم، أسامة بن زيد وهو الليثي
 . " حسن صحيح" «2057» (:450/ 2موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

)4(  –  ( النسائي في "الكبرى"  اللفظ(  9850( برقم: )44/    9أخرجه  ( برقم: 6449/    12وأحمد في "مسنده" )   ، ( )بهذا 
هذا إسناد رجاله ثقات خال مولى  "(:114/  1»مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه« ). قال اليوصيري في    ( )بلفظه.(27342)

/ 44»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في  أم سلمة فإنه لم يسم ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات ذكره وال أدري ما حاله
 . "سناده ضعيف إلبهام مولى أِمّ سلمة، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين."إط الرسالة(: 140

( ) كتاب العلم ، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ( )بهذا اللفظ( ، 66( برقم:)24/  1أخرجه البخاري في "صحيحه") – )5(
 ى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإال وراءهم ()بمثله.(( ) كتاب السالم ، باب من أت2176(برقم:)9/    7ومسلم في "صحيحه")

( ) كتاب العلم ، ذكر أمان هللا جل وعال من النار من أوى إلى 86( برقم: )286/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
اللفظ(   ل :"حسن وقا   (بمثله( )2724( برقم: ) 445/    4الترمذي في "جامعه" )، ومجلس علم ونيته فيه صحيحة ( )بهذا 

  . "إسناده صحيح على شرط الشيخين"(: 287/ 1»صحيح ابن حبان« )صحيح". قال األرنؤوط في 
( ) أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ، باب 3509( برقم: )487/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )7(

 . 697برقم  (:457»ضعيف سنن الترمذي« )صوقال :"هذا حديث غريب" . ضعفه األلباني في  ( )بهذا اللفظ(
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قال : إذا مررتم    أن رسول للا    :"     عن أنس بن مالكو.  )حسن بشواهده(  -5474
  )1("برياض الجنة فارتعوا ، قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر . 

 وجوب تبليغ العلم •
قال ال تكتبوا عني ومن      رسول للا   أن":    ن أبي سعيد الخدريفي مسلم ع -5475

ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من    وحدثوا عني وال حرجكتب عني غير القرآن فليمحه  
 )2("النار

فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن   ذكر خطبة الفتح وفيه"    وفيهما عن أبي هريرة -5476
قلت لْلوزاعي ما قوله     ") اكتبوا ْلبي شاه (    رسول للا   فقال اكتبوا لي يا رسول للا فقال

 ) ")3  رسول للا  سمعها مناكتبوا لي يا رسول للا قال هذه الخطبة التي 

ِ بن عمرووفي البخاري  -5477 بَلِّغُوا عني  قَاَل  أَنَّ النبي :" رضي للا عنهما عن َعْبِد َّللاَّ
ثُوا عن بَنِي إِْسَرائِيَل َواَل َحَرجَ  أْ َمْقعََده  ِمْن النَّارِ  َولَْو آيَةً َوَحّدِ ًدا فَْلَيتََبوَّ تَعَم ِ  )4("َوَمْن َكذََب َعلَيَّ م 

فرب  فليبلغ الشاهد الغائب    "     رسول للا  قوله    وفي البخاري عن أبي بكرة -5478
 )5("مبلغ أوعى من سامع 

وهو يخطب الناس    رسول للا  سمعت    "    جبير بن مطعمعن  و .  )صحيح لغيره( -5479
لمن لم يسمعها فرب حامل فقه ال فقه له    فوعاها ثم أداهابالخيف : نضر للا عبدا سمع مقالتي  

   )6("فقه منه  أورب حامل فقه إلى من هو 

يقول " نضر للا امرأ      رسول للا  سمعت "قال:      ن زيد بن ثابتعو .    )صحيح(  -5480
ورب حامل فقه ليس    فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه سمع منا حديثا  

   )7("بفقيه 

  نضرللا آمرء:"رسول للا ل : قال  قا    بن مسعود عن  و.   ( . صحيح لغيره)حسن -5481
     )8( "فرب مبلغ أوعى من سامع فبلغه كما سمعهاسمع منا حديثا 

له  قوله:   • الدعاء  ومعناه:  الخطابي.  حكاه  وتخفيفها،  المعجمة  الضاد  بتشديد  هو  )نّضر( 
 بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والُحسن، فيكون تقديره: جّمله هللا وزيَّنه. وقيل غير ذلك. 

 
  5وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن غريب" ،    هذا اللفظ(( )ب3510( برقم: )488/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )1(
" . وضعفه إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  498/  19»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(12718( برقم: )2646  /

في   وزيادته« )صاأللباني  الصغير  الجامع  في    699برقم     (:100»ضعيف  الشواهد  لوجود  وحسنه   األحاديث ،  »سلسلة 
يمكن القول بتحسين الحديث بهذا الشاهد ونحوه. ومن أجل ذلك  فقال :"...  (:133/  6لصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )ا

بتفسير الرتع، فلينتبه لهذا إخوتي   ( لتفرده1150هنا، وكنت خرجت حديث الترمذي عن أبي هريرة في " الضعيفة " )  أوردته
 .التناقضات "  "القراء قبل أن يفاجئهم من اعتاد أن يدعي 

( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب التثبت ِفي الحديث وحكم كتابة  3004( برقم: )229/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . العلم ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب في اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ( )بهذا 2434( برقم: ) 125/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها 1355( برقم: )110/  4يحه" )اللفظ( ، )ومسلم في "صح

 . ( )بمثله.( 
 . ()كتاب أحاديث األنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل()بهذا اللفظ(3461(برقم:)170/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
 . ( ) كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ( )بهذا اللفظ(1741م: )( برق 176/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 . 3363حديث رقم  سبق تخريجه – )6(
( ) كتاب العلم ، ذكر رحمة هللا جل وعال من بلغ أمة المصطفى 67( برقم: )270/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(

" . إسناده صحيح"(:270/  1»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    صلى هللا عليه وسلم حديثا صحيحا عنه ( )بهذا اللفظ(
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من ، وقال في    90برقم    (:147/  1)  »صحيح الترغيب والترهيب«وصححه األلباني في  
 ( الشطر 525  -  524/    2وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وروى ابن ماجه ):"...  404برقم    (:761/  1فقهها وفوائدها« )

 .". ثقات ( :" هذا إسناد صحيح، رجاله1/  252األخير منه من هذا الوجه، وقال البوصيري في " الزوائد " )
( ) كتاب العلم ، ذكر دعاء المصطفى صلى هللا عليه وسلم لمن  66( برقم: )268/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(

وقال :"حسن صحيح"   ( )بمثله.(2657( برقم: )394/    4في "جامعه" )، والترمذي   أدى من أمته حديثا سمعه ( )بهذا اللفظ(
إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، قال الحافظ في "التقريب": "صدوق، "(: 268/  1حبان« )»صحيح ابن  قال األرنؤوط في    .

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن  " . وقال األلباني في  وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلَقّن" فمثله ال يرقى حديثه إلى الصحة.
 :"حسن صحيح".  64برقم  (:120/ 1حبان« )
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ِ بن مسعودعن    وفيهما -5482 ٌل      رسول للا   قَالَ :"    َعْبَد َّللاَّ اَل َحَسَد إاِلَّ فِي اْثَنتَْيِن َرج 
  ِ ُ ِحْكَمةً فَُهَو يَْقِضي بَِها َويُعَلُِّمَهاآتَاه  َّللاَّ  َمااًل فََسلََّطه  َعلَى َهلََكِتِه فِي اْلَحق    )1(" َوَرُجٌل آتَاهُ َّللاَّ

 . الغبطة بأن يتمنى مثله  بالحسد هنا: والمراد         •

ورحل جابر بن عبد هللا مسيرة باب الخروج في طلب العلم  :"    البخاريقال  )حسن(.   -5483
 )2(" شهر إلى عبد هللا بن أنيس في حديث واحد

ْؤِمٍن ك ْرَبةً      رسول للا   قَالَ   :"قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -5484 َمْن َنفََّس عن م 
ْعِسٍر َيسََّر َّللاَّ   ْنَيا َنفََّس َّللاَّ  عنه  ك ْرَبةً ِمْن ك َرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسََّر َعلَى م   َعلَْيِه فِي  ِمْن ك َرِب الدُّ

ْنَيا وَ  ْنَيا َواْْلِخَرةِ َوَمْن َستََر مسلما َستََره  َّللاَّ  فِي الدُّ اْْلِخَرةِ َوَّللاَّ  فِي َعْوِن اْلعَْبِد َما َكاَن اْلعَْبد  فِي الدُّ
ُ لَهُ بِِه َطِريقًا إِلَى اْلَجنَّةِ َعْوِن أَِخيِه   )3("َوَمْن َسلََك َطِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما سهل َّللاَّ

ْنَيا َمْلع وَنةٌ      رسول للا   َسِمْعت    :"َيق ول    هريرة   عن أبي.   )حسن( -5485 َيق ول  أاََل إِنَّ الدُّ
تَعَل ٌِم  ِ َوَما َوااَله  َوَعاِلٌم أَْو م      )4(" َمْلع وٌن َما فِيَها إاِلَّ ِذْكر  َّللاَّ

َمْن َخَرَج فِي َطلَِب اْلِعْلِم َكاَن فِي رسول للا   قَالَ   :"    عن أنس.  )حسن لغيره( -5486
ِ َحتَّى     )5("  َيْرِجعَ َسِبيِل َّللاَّ

ِ .و  (ضعيف) -5487 ْدِري  ْؤِمن  ِمْن َخْيٍر    :"قَالَ     النبي  عن    عن أبي سعيد اْلخ  لَْن َيْشَبَع اْلم 
ْنتََهاه  اْلَجنَّة      )6("َيْسَمع ه  َحتَّى يَك وَن م 

طرقه وشواهده) -5488 بمجموع  عباس و  .    ( صحيح  ابن  عنهما  عن    :" قَالَ   رضي للا 
   )7(" طالب ِعْلٍم َوطالب ُدْنيَاَمْنه وَماِن اَل َيْشَبعَاِن 

 
  ، ( ) كتاب العلم ، باب االغتباط في العلم والحكمة ( )بهذا اللفظ(  73( برقم: ) 25/    1"صحيحه" )  أخرجه البخاري في  –  )1(

 ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ( )بمثله.(816(برقم: )201/    2ومسلم في "صحيحه")
»مختصر قال األلباني في    اب الخروج في طلب العلم ( )بهذا اللفظ( ،( ) كتاب العلم ، ب26/    1البخاري في "صحيحه")ذكره    –  )2(

 (:»هو طرف من حديث أخرجه المصنف في"األدب المفرد"وأحمد وأبو يعلى بسند حسن،«50/ 1صحيح اإلمام البخاري«)
فضل االجتماع على  ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب 2699(برقم: )71/    8أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(

 . تالوة القرآن وعلى الذكر ()بهذا اللفظ(
وابن ماجه في "سننه"    وقال :"حسن غريب" ،    ( )بهذا اللفظ(2322( برقم: )151/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
" . وحسنه  حديث حسن." (:231/ 5»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(4112( برقم: )231/    5)

،وقال تعليقا على تحسين الترمذي   2797برقم    (:703/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )األلباني في  
 ( ، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير عطاء بن56/    1المنذري في " الترغيب " )  وهو كما قال أو قريب منه، وقد أقره  :"

 .."ابن حبانقرة، وثقه 
والترمذي    ،  وقال :"إسناده حسن"  ( )بلفظه.(2119( برقم: ) 124/    6أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )5(

( ) أبواب العلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ، باب فضل طلب العلم ( )بهذا  2647( برقم: )386/    4في "جامعه" )
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ". وضعفه األلباني في  ، ورواه بعضهم فلم يرفعه .  حسن غريب وقال :"  اللفظ(

 "حسن لغيره"   88برقم    (:146/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )، وقال األلباني في    2037برقم    (:55/  5السيئ في األمة« )
( برقم: 129/    4مطوال.( ، والحاكم في "مستدركه" )  ( )بنحوه903( برقم: )185/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
)بمثله مطوال.(  7268)  )  ،( في "جامعه"  برقم: )417/    4والترمذي  اللفظ(2686(  )بهذا  قال    (   . وقال :"حسن غريب" 

(:»إسناده ضعيف، لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم، وأخرجه البخاري في  185/  3»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  
وذكره الهيثمي   ( من طريق يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، به دون قوله: "ال يشبع المؤمن ... ".640األدب المفرد " )  "

الزوائد"   . ضعفه األلباني في دون قوله " ال يشبع ... "، وقال: "رواه أبو يعلى، وإسناده حسن ".«  10/167في "مجمع 
 . 505برقم  (:320»ضعيف سنن الترمذي« )ص

»سنن الدارمي«  . قال المحقق حسين سليم أسد في    ( )بهذا اللفظ(346( برقم: )357/    1أخرجه الدارمي في "مسنده" )  –  )7(
وكان ليث قد أصابه   وقال :"  ( )بلفظه.(4880( برقم: )148/    11والبزار في "مسنده" )" . ،  إسناده ضعيف"(:357/  1)

شبه االختالط ولم يثبت ذلك عنه فقد بقي في حديثه لين بذلك السبب . وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
(:»قال اإلمام أحمد في حديث أبي الدرداء: هذا متن 86/  1»مشكاة المصابيح« )قال في    "  من وجه أحسن من هذا الوجه .

.  »إسناده ضعيف« (:357/ 1»سنن الدارمي« ). قال المحقق سليم اسد في  ين الناس وليس له إسناد صحيح«مشهور فيما ب
في   األلباني  وزيادته« )وصححه  الصغير  الجامع  في    6624برقم    (:1125/  2»صحيح  السخاوي  الحسنة« قال   »المقاصد 

البزار عقب حديث ابن عباس: إنه ال يعلمه يروى   »وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها تقوى، وقد قال...(:679)ص
 . من وجه أحسن من هذا.« 
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قال: قال رسول للا    رضي للا عنه  عن أنس.    (بمجموع طرقه وشواهده  )صحيح -5489
« :»1(منهومان ال يشبعان: منهوم في علم ال يشبع، ومنهوم في دنيا ال يشبع(. 

ِ عن أبي أمامة  .  )حسن لغيره(  -5490 اَلِن أََحد ه َما    رسول للاذ ِكَر لِ   :" قَالَ     اْلَباِهِلي  َرج 
رسول    فَْضل  اْلعَاِلِم َعلَى اْلعَاِبِد َكفَْضِلي َعلَى أَْدَناك ْم ث مَّ قَالَ     رسول للا  َعاِبٌد َواْْلَخر  َعاِلٌم فَقَالَ 

َ َوَماَلِئَكتَه  َوأَْهَل السََّمَواِت َواْْلَ     للا  وَت لَي َصلُّوَن  إِنَّ َّللاَّ ْحِرَها َوَحتَّى اْلح  َرِضيَن َحتَّى النَّْملَةَ فِي ج 
عَل ِِم النَّاِس اْلَخْيرَ    )2(  "َعلَى م 

 . المعاهدة في حفظ العلم  •
ِ    :"قَالَ     َعْمَرو ْبَن أَْخَطبَ في مسلم عن   -5491 اْلفَْجَر َوَصِعَد اْلِمْنبََر    َصلَّى ِبَنا َرس ول  َّللاَّ

نََزَل  فََخَطَبَنا َحتَّى َحَضَرِت الظُّْهر  فَنََزَل فََصلَّى ث مَّ َصِعَد اْلِمْنبََر فََخَطَبَنا َحتَّى َحَضَرِت اْلعَْصر  ث مَّ  
بَِما   فَأَْخبََرَنا  الشَّْمس   َغَرَبِت  َحتَّى  فََخَطَبَنا  اْلِمْنبََر  َصِعَد  ث مَّ  َكاِئٌن  فََصلَّى  ه َو  َوبَِما  فَأَْعلَُمنَا  َكاَن 

  )3(".أَْحفَُظنَا

قام فينا    :"قال سمعت عمر رضي للا عنه يقول   عن طارق بن شهابفي البخاري   -5492
مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك  النبي  
  )4("حفظه ونسيه من نسيهمن 

ْطَبةً َماالَنبِيُّ   لَقَْد َخَطَبَنا  قَاَل:  ُحذَْيفَةَ عن    فيهماو -5493 إِلَى قَِياِم السَّاَعِة    َشْيئًا  تََرَك فِيَها  خ 
؛ إِْن ك ْنت  ْلََرى الشَّْيَء قَْد َنِسيت  فَأَْعِرف  َما َيْعِرف   َعِلَمهُ َمْن َعِلَمهُ، َوَجِهلَهُ َمْن َجِهلَهُ إاِلَّ ذََكَره ،  

ل  إِذَا َغاَب َعْنه  فََرآه  فَعََرفَه   ج   )5(" الرَّ

ِ فيهما عنهوفي لفظ   -5494 َمقَاًما َما تََرَك َشْيئًا َيك ون  فِى َمقَاِمِه ذَِلَك   -" قَاَم فِيَنا َرس ول  َّللاَّ
الَ  قَْد َعِلَمه  أَْصَحابِى َهؤ  َنِسَيه   َوَنِسَيه  َمْن  ِبِه َحِفَظه  َمْن َحِفَظه   قَِياِم السَّاَعِة إاِلَّ َحدََّث  َوإِنَّه   إِلَى  ِء 

ِل إِذَا َغاَب َعْنه  ث مَّ إِذَا َرآه  لَيَك ون  ِمْنه  الشَّْىء    ج  ل  َوْجهَ الرَّ ج  ه  َكَما َيْذك ر  الرَّ قَْد َنِسيت ه  فَأََراه  فَأَْذك ر 
 ، )6(."َعَرفَه "

ِ    "  ل عنه قا  وفي لفظ لمسلم -5495 بَِما ه َو َكاِئٌن إِلَى أَْن تَق وَم السَّاَعة     أَْخبََرنِى َرس ول  َّللاَّ
  )7(.""إِالَّ أَنِّى لَْم أَْسأَْلهُ َما يُْخِرُج أَْهَل اْلَمِدينَِة ِمَن اْلَمِدينَةِ فََما ِمْنه  َشْىٌء إاِلَّ قَْد َسأَْلت ه  

ِ إِن ِ  وفي لفظ لمسلم عنه -5496 َوَبْيَن   يٍة ِهَى َكاِئَنةٌ فِيَما َبْيِن ْلَْعلَم  النَّاِس بِك ل ِ فِْتَن  ي"قال:"َوَّللاَّ
ِ    يالسَّاَعِة َوَما ِب  ْثه  َغْيِرى َولَِكْن َرس ول     إِالَّ أَْن يَك وَن َرس ول  َّللاَّ أََسرَّ إِلَىَّ فِى ذَِلَك َشْيئًا لَْم ي َحد ِ

 ِ ِ  َّللاَّ ث  َمْجِلًسا أََنا فِيِه َعِن اْلِفتَِن فَقَاَل َرس ول  َّللاَّ َوه َو يَع دُّ اْلِفتََن » ِمْنه نَّ ثاَلٌَث    قَاَل َوه َو ي َحد ِ

 
على    ( ) بهذا اللفظ( وصححه وقال الذهبي: "312برقم)  (:169/  1»المستدرك على الصحيحين « )أخرجه الخاكم في     –  )1(

علة له  أجد  ولم  .  شرطهما  وزيادته:"  الصغير  الجامع  في  األلباني  الصغير وانظر    11570برقم    وصححه  الجامع  »صحيح 
»وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة ...(:679»المقاصد الحسنة« )ص. قال السخاوي في    6624(: برقم  1125/  2وزيادته« )

 .  فمجموعها تقوى، وقد قال البزار عقب حديث ابن عباس: إنه ال يعلمه يروى من وجه أحسن من هذا.«
وقال "حسن صحيح غريب" . وقال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(2685( برقم: )416/    4)أخرجه الترمذي في "جامعه"    –  )2(

 . :"حسن لغيره" 81برقم  (:144/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« ) 
( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إخبار النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 2892( برقم: ) 173/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 . َوَسلََّم فيما يكون إلى قيام الساعة ( )بهذا اللفظ(
ل هللا تعالى وهو الذي  ( ) كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في قو3191( برقم: )105/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .يبدأ الخلق ثم يعيده ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب القدر ، باب وكان أمر هللا قدرا مقدورا ( )بهذا اللفظ( 6604( برقم: )123/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
إخبار النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما ( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب 2891( برقم: )172/  8ومسلم في "صحيحه" )، 

 .يكون إلى قيام الساعة ( )بنحوه.(
، ( ) كتاب القدر ، باب وكان أمر هللا قدرا مقدورا ( )بنحوه.(  6604( برقم: )123/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

ساعة ، باب إخبار النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما  ( ) كتاب الفتن وأشراط ال2891( برقم: ) 172/    8ومسلم في "صحيحه" )
 .يكون إلى قيام الساعة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إخبار النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 2891( برقم: ) 172/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
 . ذا اللفظ(َوَسلََّم فيما يكون إلى قيام الساعة ( )به
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فَ  ذَْيفَة   قَاَل ح  ِكَباٌر «.  َوِمْنَها  ِمْنَها ِصغَاٌر  ْيِف  فِتٌَن َكِرَياحِ الصَّ َوِمْنه نَّ  َشْيئًا  َيذَْرَن  يََكْدَن  ذََهَب الَ 
ْم َغْيِرى. ْهط  ك لُّه    )1("أ ولَِئَك الرَّ

  أيكم يحفظ قول رسول للا    :  فقال  عمر  عند  جلوسا  قال:كنا  ،  عن حذيفة  فيهما -5497
قلت فتنة الرجل في أهله وماله   قال: إنك عليه أو عليها لجريء؛  قاله،  كما  أنا  :  في الفتنة قلت

ولكن الفتنة    أريد   ليس هذا  :   والصدقة واْلمر والنهي، قالالصالة والصوم    وولده وجاره تكفرها
  إن بينك وبينها بابا   أميرالمؤمنين،  بأس يا  ليس عليك منها  قال:  يموج البحر،   التي تموج كما

قلنا: أكان عمر يعلم الباب قال  "  أيكسر أم يفتح قال: يكسر، قال: إذا ال يغلق أبدا  :  قال  مغلقا،
الغد   فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا   الليلة، إني حدثته بحديث ليس باْلغاليطنعم، كما أن دون 

 )2("مسروقا فسأله؛ فقال: الباب عمر

ِ    :"قَالَ        َعن حذيفةوفي لفظ لمسلم   -5498   ك نَّا ِعْنَد ع َمَر فَقَاَل أَيُّك ْم َسِمَع َرس وَل َّللاَّ
ِل فِى أَْهِلِه َوَجاِرهِ  ج  قَال وا أََجْل. قَاَل   َيْذك ر  اْلِفتََن فَقَاَل قَْوٌم َنْحن  َسِمْعَناه . فَقَاَل لَعَلَّك ْم تَْعن وَن فِْتَنةَ الرَّ

َيام   َوالص ِ الصَّالَة   َها  ت َكف ِر  النَّبِ   ِتْلَك  َسِمَع  أَيُّك ْم  َولَِكْن  َدقَة   َمْوَج      يَوالصَّ وج   تَم  الَّتِى  اْلِفتََن  َيْذك ر  
ذَْيفَة  َسِمْعت  َرس و  ِ أَب وَك. قَاَل ح  ذَْيفَة  فَأَْسَكَت اْلقَْوم  فَق ْلت  أََنا. قَاَل أَْنَت ّلِِلَّ ِ  اْلَبْحِر قَاَل ح  َيق ول     َل َّللاَّ

تَن  َعلَى اْلق ل وِب َكاْلَحِصيِر ع وًدا ع وًدا فَأَىُّ قَْلٍب أ ْشِربََها ن ِكَت فِيِه ن ْكتَةٌ َسْوَداء  َوأَىُّ » ت ْعَرض  اْلفِ 
هُ فِتْنَةٌ  قَْلٍب أَْنَكَرَها ن ِكَت فِيِه ن ْكتَةٌ َبْيَضاء  َحتَّى تَِصيَر َعلَى قَْلَبْيِن َعلَى   فَا فَالَ تَُضر  أَْبيََض ِمثِْل الصَّ

َداَمِت السََّمَواُت َواألَْرضُ مَ  ي ْنِكر     ا  وفًا َوالَ  يَْعِرف  َمْعر  ًيا الَ  َجخ ِ ْرَبادًّا َكاْلك وِز م  م  أَْسَود   َواْلَخر  
ْنَكًرا   ْغلَقًا ي وِشك     إِالَّ َما أُْشِرَب ِمْن َهَواهُ م  ْثت ه  أَنَّ َبْيَنَك َوَبْينََها َباًبا م  ذَْيفَة  َوَحدَّ أَْن ي ْكَسَر.  «. قَاَل ح 

ْثت ه    . َوَحدَّ أََبا لََك فَلَْو أَنَّه  ف ِتَح لَعَلَّه  َكاَن ي عَاد . ق ْلت  الَ بَْل ي ْكَسر  أَنَّ ذَِلَك اْلَباَب  قَاَل ع َمر  أََكْسًرا الَ 
. َحِديثًا لَْيَس ِباْلََغاِليِط. قَاَل أَب و َخاِلٍد فَق ْلت  ِلسَ  وت  ٌل ي ْقتَل  أَْو يَم  ْرَبادًّا َرج  ْعٍد َيا أََبا َماِلٍك َما أَْسَود  م 
ًيا قَاَل َمْنك وًسا. َجخ ِ   )3("قَاَل ِشدَّة  اْلَبَياِض فِى َسَواٍد. قَاَل ق ْلت  فََما اْلك وز  م 

ِ بن عمرو ْبِن العاص وفيهما -5499   رسول للا  َسِمْعت   :"قَالَ  رضي للا عنهما  عن َعْبِد َّللاَّ
   ْاَل َيْقبِض  اْلِعْلَم اْنتَِزاًعا َيْنتَِزع ه  ِمْن اْلِعَباِد َولَِكْن َيْقِبض  اْلِعْلَم ِبقَْبِض ال َ ع لََماِء َحتَّى  َيق ول  إِنَّ َّللاَّ

ااًل فَس ِئل وا فَأَْفتَْوا بِغَْيِر ِعْلٍم فََضلُّوا ؤإِذَا لَْم ي ْبِق َعاِلًما اتََّخذَ النَّاس  ر   هَّ   )4(" َوأََضلُّوا وًسا ج 

ِ بن    "وفي لفظ لمسلم -5500 عن ع ْرَوةَ قَاَل قَالَْت ِلي عائشة َيا اْبَن أ ْختِي َبلَغَِني أَنَّ َعْبَد َّللاَّ
ِ فَاْلقَه  فََساِئْله  فَإِنَّه  قَْد َحَمَل عن النبي ِعْلًما َكِثيًرا قَاَل فَلَِقيت ه  فََساَءْلت ه  عن    عمرو َمارٌّ ِبَنا إِلَى اْلَحج 

َها عن  َ اَل َيْنتَِزع  اْلِعْلَم ِمْن النَّاِس   اَل ع ْرَوة  فََكاَن فِيَما ذََكَر أَنَّ النبيقَ  أَْشَياَء َيْذك ر  قَاَل إِنَّ َّللاَّ
ْم َوي ْبِقي فِي النَّاِس ر   ْم ِبغَْيِر ِعْلٍم ؤ اْنتَِزاًعا َولَِكْن َيْقِبض  اْلع لََماَء فَيَْرفَع  اْلِعْلَم َمعَه  ااًل ي ْفت ونَه  هَّ وًسا ج 

ا َحدَّْثت  عائشة ِبذَِلَك أَْعَظَمْت ذَِلَك َوأَْنَكَرْته  قَالَْت أََحدَّثََك أَ فََي  نَّه  َسِمَع  ِضلُّوَن َوي ِضلُّوَن قَاَل ع ْرَوة  فَلَمَّ
 فَاِتْحه  َحتَّى  َيق ول  َهذَا قَاَل ع ْرَوة  َحتَّى إِذَا َكاَن قَابٌِل قَالَْت لَه  إِنَّ ابن عمرو قَْد قَِدَم فَاْلقَه  ث مَّ   النبي

نِي ِبِه فِي  تَْسأَلَه  عن اْلَحِديِث الَِّذي ذََكَره  لََك فِي اْلِعْلِم قَاَل فَلَِقيت ه  فََساَءْلت ه  فَذََكَره  ِلي َنْحَو َما َحدَّثَ 
ا أَْخبَْرت َها ِبذَِلَك قَالَْت َما أَْحَسب ه  إاِلَّ قَ  ِتِه اْْل ولَى قَاَل ع ْرَوة  فَلَمَّ ْد َصَدَق أََراه  لَْم يَِزْد فِيِه َشْيئًا َولَْم  َمرَّ

 )5(" َيْنق صْ 

 
( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب إخبار النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 2891( برقم: )172/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . َوَسلََّم فيما يكون إلى قيام الساعة ( )بهذا اللفظ(
 .باب الصالة كفارة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب مواقيت الصالة ، 525( برقم: )111/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه 144( برقم: )89/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .يأرز بين المسجدين ( )بهذا اللفظ(
يقبض العلم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  ( ) كتاب العلم ، باب كيف 100( برقم: )31/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(

 ( ) كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن ِفي آخر الزمان ( )بمثله.( 2673( برقم: )60/  8"صحيحه" ) 
( ) كتاب العلم ، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن ِفي 2673( برقم: )60/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . آخر الزمان ( )بهذا اللفظ(
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ث مَّ إِنَّ َعْبَد للِا ْبَن َعْمٍرو َحجَّ بَْعد  ، فَقَالَْت: َيا اْبَن أ ْختِي ، اْنَطِلْق    :"وفي لفظ للبخاري   -5501
ْثتَنِي   َعْنه  ، فَِجْئت ه  فََسأَْلت ه  ، فََحدَّثَنِي ِبِه َكَنْحِو َما َحدَّثَنِي ،  إِلَى َعْبِد للِا فَاْستَْثِبْت ِلي ِمْنه  الَِّذي َحدَّ

 )1("فَقَالَْت: َوهللِا لَقَْد َحِفَظ َعْبُد هللِا ْبُن َعْمٍرو .  فَأَتَْيت  َعاِئَشةَ فَأَْخبَْرت َها ، فَعَِجَبتْ 
ودٌ   وفيهما عن   -5502 ْن    َماِلٍك اْْلَْنَصاِريَّ    أَنَّه  َسِمَع ِعْتَباَن ْبنَ   بن الربيع  َمْحم  ، َوَكاَن ِممَّ

ْم َواٍد   َشِهَد َبْدًرا َمَع َرس وِل للِا   ول  َبْينِي َوَبْينَه  : ك ْنت  أ َصل ِي ِلقَْوِمي ِبَبِني َساِلٍم ، َوَكاَن َيح  ، َيق ول 
للِا   َرس وَل  فَِجْئت    ، َمْسِجِدِهْم  قِبََل  ه   اْجِتَياز  َعلَيَّ  فََيش قُّ   ، اْْلَْمَطار   َجاَءِت  إِن ِي    إِذَا  لَه :  فَق ْلت  

َوإِنَّ   ، َبَصِري  َعلَيَّ    أَْنَكْرت   فََيش قُّ   ، اْْلَْمَطار   َجاَءِت  إِذَا  َيِسيل   قَْوِمي  َوَبْيَن  َبْيِني  الَِّذي  اْلَواِدَي 
َصلًّى؟ فَقَاَل َرس ول  للِا   ه  ، فََوِدْدت  أَنََّك تَأِْتي فَت َصل ِي ِمْن َبْيِتي َمَكاًنا أَتَِّخذ ه  م  ".  اْجِتَياز  : َسأَْفعَل 

فَأَِذْنت  لَه  ،    ، َبْعَدَما اْشتَدَّ النََّهار  ، فَاْستَأْذََن َرس ول  للِا    َوأَب و بَْكٍر    ل  للِا  فَغََدا َعلَيَّ َرس و 
أَْن أ َصل َِي  فَلَْم َيْجِلْس َحتَّى قَاَل: أَْيَن ت ِحبُّ أَْن أ َصل َِي ِمْن َبْيِتَك . فَأََشْرت  لَه  إِلَى اْلَمَكاِن الَِّذي أ ِحبُّ 

َوَراَءه  ، فََصلَّى َرْكعَتَْيِن ، ث مَّ َسلََّم َوَسلَّْمَنا ِحيَن َسلََّم ،      فََكبََّر ، َوَصفَْفَنا    ، فَقَاَم َرس ول  للِا  فِيِه  
ْم حَ   فََحَبْست ه  َعلَى َخِزيٍر ي ْصَنع  لَه  ، فََسِمَع أَْهل  الدَّاِر َرس وَل للِا   تَّى  فِي َبْيتِي ، فَثَاَب ِرَجاٌل ِمْنه 

ْم: ذَاَك م   ٌل ِمْنه  ْم: َما فَعََل َماِلٌك؟ اَل أََراه . فَقَاَل َرج  ٌل ِمْنه  َجال  فِي اْلَبْيِت ، فَقَاَل َرج  َنافٌِق ،  َكث َر الر ِ
 ، َيْبتَِغي ِبذَِلَك  : اَل تَق ْل ذَاَك ، أاََل تََراه  قَاَل: اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  اَل ي ِحبُّ للَا َوَرس ولَه . فَقَاَل َرس ول  للِا  

دَّه  َواَل َحِديثَه  إاِلَّ إِلَ  ا َنْحن  ، فََوللِا اَل نََرى و  َنافِِقيَن.  َوْجهَ للاِ؟". فَقَاَل: للا  َوَرس ول ه  أَْعلَم  ، أَمَّ ى اْلم 
َم َعلَى النَّاِر َمْن قَاَل اَل إِلَهَ  قَاَل َرس ول  للِا   قَاَل إاِلَّ للا  ، َيْبتَِغي ِبذَِلَك َوْجهَ للِا ".  : فَإِنَّ للَا قَْد َحرَّ

أَي وَب َصاِحُب َرُسوِل هللِا   أَبُو  فِيِهْم  قَْوًما  فََحدَّثْتَُها  تُُوفَِّي فِيَها ،    َمْحُموٌد :  الَّتِي  فِي َغْزَوتِِه 
وِم ، فَأَْنَكَرَها َعلَ  يَّ أَبُو أَي وَب ، قَاَل: َوهللِا َما أَُظن  َرُسوَل هللِا َويَِزيُد ْبُن ُمعَاِويَةَ َعلَْيِهْم بِأَْرِض الر 

   ْأَْسأََل  قَاَل َما قُْلَت قَط . فََكبَُر ذَِلَك َعلَيَّ ، فََجعَْلُت ّلِلِ َعلَيَّ إِْن َسلََّمنِي َحتَّى أَْقفَُل ِمْن َغْزَوتِي أَن 
ٍة أَْو بِعُْمَرٍة ،  إِْن َوَجْدتُهُ َحيًّا فِ َعْنَها ِعتْبَاَن ْبَن َماِلٍك   ي َمْسِجِد قَْوِمِه ، فَقَفَْلُت ، فَأَْهلَْلُت بَِحجَّ

ا    ثُمَّ ِسْرُت َحتَّى قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ ، فَأَتَْيُت بَنِي َساِلٍم ، فَِإذَا ِعتْبَاُن َشْيٌخ أَْعَمى يَُصلِّي ِلقَْوِمِه ، فَلَمَّ
اَلِة َسلَّْمُت َعلَْيِه ، َعْن ذَِلَك اْلَحِديِث ، فََحدَّثَنِيِه َكَما    َسلََّم ِمَن الصَّ أَنَا ، ثُمَّ َسأَْلتُهُ  َوأَْخبَْرتُهُ َمْن 

ٍة . َل َمرَّ   )2("َحدَّثَنِيِه أَوَّ

ٍة      رسول للا   أَنَّ :"    عن بن مسعودفي مسلم   -5503 بَعَثَه  َّللاَّ  فِي أ مَّ  ٍ قَاَل َما ِمْن َنبِي 
ذ وَن ِبس نَِّتِه َوَيْقتَد وَن ِبأَْمِرِه ث مَّ إِنَّ  ِتِه َحَواِريُّوَن َوأَْصَحاٌب َيأْخ  َها تَْخل ف  ِمْن  قَْبِلي إاِلَّ َكاَن لَه  ِمْن أ مَّ

ل وٌف   ْؤِمٌن َوَمْن    لُوَن َما اَل يُْؤَمُرونَ يَقُولُوَن َما اَل يَْفعَلُوَن َويَْفعَ بَْعِدِهْم خ  َو م  فََمْن َجاَهَده ْم ِبَيِدِه فَه 
يَمانِ  ْؤِمٌن َولَْيَس َوَراَء ذَِلَك ِمْن اْْلِ َو م  ْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَده ْم ِبقَْلِبِه فَه  َو م    .  َحبَّة  َخْرَدلٍ َجاَهَده ْم ِبِلَساِنِه فَه 

فقدم بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه بن عمر    فأنكره عليقال أبو رافع فحدثت بن عمر  
عن  مسعود  بن  سألت  جلسنا  فلما  معه  فانطلقت  بن  هذا    يعوده  حدثته  كما  فحدثنيه  الحديث 

  ")3("عمر

ٍ إاِلَّ َوقَْد َكاَن لَه  َحَواِريُّوَن يَْهتَد وَن ِبَهْدِيِه َوَيْستَنُّوَن    "   لمسلم  وفي لفظ -5504 َما َكاَن ِمْن َنبِي 
   )4("ِبس نَِّتهِ 

  

 
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يذكر من ذم الرأي  7307( برقم: )100/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ( وتكلف القياس
ومسلم   ، ()أبواب التهجد ، باب صالة النوافل جماعة()بهذا اللفظ(1185(برقم: )59/  2أخرجه البخاري في "صحيحه") – )2(

 . (بنحوه( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب الرخصة ِفي التخلف َعْن الجماعة بعذر ()33( برقم:)126/    2في"صحيحه")
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كون النهي َعْن المنكر من اإليمان وأن 50( برقم: )50/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .اإليمان يزيد وينقص ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كون النهي َعْن المنكر من اإليمان وأن 50( برقم: )51/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .يمان يزيد وينقص ( )بهذا اللفظ(اإل
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 )1(بَاب ِحْفِظ اْلِعْلمِ قال البخاري:  •

ِ    :"قَالَ     َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  -5505 إِنَّ النَّاَس َيق ول وَن أَْكثََر أَب و ه َرْيَرةَ َولَْواَل آَيتَاِن فِي ِكتَاِب َّللاَّ
وَن َما أَْنَزْلَنا ِمْن اْلَبي َِناِت َواْله َدىَما َحدَّْثت  َحِديثًا ث مَّ َيْتل و  ِحيم  إِلَى قَْوِلِه    إِنَّ الَِّذيَن يَْكت م  إِنَّ الرَّ

ْفق  ِباْْلَْسَواِق َوإِنَّ إِْخَواَنَنا ِمْن اْْلَْنَصاِر َكاَن َي  ْم الصَّ َهاِجِريَن َكاَن َيْشغَل ه  ْم اْلعََمل   إِْخَواَنَنا ِمْن اْلم  ْشغَل ه 
  ِ وَن َوَيْحفَظ     ِبِشَبعِ َبْطِنِه َوَيْحض ر    فِي أَْمَواِلِهْم َوإِنَّ أََبا ه َرْيَرةَ َكاَن َيْلَزم  َرس وَل َّللاَّ َما اَل َيْحض ر 

 )2("َما اَل َيْحفَظ ونَ 

فَأَْحض ر  ِحيَن َيِغيب وَن ، َوأَِعي ِحيَن َيْنَسْوَن ، َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى   وفي لفظ للبخاري:" -5506
ي َهِذِه ، ث مَّ َيْجَمعَه  إِلَى َصْدِرِه  للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما : لَْن َيْبس َط أََحٌد ِمْنك ْم ثَْوَبه  َحتَّى أَْقِضَي َمقَالَِت 

َها ، َحتَّى قََضى النَِّبيُّ َصلَّ  ى للا   فََيْنَسى ِمْن َمقَالَتِي َشْيئًا أََبًدا . فََبَسْطت  َنِمَرةً لَْيَس َعلَيَّ ثَْوٌب َغْير 
ِ ، َما َنِسيت  ِمْن َمقَالَِتِه ِتْلَك إِلَى َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالَتَه  ، ث مَّ َجَمْعت َها إِلَى َصْدِري ، فََوالَّذِ  ي َبعَثَه  ِباْلَحق 

ْثت ك ْم َشْيئًا أََبًدا :   وَن َما أَْنـَزْلَنا   َيْوِمي َهذَا ، َوللِا لَْواَل آَيتَاِن فِي ِكتَاِب للِا ، َما َحدَّ إِنَّ الَِّذيَن َيْكت م 
ِحيم    إِلَى قَْوِلِه  ِمَن اْلَبي َِناِت َواْله َدى   . )")3الرَّ

ِ إِن ِي أَْسَمع  ِمْنَك َحِديثًا َكِثيًرا    :"قَالَ     َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ وفي البخاري   -5507 ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ه  فََضَمْمت ه  فََما َنِسيت  َشْيئً    " ا بَْعَده   أَْنَساه  قَاَل اْبس ْط ِرَداَءَك فََبَسْطت ه  قَاَل فَغََرَف ِبَيَدْيِه ث مَّ قَاَل ض مَّ

 )4("َغَرَف ِبَيِدِه فِيهِ  وفي لفظ"

ِ بن كعب فَأَتَى أَب و  :"َيق ول    اْلُخْدِريَّ  ي سعيدوفيهما عن أب -5508 ك نَّا فِي َمْجِلٍس عنَد أ بَي 
ِمْنك مْ  أََحٌد  َسِمَع  َهْل   َ أَْنش د ك ْم َّللاَّ فَقَاَل  َوقََف  َحتَّى  ْغَضًبا  اْْلَْشعَِريُّ م  وَسى  َيق ول       رسول للا   م 

َما ذَاَك قَاَل اْستَأْذَْنت  َعلَى ع َمَر ْبِن الخطاب ااِلْسِتْئذَان  ثاََلٌث فَإِْن أ ِذَن لََك َوإاِلَّ فَاْرِجْع قَاَل أ بَيٌّ وَ 
ِجْئ  أَن ِي  فَأَْخبَْرت ه   َعلَْيِه  فََدَخْلت   اْلَيْوَم  ِجْئت ه   ث مَّ  فََرَجْعت   ِلي  ي ْؤذَْن  فَلَْم  اٍت  َمرَّ ثاََلَث  أَْمِس  أَْمِس  ت  

ن  ِحيَنِئٍذ َعلَى ش ْغٍل فَلَْو َما اْستَأْذَْنَت َحتَّى ي ْؤذََن لََك  فََسلَّْمت  ثاََلثًا ث مَّ اْنَصَرْفت  قَاَل قَْد َسِمعناَك َوَنحْ 
ِ َْل وِجعن َظْهَرَك َوبَْطَنَك أَْو لَتَأِْتَينَّ بَِمْن َيْشَهد     رسول للا  قَاَل اْستَأْذَْنت  َكَما َسِمْعت    قَاَل فََوَّللاَّ

ِ الَ   َيق وم  َمعََك إاِلَّ أَْحَدث َنا ِسنًّا ق ْم َيا أََبا َسِعيٍد فَق ْمت  َحتَّى أَتَْيت   لََك َعلَى َهذَا فَقَاَل أ بَيُّ بن كعب فََوَّللاَّ
 )5("َيق ول  َهذَا   رسول للا  ع َمَر فَق ْلت  قَْد َسِمْعت  

وسَ   "وفي لفظ لمسلم  -5509 م  أَب و  فَذََهَب  َوفَعَْلت   فَعَْلت   َوإاِلَّ  ِبَبي َِنٍة  َهذَا  َعلَى  قَاَل  لَتَأِْتَين ِي  ى 
ا أَنْ  ِ َوَجد وه    ع َمر  إِْن َوَجَد َبي َِنةً تَِجد وه  عنَد اْلِمْنبَِر َعِشيَّةً َوإِْن لَْم َيِجْد َبي َِنةً فَلَْم تَِجد وه  فَلَمَّ َجاَء ِباْلعَِشي 

وَسى َما تَق ول  أَقَْد َوَجْدَت قَاَل نَعَْم أ َبيَّ بن كعب قَاَل َعْدٌل   قَاَل َيا أََبا الطُّفَْيِل َما َيق ول   قَاَل َيا أََبا م 
رسول    َيق ول  ذَِلَك َيا اْبَن الخطاب فَاَل تَك وَننَّ َعذَاًبا َعلَى أَْصَحابِ   رسول للا   َهذَا قَاَل َسِمْعت  

ِ إِنََّما َسِمْعت  َشْيئًا فَأَْحَبْبت  أَْن أَتَثَبََّت   للا    )6("قَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ

ْفق       رسول هللا  أََخِفَي َهذَا َعلَيَّ ِمْن أَْمرِ فَقَاَل ع َمر     "للبخاريوفي لفظ    -5510 أَْلَهانِي الصَّ
 )7("ِباْْلَْسَواِق  

  

 
 . ( ) كتاب العلم ، باب حفظ العلم ( )بهذا اللفظ(35/  1البخاري في "صحيحه" ) ذكره – )1(
 .( ) كتاب العلم ، باب حفظ العلم ( )بهذا اللفظ(118( برقم: )35/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . ()كتاب الحرث والمزارعة ، باب ما جاء في الغرس()بهذا اللفظ(2350( برقم:)109/    3في"صحيحه")أخرجه البخاري      –  )3(
  1( ) كتاب العلم ، باب حفظ العلم ( )من غير ذكر هذا اللفظ.( ، )118( برقم: )35/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .للفظ(( ) كتاب العلم ، باب حفظ العلم ( )بهذا ا119( برقم: )35 /
( ) كتاب البيوع ، باب الخروج في التجارة ( )بنحوه مختصرا.( 2062( برقم: )55/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

 . ( ) كتاب اآلداب ، باب االستئذان ( )بهذا اللفظ(2153( برقم: )178/  6، ومسلم في "صحيحه" ) )
 . داب ، باب االستئذان ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب اآل2154( برقم: )179/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب الحجة على من قال إن 7353( برقم: )108/    9)اخرجه البخاري في صحيحه    –  )7(

 .)بهذا اللفظ(أحكام النبي كانت ظاهرة (
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 . حكم كتمان العلم  •
كتم شيئا   من حدثك أن محمدا  "قالت:    رضي للا عنها   عن عائشةفي البخاري   -5511

 . اْلية ) )1يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك  مما أنزل عليه فقد كذب وللا يقول 

إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولوال  "قال:        عن أبي هريرةوفي البخاري   -5512
 )2(" آيتان في كتاب للا ما حدثت حديثا 

َمْن س ِئَل عن ِعْلٍم فََكتََمه  أَْلَجَمه  َّللاَّ   رسول للا   قَالَ     أَبِي هريرةعن  .    )صحيح( -5513
   )3(" ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

فلما توضأ عثمان قال: أال أحدثكم    وفيه :"  في الوضوء  حديث عثمانفيهما من  و  -5514
حديثا لوال آية ما حدثتكموه ، سمعت النبي صلى للا عليه وسلم يقول: ال يتوضأ رجل يحسن  
 وضوءه ويصلي الصالة ، إال غفر له ما بينه وبين الصالة حتى يصليها . قال عروة : اْلية: 

 )  ")4 إن الذين يكتمون ما أنـزلنا من البينات

 .جواز الكتمان أحيانا للمصلحة  •

وعاءين فأما أحدهما      رسول للا   : حفظت من"  أبي هريرةوفي البخاري عن  -5515
  )5(" فبثثته وأما اْلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

الفتن   • أخبار  أنه  منها  أقوال  الثاني  الوعاء  الدين وفي  أحكام  فيه  ما  نشره  الذي  بالوعاء  والمراد 
واألحاديث التي تبين أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم وقيل غير ذلك . البلعوم ( هو مجرى  

 .الطعام وكنى بذلك عن القتل

    رسول للا   َسِمْعت  :"أَنََّها قَالَْت    َزْوجِ النبي  رضي للا عنها  عن عائشة  وفي مسلم -5516
ِ َولََجعَْلت    َيق ول  لَْواَل أَنَّ قَْوَمِك َحِديث و َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة أَْو قَاَل ِبك ْفٍر َْلَْنفَْقت  َكْنَز اْلَكْعَبِة فِي َسِبيلِ  َّللاَّ

 )6("َوَْلَدَخْلت  فِيَها ِمْن اْلِحْجرِ بابَها ِباْْلَْرِض  
ِ فِي  - بن عثمان بن طلحة-قَاَل َجلَْست  َمَع َشْيَبةَ   أَبِي وائلعن    في البخاري  -5517 َعلَى اْلك ْرِسي 

  إاِلَّ   فَقَاَل لَقَْد َهَمْمت  أَْن اَل أََدَع فِيَها َصْفَراَء َواَل َبْيَضاءَ   اْلَكْعَبِة فَقَاَل لَقَْد َجلََس َهذَا اْلَمْجِلَس ع َمر  
 )7("قَاَل ه َما اْلَمْرَءاِن أَْقتَِدي بِِهَما اَل قََسْمت ه  ق ْلت  إِنَّ َصاِحَبْيَك لَْم َيْفعَ 

 )8(": حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب للا ورسولهعليالبخاري عن  -5518

ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم إال كان  "  وفي مسلم عن ابن مسعود -5519
 )9("لبعضهم فتنة

على حمار يقال له عفير فقال     رسول للا   قال: كنت ردف     عن معاذوفيهما   -5520
) يا معاذ هل تدري حق للا على عباده وما حق العباد على للا ( . قلت للا ورسوله أعلم قال )  

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 4612( برقم: )52/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .من ربك ( )بهذا اللفظ( 
 .( ) كتاب العلم ، باب حفظ العلم ( )بهذا اللفظ(118( برقم: )35/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
(  2649( برقم: )387/    4والترمذي في "جامعه" )،   ( )بمثله.(  95( برقم: )297/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

. قال األرنؤوط في    )بمثله.( " . وصححه  إسناده صحيح."(:500/  5اود ت األرنؤوط« )»سنن أبي دوقال :"حديث حسن" 
 . 82برقم  (:129/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في 

( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثالثا ثالثا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 160( برقم: )43/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . ( ) كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصالة عقبه ( )بمثله مطوال.(227قم: )( بر141/  1في "صحيحه" ) 

 .( ) كتاب العلم ، باب حفظ العلم ( )بهذا اللفظ(120( برقم: )35/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 . ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها 1333( برقم: )97/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )6(
 .( ) كتاب الحج ، باب كسوة الكعبة ( )بهذا اللفظ(1594( برقم: )149/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية    -( ) كتاب العلم  271( برقم: )73/    1في "صحيحه" )معلقا    البخاري    ذكره  –  )8(

 . اللفظ(أن ال يفهموا( )بهذا 
 .( ) مقدمة ، باب النهي َعْن الحديث بكل ما سمع ( )بهذا اللفظ(5( برقم: )9/  1أخرجه مسلم في "مقدمة صحيحه" ) – )9(
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فإن حق للا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على للا أن ال يعذب من ال  
 )1("ال تبشرهم فيتكلوا :"ناس ؟ قال فقلت يا رسول هللا أفال أبشر به اليشرك به شيئا ( . 

عَاذٌ َرِديف ه       أََنس  ْبن  َماِلكٍ   فيهما عنوفي لفظ   -5521 : أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َوم 
عَاذ . قَاَل:  عَاذ  ْبَن َجَبٍل. قَاَل: لَبَّْيَك َيا َرس وَل للِا َوَسْعَدْيَك . قَاَل: َيا م  ْحِل قَاَل: َيا م  لَبَّْيَك َيا  َعلَى الرَّ

ًدا َرس ول  للِا ِصْدقًا  َرس وَل للِا َوَسْعَدْيَك ، ثاََلثًا. قَاَل: َحمَّ َما ِمْن أََحٍد َيْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  َوأَنَّ م 
َمه  للا  َعلَى النَّاِر . قَاَل: َيا َرس وَل للِا ،   ؟ قَاَل: إِذًا أَفَاَل أُْخبُِر بِِه النَّاَس فَيَْستَْبِشُرواِمْن قَْلِبِه إاِلَّ َحرَّ

عَاذٌ ِعْنَد َمْوِتِه تَأَثًُّما . َيتَِّكل وا. َوأَ   )2("ْخبََر بَِها م 

اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد  "في مسلم عن أبي هريرة -5522
؟    ، وذكر الحديث وفيه  أن ال إله إال للا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر 

قال يا رسول للا بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن ال إله إال للا مستيقنا  
فال تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون  بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال نعم قال  

 )3("فخلهم قال رسول هللا 

َناٌس ِمْن أَْهِل اْلَبصْ هماوفي -5523 ْبِن َماِلٍك ، َوذََهْبَنا َمعََنا :" اْجتََمْعَنا  إِلَى أَنَِس  فَذََهْبَنا  َرةِ ، 
الضُّحَ  ي َصل ِي  فََوافَْقَناه    ، قَْصِرِه  فِي  ه َو  فَإِذَا   ، الشَّفَاَعِة  َحِديِث  َعْن  لََنا  َيْسأَل ه    ، إِلَْيِه  ،  ِبثَاِبٍت  ى 

َل ِمْن َحِديِث الشَّفَاَعِة فَاْستَأْذَنَّا فَأَِذَن لََنا َوه َو قَاِعٌد َعلَى فَِراشِ  ِه ، فَق ْلَنا ِلثَاِبٍت: اَل تَْسأَْله  َعْن َشْيٍء أَوَّ
اَلِء إِْخَوان َك ِمْن أَْهِل اْلَبْصَرةِ ، َجاء وَك َيْسأَل وَنَك َعْن َحِديِث الشَّفَاعَ  ِة ،  ، فَقَاَل: َيا أََبا َحْمَزةَ ، َهؤ 

ٌد َصلَّى للا   َحمَّ ْم ]فَقَاَل: َحدَّثََنا م  [  9/147 َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: إِذَا َكاَن َيْوم  اْلِقَياَمِة َماَج النَّاس  َبْعض ه 
َراِهيَم فَإِنَّه   فِي بَْعٍض ، فََيأْت وَن آَدَم فََيق ول وَن: اْشفَْع لََنا إِلَى َرب َِك ، فََيق ول  لَْست  لََها ، َولَِكْن َعلَْيك ْم ِبإِبْ 

حْ  وَسى فَإِنَّه  َكِليم  للِا ، فََيأْت وَخِليل  الرَّ : لَْست  لََها ، َولَِكْن َعلَْيك ْم ِبم  َن  َمِن ، فََيأْت وَن إِْبَراِهيَم ، فََيق ول 
وح  للِا َوَكِلَمت ه  ، فََيأْت وَن ِعيَسى فََيق   : لَْست  لََها ، َولَِكْن َعلَْيك ْم بِِعيَسى فَإِنَّه  ر  وَسى ، فََيق ول  :  ول  م 

 َ : أََنا لََها ، فَأ ٍد َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََيأْت ونِي ، فَأَق ول  َحمَّ ْستَأِْذن  َعلَى لَْست  لََها ، َولَِكْن َعلَْيك ْم ِبم 
ِني اْْلَن ، فَأَْحَمد ه  ِبِتْلكَ  ِني َمَحاِمَد أَْحَمد ه  بَِها اَل تَْحض ر  اْلَمَحاِمِد ، َوأَِخرُّ لَه    َرب ِي فَي ْؤذَن  ِلي ، َوي ْلِهم 

د  اْرفَْع َرأَْسَك ، َوق ْل ي ْسَمْع لََك ، َوَسْل ت ْعَط ، َواْشفَْع ت َشفَّْع ، فَأَق ول   َحمَّ : َيا م  ِ َساِجًدا ، فَي قَال  : َيا َرب 
قَْلِبِه مِ  ِمْنَها َمْن َكاَن فِي  فَأَْخِرْج  اْنَطِلْق   : فَي قَال  ِتي ،  أ مَّ ِتي  أ مَّ فَأَْنَطِلق   ،  إِيَماٍن ،  َشِعيَرةٍ ِمْن  ْثقَال  

د  ، اْرفَعْ  َحمَّ : َيا م   َرأَْسَك ، َوق ْل  فَأَْفعَل  ، ث مَّ أَع ود  فَأَْحَمد ه  ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ث مَّ أَِخرُّ لَه  َساِجًدا ، فَي قَال 
: : اْنَطِلْق فَأَْخِرْج ِمْنَها   ي ْسَمْع لََك ، َوَسْل ت ْعَط ، َواْشفَْع ت َشفَّْع ، فَأَق ول  ِتي ، فَي قَال  تِي أ مَّ ِ أ مَّ َيا َرب 

ةٍ أَْو َخْرَدلٍَة ِمْن إِيَماٍن ، فَأَْنَطِلق  فَأَْفعَل  ، ث مَّ أَع ود  فَأَْحَمد ه    ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد  َمْن َكاَن فِي قَْلِبِه ِمْثقَال  ذَرَّ
د  اْرفَْع َرأَْسَك ، َوق ْل ي ْسَمْع لََك ، َوَسْل ت ْعَط ، َواْشفَْع ت َشفَّْع ،  ث مَّ أَِخرُّ لَه  َساِجًدا ، فَي قَ  َحمَّ : َيا م  ال 

: اْنَطِلْق فَأَْخِرْج َمْن َكاَن فِي قَْلِبِه أَْدنَى أَْدنَى أَْدنَى ِمْث  ِتي ، فََيق ول  تِي أ مَّ ِ أ مَّ : َيا َرب  قَاِل َحبَِّة  فَأَق ول 
ا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد أَنٍَس ،  َخْرَدٍل ِمْن إِيمَ  قُْلُت ِلبَْعِض  اٍن فَأَْخِرْجه  ِمَن النَّاِر ، فَأَْنَطِلق  فَأَْفعَل  . فَلَمَّ

ٍك ،  أَْصَحابِنَا: لَْو َمَرْرنَا بِاْلَحَسِن ، َوُهَو ُمتََواٍر فِي َمْنِزِل أَبِي َخِليفَةَ ، بَِما َحدَّثَنَا أَنَُس ْبُن َمالِ 
ٍك ، فَلَْم  اهُ فََسلَّْمنَا َعلَْيِه فَأَِذَن لَنَا ، فَقُْلنَا لَهُ: يَا أَبَا َسِعيٍد ، ِجئْنَاَك ِمْن ِعْنِد أَِخيَك أَنَِس ْبِن َمالِ فَأَتَْينَ 

َمْوِضعِ ،  نََر ِمثَْل َما َحدَّثَنَا فِي الشَّفَاَعِة ، فَقَاَل: ِهيْه ، فََحدَّثْنَاهُ بِاْلَحِديِث ، فَاْنتََهى إِلَى َهذَا الْ 
نَةً ،  فَقَاَل: ِهيْه ، فَقُْلنَا: لَْم يَِزْد لَنَا َعلَى َهذَا ، فَقَاَل: لَقَْد َحدَّثَنِي ، َوُهَو َجِميٌع ، ُمْنذُ ِعْشِريَن سَ 

ْنَساُن  فَاَل أَْدِري أَنَِسَي أَْم َكِرَه أَْن تَتَِّكلُوا   ثْنَا: فََضِحَك َوقَاَل: ُخِلَق اإْلِ ، قُْلنَا: يَا أَبَا َسِعيٍد فََحّدِ
 

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب اسم الفرس والحمار ( )بهذا اللفظ(  2856( برقم: )29/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب اإليمان ، باب من لقي هللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم  30( برقم: )43/  1، ومسلم في "صحيحه" )

 . على النار ( )بمثله.(
( ) كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال  128( برقم: )37/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )2(

( ) كتاب اإليمان ، باب من لقي هللا باإليمان وهو غير شاك 32( برقم: )45/    1"صحيحه" )يفهموا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  
 .فيه دخل الجنة وحرم على النار ( )بمثله.(

( ) كتاب اإليمان ، باب من لقي هللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل  31( برقم: )44/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .)بهذا اللفظ(الجنة وحرم على النار ( 
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ثُمَّ أَُعودُ  قَاَل:  بِِه ،  َحدَّثَُكْم  َكَما  َحدَّثَنِي  ثَُكْم ،  أَُحّدِ أَْن  أُِريُد  َوأَنَا  إِالَّ  ذََكْرتُهُ  َما  ابِعَةَ  َعُجواًل ،   الرَّ
ُد اْرفَْع َرأَْسَك ، َوقُْل يُْسَمْع ، َوَسْل  فَأَْحَمُدهُ بِتِْلَك اْلَمَحاِمِد   ، ثُمَّ أَِخر  لَهُ َساِجًدا ، فَيُقَاُل: يَا ُمَحمَّ

تِ  ي َوَجاَلِلي  تُْعَطْه ، َواْشفَْع تَُشفَّْع ، فَأَقُوُل: يَا َرّبِ ائْذَْن ِلي فِيَمْن قَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ ، فَيَقُوُل: َوِعزَّ
  )1(." َعَظَمتِي أَلُْخِرَجنَّ ِمْنَها َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوِكْبِريَائِي وَ 

 

  

 
( ) كتاب التوحيد ، باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع  7510( برقم: )146/    9أخرجه البخاري في "صحيحه"  )    –  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة 193( برقم: ) 125/  1األنبياء وغيرهم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .)بمثله.(فيها ( 
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 باب في فضل القرآن •
يقول الرب عز وجل من شغله      رسول للا   قال:"    بي سعيدعن أ.    )ضعيف( -5524

القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كالم للا على سائر الكالم  
   )1("كفضل للا على خلقه

ٌل َيْقَرأ س وَرةَ اْلَكْهِف َوإِلَى َجاِنِبِه ِحَصاٌن      ْبِن عازب  عن البراء  فيهماو -5525 قَاَل َكاَن َرج 
ا أَْصَبَح أَتَى النبي   َمْرب وٌط ِبَشَطَنْيِن فَتَغَشَّْته  َسَحاَبةٌ فََجعَلَْت تَْدن و  فَذََكَر  َوتَْدن و َوَجعََل فََرس ه  َيْنِفر  فَلَمَّ

لَْت ِباْلق ْرآنِ ذَِلَك لَه  فَقَاَل ِتْلَك السَِّكيَنة  تَ     الحبل:  الشطن""   )2( "نَزَّ

   قراءة القرآن فضل مجالس •

َوَما اْجتََمَع قَْوٌم فِي َبْيٍت ِمْن ب ي وِت  "  رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةفي مسلم   -5526
ْحمَ  ْم الرَّ ْم إاِلَّ َنَزلَْت َعلَْيِهْم السَِّكيَنة  َوَغِشَيْته  ِ َوَيتََداَرس وَنه  َبْينَه  ِ َيْتل وَن كتاب َّللاَّ ْم اْلَماَلِئَكة   َّللاَّ ة  َوَحفَّْته 

 )3("  ِه َعَملُهُ لَْم يُْسِرْع بِِه نََسبُهُ َوَمْن بَطَّأَبِ َوذََكَره ْم َّللاَّ  فِيَمْن عنَده  

 . لثبات للهداية وا سيلةقراءة القرآن و •

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب   "    في مسلم عن جابر  -5527
    )4("  للا 

إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب  :"  عن النبي      في مسلم عن زيد بن أرقم   و -5528
  )5(الهدى والنور فخذوا بكتاب للا واستمسكوا به"للا فيه 

ثقلين أحدهما كتاب للا عزوجل  "وفي لفظ لمسلم  -5529 تارك فيكم  من    هو حبل هللاإني 
 )6("ومن تركه كان على ضاللة على الهدى اتبعه كان

ِ فِيِه اْله َدى َوالنُّور     "  لمسلم  وفي لفظ -5530 َكاَن َعلَى   َمْن اْستَْمَسَك بِِه َوأََخذَ بِهِ كتاب َّللاَّ
  )7(" اْله َدى َوَمْن أَْخَطأَه  َضلَّ 

 القرآن ينطف سمنا وعسال. •
فقال إني رأيت الليلة في    أن رجال أتى  رضي للا عنهما    عن بن عباس  وفيهما -5531

فعبرها أبو بكر    المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل
أما الظلة فاْلسالم وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حالوته تنطف  يسمع:  والنبي  

من السمن والعسل فالقرآن وأما الذي ينطف    "   ولفظ مسلم" ،  فالمستكثر من القرآن والمستقل 
 )8(" حالوته ولينه ، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل

 . أفضل الناس ، وأغنى الناس ، وسبب للغبطةمن تعلمه وعلمه فهو •

 
والدارمي في "مسنده"    وقال :"حسن غريب" ،    ( )بهذا اللفظ(2926( برقم: )45/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(
، وقال   861برقم    (:428/  1»ضعيف الترغيب والترهيب« ). وضعفه األلباني في    ( )بمثله .(3399( برقم: )2112/    4)

 أبي يزيد الهمداني، كذبه ابن معين وأبو داود، ولذا قال الذهبي: "حسنه الترمذي فلم يحسن". في إسناده محمد بن الحسن بن  :"...
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب فضل سورة الكهف ( )بهذا اللفظ( 5011( برقم: ) 188/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 وقصرها ، باب نزول السكينة لقراءة القرآن ()بمثله.(  ( ) كتاب صالة المسافرين795(برقم: )193/    2ومسلم في "صحيحه")،  

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل االجتماع  2699( برقم: )71/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . على تالوة القرآن وعلى الذكر ( )بهذا اللفظ(

 . كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم()بهذا اللفظ(( ) 1218( برقم: ) 38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب 2408( برقم: )122/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )5(

 . رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب  ( ) كتاب فضائل  2408( برقم: )123/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب  2408( برقم: )123/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب التعبير ، باب من لم ير الرؤيا ألول عابر إذا لم يصب (  7046( برقم: )43/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 .( ) كتاب الرؤيا ، باب ِفي تأويل الرؤيا ( )بمثله.(2269( برقم: )55/  7ومسلم في "صحيحه" ) ، )بهذا اللفظ(
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ك ْم َمْن تَعَلََّم اْلق ْرآَن َوَعلََّمه     :" قَالَ   عن النبي      عن عثمان في البخاري   -5532  )1("َخْير 
 )2("إن أفضلكم وفي لفظ له" 

يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في رسول للا  نكا"    البخاري عن جابر  في -5533
 )3("ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد

أَيُّك ْم  رسول للا   َخَرجَ "  ْبِن عامرعن عقبة  وفي مسلم   -5534 فَقَاَل  فَِّة  َوَنْحن  فِي الصُّ
ِبَناقَتَْيِن َكْوَماَوْيِن فِي غَ  إِْثٍم َواَل  ي ِحبُّ أَْن يَْغد َو ك لَّ َيْوٍم إِلَى ب ْطَحاَن أَْو إِلَى اْلعَِقيِق فََيأْتَِي ِمْنه   ْيِر 

 ِ  ن ِحبُّ ذَِلَك قَاَل أَفَاَل يَْغد و أََحد ك ْم إِلَى اْلَمْسِجِد فَيَْعلَم  أَْو َيْقَرأ  آَيتَْيِن ِمْن  قَْطعِ َرِحٍم فَق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ َخْيٌر لَه  ِمْن َناقَتَْيِن َوثاََلٌث َخْيٌر لَه  ِمْن ثاََلٍث َوأَْرَبٌع َخْيٌر لَه  ِمْن أَْرَب  عٍ َوِمْن  كتاب َّللاَّ

بِلِ أَْعَداِدِهنَّ   )4(" ِمْن اْْلِ

ٌل َعلََّمه     رسول للا   أَنَّ     أَبِي هريرة  وفي البخاري -5535 قَاَل اَل َحَسَد إاِلَّ فِي اْثَنتَْيِن َرج 
َو َيْتل وه  آَناَء اللَّْيِل َوآَناَء النََّهاِرفََسِمعَه  َجاٌر لَه  فَقَاَل لَْيتَِني أ وِتيت  ِمْث  أ وِتَي ف اَلٌن  َل َما  َّللاَّ  اْلق ْرآَن فَه 

أ وِتيت   لَْيتَِني  ٌل  فَقَاَل َرج   ِ ي ْهِلك ه  فِي اْلَحق  َو  ٌل آتَاه  َّللاَّ  َمااًل فَه   ِمْثَل َما  فَعَِمْلت  ِمْثَل َما يَْعَمل  َوَرج 
     )5("أ وتَِي ف اَلٌن فَعَِمْلت  ِمثَْل َما يَْعَمل  

ٌل   عن النبي"رضي للا عنهما وفيهما عن بن عمر  -5536 قَاَل اَل َحَسَد إاِلَّ فِي اْثَنتَْيِن َرج 
ي ْنِفق   َو  ٌل آتَاه  َّللاَّ  َمااًل فَه  َيْتل وه  آَناَء اللَّْيِل َوآَناَء النََّهاِر َوَرج  َو  ه  آَناَء اللَّْيِل َوآَناَء  آتَاه  َّللاَّ  اْلق ْرآَن فَه 

 )6("النََّهاِر 

 منازل القراء   •
َوه َو َحافٌِظ  قَاَل َمثَل  الَِّذي َيْقَرأ  اْلق ْرآَن    عن النبي رضي للا عنها      عن عائشةفيهما   -5537
ولفظ  " ،   نِ َمَع السَّفََرةِ اْلِكَراِم اْلبََرَرةِ َوَمثَل  الَِّذي َيْقَرأ  َوه َو َيتَعَاَهد ه  َوه َو َعلَْيِه َشِديٌد فَلَه  أَْجَرا  لَه  

َوالَِّذي َيْقَرأ  اْلق ْرآَن َوَيتَتَْعتَع  فِيِه َوه َو َعلَْيِه َشاقٌّ   َمَع السَّفََرِة اْلِكَراِم اْلبََرَرةِ اْلَماِهر  ِباْلق ْرآِن  مسلم"
   )7("لَه  أَْجَراِن 

 )8("َوالَِّذي َيْقَرأ  َوه َو َيْشتَدُّ َعلَْيِه لَه  أَْجَرانِ  " مسلموفي لفط ل -5538

ِ بن مسعودعن  .    )صحيح( -5539 َمْن قََرأَ َحْرفًا ِمْن     رسول للا   َيق ول  قَالَ     َعْبَد َّللاَّ
َواْلحسنة  بِعَْشِر أَْمثَاِلَها اَل أَق ول  الم َحْرٌف َولَِكْن أَِلٌف َحْرٌف َواَلٌم َحْرٌف   ِ فَلَه  ِبِه حسنةٌ  كتاب َّللاَّ

    )9("َوِميٌم َحْرٌف 

 
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 5027( برقم: )192/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 . )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 5028قم: )( بر 192/  6البخاري في "صحيحه" )أخرجه  – )2(

 . )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب الصالة على الشهيد ( )بهذا اللفظ(1343( برقم: )91/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
رين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن ِفي ( ) كتاب صالة المساف 803( برقم: )197/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . الصالة وتعلمه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب اغتباط صاحب القرآن ( )بهذا  5026( برقم: )191/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .اللفظ(
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب اغتباط صاحب القرآن ( )بهذا  5025( برقم: )191/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 815( برقم: )201/    2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .( )بنحوه.(

ومسلم  ، ( ) كتاب تفسير القرآن ، سورة عبس ( )بهذا اللفظ( 4937( برقم: )166/  6) أخرجه البخاري في "صحيحه" – )7(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ( 798( برقم: )195/    2في "صحيحه" )
 .)بنحوه مختصرا.(

ب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل الماهر بالقرآن ( ) كتا798( برقم: )195/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )8(
 .( بهذا اللفظوالذي يتتعتع فيه ( )

وقال :"حسن صحيح غريب" ، وصححه األلباني   ( )بهذا اللفظ(2910( برقم: )33/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )9(
 . 1416برقم  (:161/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )في 
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َيق ول  اْقَرء وا اْلق ْرآَن      رسول للا   قَاَل َسِمْعت      اْلبَاِهِلي    في مسلم عن أبي أمامة  -5540
َما تَأِْتَياِن    فَِإنَّهُ يَأْتِي يَْوَم اْلِقيَاَمِة َشِفيعًا أِلَْصَحابِهِ  ْهَراَوْيِن اْلَبقََرةَ َوس وَرةَ آِل عمران فَإِنَّه  اْقَرء وا الزَّ

 َ َما َغَماَمتَاِن أَْو َكأ اِن عن َيْوَم اْلِقَياَمِة َكأَنَّه  َما فِْرقَاِن ِمْن َطْيٍر َصَوافَّ ت َحاجَّ َما َغَياَيتَاِن أَْو َكأَنَّه  نَّه 
قَاَل      )1("  أَْصَحابِِهَما اْقَرء وا س وَرةَ اْلَبقََرةِ فَإِنَّ أَْخذََها بََرَكةٌ َوتَْرَكَها َحْسَرةٌ َواَل تَْستَِطيع َها اْلبََطلَة  

أَهْل اللُّغَة : اْلغََماَمة َواْلغََياَية , ك ل  َشْيء أََظلَّ اْْلنسان فَْوق َرأْسه ِمْن َسَحاَبة َوَغبََرة َوَغْيرهَما .  
,. َكغََماَمتَْيِن  َيأْتِي  ثََوابهَما  أَنَّ  َراد  اْلم   : اْلع لََماء  فِي   فرقان:قَاَل  ي قَال  َوَجَماَعتَاِن,  قَِطيعَاِن    َوه َما 

 اْلَواِحد : فِْرق َوِحْزق َوَحِزيقَة أَْي َجَماَعة . 

وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة  قال "    رسول للا  أن    وعن بريدة  .  )حسن( -5541
حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك  

وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من  القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك  
وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه 
حلتين ال يقوم لهما أهل الدنيا فيقوالن بم كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ 

   )2("د ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيال واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعو 

لغيره(حسن.  ) -5542 بن عمروو.  صحيح   ِ َعْبِد َّللاَّ النبي   عن  ِلَصاِحِب   عن  ي قَال   قَاَل 
ْنَيا فَإِنَّ َمْنِزلَتََك عنَد آِخِر آَيٍة تَْقَرأ  بِ     )3("َها اْلق ْرآِن اْقَرأْ َواْرتَِق َوَرت ِْل َكَما ك ْنَت ت َرت ِل  فِي الدُّ

 وجوب تعاهد القرآن  •

وَ   فََوالَِّذي اْلق ْرآنَ   تَعَاَهد وا  :"قَالَ عن النبي    موسى  عن أبيوفيهما   -5543   َنْفِسي ِبَيِدِه لَه 
ًيا أََشدُّ  ِبلِ  تَفَص ِ  )4("أشد تفلتا"ولفظ مسلم"، فِي ع ق ِلَها ِمْن اْْلِ

إِنََّما َمثَل  َصاِحِب    :"قَالَ     رسول للا  أَنَّ رضي للا عنهما    بن عمروفيهما عن     -5544
عَقَّلَِة إِْن َعاَهَد َعلَْيَها أَْمَسَكَها َوإِْن أَْطلَقََها ذََهَبتْ  ِبِل اْلم   )5(" اْلق ْرآِن َكَمثَِل اْْلِ

 َوإِذَا قَاَم َصاِحُب اْلقُْرآنِ قال:"    عن النبي      وزاد  مسلم عن موسى بن عقبة -5545
 )6("َوالنََّهاِر ذََكَرهُ َوإِذَا لَْم يَقُْم بِِه نَِسيَهُ فَقََرأَهُ بِاللَّْيِل 

النبي    بن مسعودعن  وفيهما   -5546 َكْيَت    قَاَل  آَيةَ  َنِسيت   َيق وَل  أَْن  ِْلََحِدِهْم  َما  ِبْئَس 
َجاِل مِ  د وِر الر ِ ًيا ِمْن ص  وا اْلق ْرآَن فَإِنَّه  أََشدُّ تَفَص ِ َي َواْستَْذِكر   )7("ْن النَّعَِم َوَكْيَت َبْل ن س ِ

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن وسورة 804( برقم: )197/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . البقرة ( )بهذا اللفظ(
ط    42/  38»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(23416( برقم: )5439/    10أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(

ي المتابعات والشواهد من أجل بشير بن المهاجر الغَنَوي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وحسنه إسناده حسن ف   "الرسالة(: 
 . "، ولبعضه شواهد يصح بها.1/62الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 

( برقم: 552/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  766( برقم: )43/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
( برقم: 547/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  8002( برقم: )272/    7والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بمثله.(  2037)
وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(2914( برقم: )35/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  1464)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله "ط الرسالة(:  404/  11»مسند أحمد« )
ل األلباني في  " .. وقاسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:  313/  6»مسند أحمد« )".  وقال أحمد شاكر في  ثقات رجال الشيخين.

 . :"حسن صحيح" 1426برقم  (:165/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« ) 
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعاهده ( )بهذا 5033( برقم: )193/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

 . ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلمر بتعهد القرآن()بمثله.(791( برقم: )192/    2ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 ( ) كتاب فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعاهده ( )بمثله(5031( برقم: )193  /   6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . ()كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب اأْلمر بتعهد القرآن()بهذا اللفظ(789(برقم:)190/  2ومسلم في"صحيحه") ،
صرها ، باب اأْلمر بتعهد القرآن ( ( ) كتاب صالة المسافرين وق 789( برقم: )191/    2في "صحيحه" )أخرجه مسلم    –  )6(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعاهده ( )بهذا 5032( برقم: )193/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(

(  5039برقم: ) (194/  6)م(( ) كتاب فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعاهده ( ، ) 5032( برقم: )193/  6اللفظ( ، )
( ) كتاب صالة 790( برقم: )191/    2ومسلم في "صحيحه" ) ،  ) كتاب فضائل القرآن ، باب نسيان القرآن ( )بمثله مختصرا.(  

 . المسافرين وقصرها ، باب اأْلمر بتعهد القرآن ( )بمثله.( 
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رجال يقرأ في المسجد    رضي للا عنها قالت : سمع النبي    عن عائشةفي البخاري   -5547
وزاد عباد بن    لقد أذكرني كذا وكذا آية ، أسقطتهن من سورة كذا وكذا، فقال : رحمه للا ،  

، فقال   فسمع صوت عباد يصلي في المسجدفي بيتي ،    عبد للا ، عن عائشة : تهجد النبي  
  )1( " : يا عائشة ، أصوت عباد هذا ، قلت : نعم ، قال : اللهم ارحم عبادا .

عرضت علي أجور أمتي حتى    رسول للا   قال    ن أنس بن مالك. وع  )ضعيف( -5548
القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من  

   )2(ا"القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيه

 . واالختالف فيه للقرآن  التحذير من التأويل الفاسد •
رضي للا عنه قال سمعت رجال قرأ وسمعت النبي    عن ابن مسعودفي البخاري   -5549

صلى للا عليه وسلم يقرأ خالفها فجئت به النبي صلى للا عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه  
 )3("الكراهية وقال كالكما محسن وال تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا .

  قال : هجرت إلى رسول للا  رضي للا عنهما    عبد هللا بن عمرووفي مسلم عن    -5550
آية فخرج علينا رسول للا   قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا في  يعرف في وجهه    يوما 

  )4(. "الغضب فقال : إنما هلك من كان قبلكم باختالفهم في الكتاب

الفرقان  سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأسورة  "    مربن الخطابفيهماعن ع -5551
أقرنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم  رسول للا   على غيرما أقرؤها وكان
به  فجئت  بردائه  للا  لببته  فقال رسول  أقرأتنيها  ما  غير  على  يقرأ  هذا  سمعت  إني  فقلت 

إن  أنزلت  فقال)هكذا  لي)اقرأ(.فقرأت  قال  أنزلت(.ثم  قاهلل)اقرأ(.فقرأقال)هكذا  لي)أرسله(.ثم 
  )5(ر"ماتيس   على سبعة أحرف فاقرؤوا منه القرآن أنزل

حتى سلم فلببته بردائه فقلت   كدت أساوره في الصالة فتصبرت"فعنه   وفي لفظ لهما -5552
أقرأك التي  من  السورة  أقرأنيها  تقرأ؟  سمعتك   هذه   قد   فإن   كذبت  فقلت  رسول للا    قال 

 )6("أقرأنيهاعلى غيرماقرأت

ٌل ي َصل ِى فَقََرأَ قَِراَءةً    :"قَالَ     أُبَّىِ ْبِن َكْعبٍ َعْن  وفي مسلم   -5553 ك ْنت  فِى اْلَمْسِجِد فََدَخَل َرج 
ا قََضْيَنا الصَّالَةَ َدَخْلَن ا َجِميعًا َعلَى  أَْنَكْرت َها َعلَْيِه ث مَّ َدَخَل آَخر  فَقََرأَ قَِراَءةً ِسَوى قَِراَءةِ َصاِحِبِه فَلَمَّ

  ِ فَق ْلت  إِنَّ َهذَا قََرأَ قَِراَءةً أَْنَكْرت َها َعلَْيِه َوَدَخَل آَخر  فَقََرأَ ِسَوى قَِراَءةِ َصاِحِبِه فَأََمَره َما   َرس وِل َّللاَّ
  ِ َما فَس ِقَط فِى َنْفِسى ِمَن التَّْكِذيِب َوالَ إِْذ ك ْنت  فِى اْلَجا  فَقََرَءا فََحسََّن النَّبِىُّ    َرس ول  َّللاَّ ِهِليَِّة  َشأْنَه 

 
 . األعمى وأمره ونكاحه()بهذا اللفظ(  ()كتاب الشهادات ، باب شهادة2655(برقم:)172/    3أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(
( ) كتاب الصالة ، باب فضل إخراج القذى من المسجد ( 1297( برقم: ) 447/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(

وأبو داود في "سننه" ."،    71إسناده ضعيف فيه علتان بينتهما في ضعيف أبي داود  وعلق عليه األلباني بقوله:"  )بهذا اللفظ(
هذا حديث غريب ال   وقال :"  ( )بمثله.(2916( برقم: )37/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  461( برقم: )174  /  1)

نعرفه إال من هذا الوجه . وذاكرت به محمد بن إسماعيل ، فلم يعرفه واستغربه . قال محمد : وال أعرف للمطلب بن عبد هللا بن 
" ى هللا عليه وسلم ، إال قوله : حدثني من شهد خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم . حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي صل

 -وهو عبد الملك بن عبد العزيز - إسناده ضعيف، ابن جريج  "(:346/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  
وهذا إسناد ضعيف، ورجاله وقال :"...  (:165/  1األم« )  -»ضعيف أبي داود  " . وضعفه األلباني في  مدلس ورواه بالعنعنة

 ".األول: االنقطاع بين ابن جريج والمطلب. واألخر: بين المطلب وأنس. موثقون؛ لكنه معلول في موضعين:
( ) كتاب اإلشخاص والخصومات ، باب ما يذكر في اإلشخاص 2410( برقم: )120/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

 .()كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان()بهذا اللفظ(3476(برقم:)175/    4لم واليهود()بنحوه.( ، )والخصومة بين المس
( ) كتاب العلم ، باب النهي َعْن اتباع متشابه القرآن والتحذير من 2666( برقم: )57/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . هذا اللفظ(متبعيه والنهي َعْن االختالف ِفي القرآن ( )ب
( ) كتاب اإلشخاص والخصومات ، باب كالم الخصوم بعضهم  2419( برقم: )122/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب بيان أن 818( برقم: )202/    2في بعض ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) 
 .)بمثله.(القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ( 4992( برقم: )184/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )6(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب بيان أن القرآن على 818( برقم: )202/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ))

 . وه مختصرا() بنح سبعة أحرف وبيان معناه (



1093   | 

 1093  الصفحة
 

 ِ ا َرأَى َرس ول  َّللاَّ ِ َعزَّ   فَلَمَّ َما قَْد َغِشَيِنى َضَرَب فِى َصْدِرى فَِفْضت  َعَرقًا َوَكأَنََّما أَْنظ ر  إِلَى َّللاَّ
ْن َعلَى  اْقَرإِ اْلقُْرآَن َعلَى َحْرٍف فََرَدْدُت إِلَْيِه  َوَجلَّ فََرقًا فَقَاَل ِلى » َيا أ بَىُّ أ ْرِسَل إِلَىَّ أَِن   أَْن َهّوِ

تِى. تِى. فََردَّ إِلَىَّ الثَّاِنَيةَ    أُمَّ ْن َعلَى أُمَّ اْقَرأْهُ  فََردَّ إِلَىَّ الثَّاِلثَةَ    اْقَرأْهُ َعلَى َحْرفَْيِن.فََرَدْدُت إِلَْيِه أَْن َهّوِ
ٍة َرَدْدتَُكَها َمْسأَلَةٌ تَْسأَلُنِيَعلَى َسْبعَِة أَْحُرٍف   تِى. اللَُّهمَّ اْغِفْر فَلََك بُِكّلِ َردَّ َها. فَقُْلُت اللَُّهمَّ اْغِفْر ألُمَّ

تِى.  ِليَْوٍم يَْرَغُب إِلَىَّ اْلَخْلُق ُكل ُهْم َحتَّى إِْبَراِهيمُ  ألُمَّ
ْرُت الثَّاِلثَةَ  ) »)1َوأَخَّ

: أقرأني جبريل  "قال    رسول للا   أن  رضي للا عنهما :"  بن عباسوفيهما عن ا -5554
قال  "السالم على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرفعليه  

إنما هي في األمر الذي يكون واحدا ال يختلف في  ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة اْلحرف  
 )2("حالل وال حرام

نزل القرآن على سبعة أحرف  قال :"  عن النبي    :    عن أبي هريرةو .    )صحيح( -5555
      )3("فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمهالمراء في القرآن كفرثالث مرات  

قال من قال في     رسول للا   : عن  رضي للا عنهما  ن ابن عباسع. و   )ضعيف( -5556
    )4("القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

قال : قال رسول للا صلى للا عليه    رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )ضعيف( -5557
  )5("وسلم : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .

: من قال في القرآن برأيه      رسول للاقال      عن جندب بن عبد للا .    )ضعيف( -5558
  )6(" فأصاب فقد أخطأ

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب بيان أن القرآن على سبعة 820( برقم: )202/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . أحرف وبيان معناه ( )بهذا اللفظ( 
  . حرف(()كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أ4991( برقم: )184/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب بيان أن القرآن على سبعة 819( برقم: )202/    2)بمثله.( ومسلم في "صحيحه" )
 .أحرف وبيان معناه ( )بهذا اللفظ(

القرآن  74(برقم: )275/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه")  –  )3( المتشابه من  العلم ، ذكر الزجر عن تتبع  للمرء ()كتاب 
 369/  13»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(8104( برقم: )1680/    2في "مسنده" )، وأحمد  المسلم( )بهذا اللفظ(

". سناده صحيح"إت أحمد شاكر(:  107/  8»مسند أحمد«)  ".وقال أحمد شاكرفيإسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:
 . "وسنده صحيح على شرط الشيخين"...(:27/ 4لصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«)»سلسلة األحاديث اوقال األلباني في

»ضعيف  وقال :"حديث حسن" . وضعفه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(2951( برقم: )66/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
 . 570برقم  (:359سنن الترمذي« )ص

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب من قَاَل في القرآن بغير علم ( 8030( برقم: )285/    7أخرجه النسائي في "الكبرى" )–  )5(
( ) أبواب تفسير القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ، باب 2950( برقم: )65/    5)بلفظه.( ، والترمذي في "جامعه" )

( 2098( برقم: )516/    2وأحمد في "مسنده" )وقال :"حديث حسن" ،  )بهذا اللفظ(ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (  
إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى الثعلبي، ومع ذلك فقد "ط الرسالة(:  496/  3»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     )بلفظه.(  

سناده ضعيف، لضعف "إد شاكر(: ت أحم  508/  2»مسند أحمد« )" . قال أحمد شاكر في  حسنه الترمذي وصححه ابن القطان
 . 569(: برقم 359»ضعيف سنن الترمذي« )ص" ز وضعفه األلباني في عبد األعلى بن عامر الثعلبي.

( 3652( برقم: )358/    3وأبو داود في "سننه" )،  ( )بلفظه.(  8032( برقم: )286/    7أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )6(
»سنن أبي داود  وقال :"غريب" . قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(2952( برقم: )66/  5" )والترمذي في "جامعه، )بهذا اللفظ( 

أبو عمران الجوني: هو عبد الملك    -وهو سهيل بن أبي حزم-إسناده ضعيف لضعف سهيل بن مهران  "(: 494/  5ت األرنؤوط« )
 .  571برقم  (:360»ضعيف سنن الترمذي« )ص" . وضعفه األلباني في بن حبيب.
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 السور ؟ الترتيب بين اآليات في السور توقيفي. فهل هو كذلك بين   •
إِْذ َجاَءَها ِعَراقِيٌّ   ِعْنَد َعائَِشةَ أُّمِ اْلُمْؤِمنِينَ قَاَل إِن ِي    يُوُسُف ْبُن َماَهكٍ   في البخاري عن -5559

لِ  قَالَْت  ْصَحفَِك  ْؤِمِنيَن أَِريِني م  اْلم  أ مَّ  َيا  َك قَاَل  َوَما َيض رُّ قَالَْت َوْيَحَك  اْلَكفَِن َخْيٌر  َم قَاَل فَقَاَل أَيُّ 
َل َما قَالَْت َوَما َيض رُّ  َعلَْيِه فَِإنَّهُ يُْقَرأُ َغْيَر ُمَؤلَّفٍ لَعَل ِي أ َول ِف  اْلق ْرآَن  َك أَيَّه  قََرأَْت قَْبل  إِنََّما نََزَل أَوَّ

ْساَلِم َن ِل فِيَها ِذْكر  اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َحتَّى إِذَا ثَاَب النَّاس  إِلَى اْْلِ فَصَّ َزَل اْلَحاَلل   نََزَل ِمْنه  س وَرةٌ ِمْن اْلم 
َل َشْيٍء اَل تَْشَرب وا الْ  َخْمَر لَقَال وا اَل َنَدع  اْلَخْمَر أََبًدا َولَْو نََزَل اَل تَْزن وا لَقَال وا َواْلَحَرام  َولَْو نََزَل أَوَّ
دٍ  َحمَّ َنا أََبًدا لَقَْد نََزَل بَِمكَّةَ َعلَى م  َوإِن ِي لََجاِرَيةٌ أَْلعَب  َبْل السَّاَعة  َمْوِعد ه ْم َوالسَّاَعة     اَل َنَدع  الز ِ

ْصَحَف فَأَْملَْت َعلَْيِه    أَْدَهى َوأََمرُّ َوَما نََزلَتْ  س وَرة  اْلَبقََرةِ َوالن َِساِء إاِلَّ َوأََنا ِعْنَده  قَاَل فَأَْخَرَجْت لَه  اْلم 
 )1("آَي السَُّورِ 

[ قَْول ه  : ) َباب  تَأِْليِف اْلق ْرآِن ( أَْي : َجْمع  آَياِت السُّوَرةِ 8/656]قال ابن حجر في فتح الباري: •
ْصَحِف .   َرتََّبةً فِي اْلم   اْلَواِحَدةِ ، أَْو َجْمع  السَُّوِر م 

ِ   قَْولُهُ : ) أَُؤلُِّف َعلَْيِه اْلقُْرآَن ، فَِإنَّهُ يُْقَرأُ َغْيَر ُمَؤلٍَّف ( • ةَ َهذَا اْلِعَراقِي  قَاَل اْبن  َكِثيٍر : َكأَنَّ قِصَّ
ْصَحَف إِلَى اْْلفَاِق ، َكذَا قَاَل ، َوفِيِه َنَظٌر ، فَإِنَّ ي وس َف ْبَن َماهَ  َك  َكاَنْت قَْبَل أَْن ي ْرِسَل ع ْثَمان  اْلم 

إِلَى اْْلفَاقِ  اْلَمَصاِحَف  ي ْدِرْك َزَماَن أَْرَسَل ع ثَْمان   ْبِن  لَْم   ِ أ َبي  يُّ أَنَّ ِرَواَيتَه  َعْن  اْلِمز ِ فَقَْد ذََكَر   ، 
َهذَا  فِي  ي وس ف   َح  َصرَّ َوقَْد   ، ِحيحِ  الصَّ َعلَى  اْلَمَصاِحِف  إِْرَساِل  بَْعَد  َعاَش  بَيٌّ 

َوأ  ْرَسلَةٌ  م  َكْعٍب 
ْن  اْلَحِديِث أَنَّه  َكاَن ِعْنَد َعاِئَشةَ ِحيَن َسأَلََها َهذَا اْلِعَراقِ  يُّ ، َوالَِّذي َيْظَهر  ِلي أَنَّ َهذَا اْلِعَراقِيَّ َكاَن ِممَّ

ْصَحَف ع ثَْماَن إِلَى اْلك وفَِة لَْم ي َوافِ  ا َحَضَر م  ذ  ِبِقَراَءةِ اْبِن َمْسع وٍد ، َوَكاَن اْبن  َمْسع وٍد لَمَّ ْق َعلَى  َيأْخ 
وعِ َعْن قَِراَءِتِه َواَل َعلَى إِْعَداِم م صْ  ج  َحِفِه َكَما َسَيأْتِي َبَيان ه  بَْعَد اْلَباِب الَِّذي َيِلي َهذَا ، فََكاَن الرُّ

أَكْ   ِ اْلع ثَْمانِي  ْصَحِف  اْلم  تَأِْليَف  أَنَّ  َشكَّ  َواَل   . ع ثَْماَن  ْصَحِف  م  ِلتَأِْليِف  غَايًِرا  م  ْصَحِفِه  م  ثَر   تَأِْليف  
َناَسَبةً ِمْن َغْيِرِه ، فَِلَهذَا أَْطلَقَ  َؤلٍَّف ، َوَهذَا ك لُّه  َعلَى أَنَّ السَُّؤاَل إِنََّما َوقََع َعْن    م  اْلِعَراقِيُّ أَنَّه  َغْير  م 

َك أَيَّه  قََرأَْت قَْبل  " َوَيْحتَِمل  أَْن يَ  ك وَن أََراَد  تَْرِتيِب السَُّوِر . َوَيد لُّ َعلَى ذَِلَك قَْول َها لَه  : " َوَما َيض رُّ
ِت ك ل ِ س وَرةٍ ِلقَْوِلِه فِي آِخِر اْلَحِديِث : " فَأَْملَْت َعلَْيِه آَي السَُّوِر " أَْي آَياِت ك ل ِ س وَرةٍ تَْفِصيَل آَيا

اْخِتاَلِف  َكأَْن تَق وَل لَه  : س وَرة  َكذَا َمثاًَل َكذَا َكذَا آَيةً ، اْْل ولَى َكذَا الثَّاِنَية  إِلَْخ ، َوَهذَا يَْرِجع  إِلَى  
اِء ِبجَ َعَددِ  ة  اْلق رَّ ِ ، َوقَِد اْعتَنَى أَئِمَّ ِ َواْلَبْصِري  ِ َوالشَّاِمي  ْمعِ ذَِلَك   اْْلَياِت ، َوفِيِه اْخِتاَلٌف َبْيَن اْلَمَدنِي 

ل  أَْظَهر    َوَّللاَّ  أَْعلَم  . َوَيْحتَِمل  أَْن يَك وَن السَُّؤال  َوقََع َعِن اْْلَْمَرْيِن ،    -َوَبَياِن اْلِخاَلِف فِيِه ، َواْْلَوَّ
اَلةِ َوالَ  وِب تَْرِتيِب السَُّوِر فِي اْلِقَراَءةِ اَل َداِخَل الصَّ ج  َخاِرَجَها   قَاَل اْبن  بَطَّاٍل : اَل نَْعلَم  أََحًدا قَاَل ِبو 

اْلَكْهِف َمثاًَل ، وَ  قَْبَل  اْلَبقََرةِ َواْلَحجَّ  قَْبَل  اْلَكْهَف  َيْقَرأَ  وز  أَْن  ا َما َجاَء َعِن السَّلَِف ِمَن  ، بَْل َيج  أَمَّ
ِلَها ، َوَكا َراد  ِبِه أَْن َيْقَرأَ ِمْن آِخِر السُّوَرةِ إِلَى أَوَّ َن َجَماَعةٌ  النَّْهيِ َعْن قَِراَءةِ اْلق ْرآِن َمْنك وًسا فَاْلم 

َبالَغَةً فِي ِحْفِظَها َوتَ  ْعِر م  ْذِلياًل ِلِلَساِنِه فِي َسْرِدَها ، فََمَنَع السَّلَف  َيْصنَع وَن ذَِلَك فِي اْلقَِصيَدةِ ِمَن الش ِ
ذَْيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ   َو َحَراٌم فِيِه . َوقَاَل اْلقَاِضي ِعَياٌض فِي َشْرحِ َحِديِث ح  َصلَّى   -ذَِلَك فِي اْلق ْرآِن فَه 

ْصَحِف    قََرأَ فِي َصاَلِتِه فِي اللَّْيِل ِبس وَرةِ   -َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم   الن َِساِء قَْبَل آِل ِعْمَراَن : ه َو َكذَِلَك فِي م 
ِ ْبِن َكْعٍب ،   ةٌ ِلَمْن يَقُوُل : إِنَّ تَْرتِيَب الس َوِر اْجتَِهاٌد َولَْيَس بِتَْوقِيٍف ِمَن النَّبِّيِ  أ بَي   َوفِيِه ُحجَّ

نِيُّ قَاَل : َوتَْرِتيب  السَُّوِر لَْيَس ِبَواِجٍب فِي  ، َواْختَاَره  اْلقَاِضي ا  َوُهَو قَْوُل ُجْمُهوِر اْلعُلََماءِ  ْلَباقِالَّ
ا اَلةِ َواَل فِي الدَّْرِس َواَل فِي التَّْعِليِم ؛ فَِلذَِلَك اْختَلَفَِت اْلَمَصاِحف  ، فَلَمَّ ك ِتَب    الت ِاَلَوةِ َواَل فِي الصَّ

ْصَحف  ع ْثَماَن َرتَّب وه  َعلَى َما ه َو َعلَْيِه ا َحاَبِة . ث مَّ ذََكَر  م  ْْلَن ، فَِلذَِلَك اْختَلََف تَْرِتيب  َمَصاِحِف الصَّ
َواَل ِخاَلَف أَنَّ تَْرتِيَب آيَاِت ُكّلِ ُسوَرٍة َعلَى َما ِهَي َعلَْيِه  [ اْبِن بَطَّاٍل ث مَّ قَاَل :  657/ 8َنْحَو َكاَلِم ]

ِ تَعَالَ  ةُ َعْن نَبِيَِّها اآْلَن فِي اْلُمْصَحِف تَْوقِيٌف ِمَن َّللاَّ  . ى ، َوَعلَى ذَِلَك نَقَلَتْهُ اأْلُمَّ

قال الشيخ ابن عثيمين"ترتيب اآليات في السور توقيفي ، والترتيب بين السور منه توقيفي ،   •
وكذلك    ، توقيفي  والمنافقون  الجمعة  السورة  بين  فالترتيب   ، الصحابة  من  اجتهادي  ومنه 

 
 . ( ) كتاب فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ( )بهذا اللفظ(4993( برقم: )185/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
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الب وسورتي   ، والغاشية  سبح  عمرانسورتي  وآل  التقديم  .    قرة  تحريم  ذلك  على  وينبني 
 . والتأخير بين اآليات في السورة من القرآن ألن ترتيبها توقيفي

 .الجمع بين السور في ركعة واحدة ، والمفصل من القرآن •

ةَ فيهما   -5560 ٌل إِلَى اْبِن َمْسع وٍد فَقَاَل    َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّ قَاَل َسِمْعت  أََبا َواِئٍل قَاَل َجاَء َرج 
ْعِر لَقَْد َعَرْفت  النََّظائَِر الَّتِي َكاَن ال َل اللَّْيلَةَ فِي َرْكعٍَة فَقَاَل َهذًّا َكَهذ ِ الش ِ فَصَّ ن     نَّبِيُّ  قََرأْت  اْلم  َيْقر 

ِل س وَرتَْيِن فِي ك ل ِ َرْكعَةٍ َبْينَه نَّ فَذََكَر ِعْشِريَن س   فَصَّ ُسوَرتَْيِن ُسوَرتَْيِن  "ولفظ مسلم" ،وَرةً ِمْن اْلم 
  )1(" "فِى ُكّلِ َرْكعَةٍ 

ِ    "  وفي لفظ لمسلم -5561 اْثَنتَْيِن فِى  إِن ِى ْلَْعِرف  النََّظائَِر الَِّتى َكاَن َيْقَرأ  بِِهنَّ َرس ول  َّللاَّ
 )2("ِعْشِريَن ُسوَرةً فِى َعْشِر َرَكعَاتٍ َرْكعٍَة. 

ْعِر إِنَّ   :"   وفي لفظ لمسلم -5562 ِ َهذًّا َكَهذ ِ الش ِ َل فِى َرْكعٍَة. فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ فَصَّ قَاَل إِن ِى ْلَْقَرأ  اْلم 
ْم َولَِكْن إِذَا َوقََع فِى اْلقَْلِب فََرَسَخ فِيِه َنفََع   إِنَّ أَْفَضَل الصَّالَِة  أَْقَواًما َيْقَرء وَن اْلق ْرآَن الَ ي َجاِوز  تََراقِيَه 

َوالس ُجودُ الر   ِ    ُكوُع  َّللاَّ َرس ول   َكاَن  الَّتِى  النََّظائَِر  ْلَْعلَم   ك ل ِ    إِن ِى  فِى  س وَرتَْيِن  َبْينَه نَّ  ن   َيْقر 
 )3("َرْكعَةٍ 

ِ ْبِن َمْسع وٍد َيْوًما َبْعَد َما َصلَّْيَنا "  وفي لفظ لمسلم -5563 َعْن أَِبى َوائٍِل قَاَل َغَدْوَنا َعلَى َعْبِد َّللاَّ
ل وَن  -قَالَ   -فََمَكْثَنا ِباْلَباِب ه َنيَّةً    -قَاَل    -اْلغََداةَ فََسلَّْمَنا ِباْلَباِب فَأَِذَن لََنا   فََخَرَجِت اْلَجاِرَية  فَقَالَْت أاَلَ تَْدخ 

ل وا َوقَْد أ ِذَن لَك ْم فَق ْلَنا الَ إاِلَّ أَنَّ فَ  ا َظَننَّا أَنَّ َبْعَض  َدَخْلَنا فَإِذَا ه َو َجاِلٌس ي َسب ِح  فَقَاَل َما َمَنعَك ْم أَْن تَْدخ 
ح  َحتَّى َظنَّ أَنَّ الشَّْمَس قَْد َطلَعَْت  أَْهِل اْلَبْيِت َناِئٌم. قَاَل َظَنْنت ْم ِبآِل اْبِن أ م ِ َعْبٍد َغْفلَةً قَاَل ث مَّ أَْقبََل ي َسب ِ 

إِذَا ظَ  َحتَّى  ي َسب ِح   فَأَْقبََل  تَْطل ْع  لَْم  فَإِذَا ِهَى  فَنََظَرْت  قَاَل  اْنظ ِرى َهْل َطلَعَْت  َجاِرَية   َيا  أَنَّ فَقَاَل  نَّ 
ِ  ْت فَإِذَا ِهَى قَْد َطلَعَْت. فَقَاَل  الشَّْمَس قَْد َطلَعَْت قَاَل َيا َجاِرَية  اْنظ ِرى َهْل َطلَعَْت فَنََظرَ  اْلَحْمد  ّلِِلَّ

ٌل ِمَن اْلقَْوِم    -قَاَل   - َولَْم ي ْهِلْكَنا ِبذ ن وِبَنا   -فَقَاَل َمْهِدىٌّ َوأَْحِسب ه  قَاَل   -الَِّذى أَقَالََنا َيْوَمَنا َهذَا   فَقَاَل َرج 
ك لَّه    اْلَباِرَحةَ  َل  فَصَّ اْلم  َوإِن ِى    -قَاَل    -قََرأْت   اْلقََراِئَن  َسِمْعَنا  لَقَْد  إِنَّا  ْعِر  الش ِ َكَهذ ِ  َهذًّا   ِ فَقَاَل َعْبد  َّللاَّ

  ِ ه نَّ َرس ول  َّللاَّ ِل َوس وَرتَْيِن ِمْن آِل حم  ْلَْحفَظ  اْلقََراِئَن الَّتِى َكاَن َيْقَرؤ  فَصَّ  ثََماِنَيةَ َعَشَر ِمَن اْلم 

  ( )جلسة الشروق في بيته .)4(

  

 
( ) كتاب األذان ، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة  775( برقم: )154/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب صالة 822( برقم: )205/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة (  
 .المسافرين وقصرها ، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ( )بمثله.(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ترتيل القراءة واجتناب  822( برقم: )204/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(
 . اللفظ(الهذ ( )بهذا 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ترتيل القراءة واجتناب  822( برقم: )204/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . الهذ ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ترتيل القراءة واجتناب  822( برقم: )205/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . اللفظ(الهذ ( )بهذا 
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رجل فقال :    عن علقمة ، واألسود ، قاال : أتى ابن مسعود  وفي لفظ ألبي داود " -5564
إني أقرأ المفصل في ركعة ، فقال : أهذا كهذ الشعر ؟ ونثرا كنثر الدقل ؟ لكن النبي صلى للا  
عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة النجم والرحمن في ركعة ، و : } اقتربت { و  

حاقة { في ركعة ، } والطور { } والذاريات { في ركعة ، و : } إذا وقعت { و : نون في  } ال
ركعة ، و : } سأل سائل { } والنازعات { في ركعة ، و : } ويل للمطففين { و : } عبس { في  
ركعة ، والمدثر والمزمل في ركعة ، و : } هل أتى { و : } ال أقسم بيوم القيامة { في ركعة ،  

"  عم يتساءلون { والمرسالت في ركعة ، والدخان و : } إذا الشمس كورت { في ركعة .  و : }
 )1(" (قال أبو داود : هذا تأليف ابن مسعود رحمه هللا . )

النووي   • ) في  قال  النووي على مسلم«  السبع    (:107/  6»شرح  القرآن  أول  العلماء  »قال 
السورة منها مائة آية ونحوها ثم المثاني ثم المفصل  الطوال ثم ذوات المئين وهو ما كان في 

 وقد سبق بيان الخالف في أول المفصل فقيل من القتال وقيل من الحجرات وقيل من ق « 

 في كم يختم القرآن ؟   •

اْقَرإِ اْلق ْرآَن فِي َشْهٍر      رسول للا  قَالَ رضي للا عنهما :"      عن بن عمرو  فيهما   -5565
ه  فِي َسْبعٍ َواَل تَِزْد َعلَى ذَِلكَ ق ْلت  إِن ِي أَِجد  ق وَّ 

اْقَرأْ اْلق ْرآَن فِي     "ولفظ مسلم" ،    ةً َحتَّى قَاَل فَاْقَرأْ
ةً قَ  ةً قَاَل فَاْقَرأْه  فِي ِعْشِريَن لَْيلَةً قَاَل ق ْلت  إِن ِي أَِجد  ق وَّ فَاْقَرأْهُ فِي  اَل  ك ل ِ َشْهٍر قَاَل ق ْلت  إِن ِي أَِجد  ق وَّ

  )2("  َسْبعٍ َواَل تَِزْد َعلَى ذَِلكَ 

د  ْبن  َبشَّاٍر : َحدَّثََنا غ ْنَدٌر : َحدَّثََنا ش ْعَبة  ،  :" وفي لفظ في البخاري -5566 َحمَّ َعْن       َحدَّثََنا م 
َجاِهًدا ، َعْن َعْبِد للِا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي للا  َعْنه مَ  ِغيَرةَ قَاَل : َسِمْعت  م  ِ  م  ْم    ا ، َعِن النَّبِي  قَاَل : ص 

ْم َيْوًما َوأَْفِطرْ  َيْوًما ،    ِمَن الشَّْهِر ثاََلثَةَ أَيَّاٍم ، قَاَل : أ ِطيق  أَْكثََر ِمْن ذَِلَك ، فََما َزاَل َحتَّى قَاَل : ص 
  )3(". : فِي ثاََلثٍ  فََما َزاَل َحتَّى قَالَ فَقَاَل : اْقَرأِ اْلق ْرآَن فِي ك ل ِ َشْهٍر ، قَاَل : إِن ِي أ ِطيق  أَْكثََر ، 

أحمد "  )صحيح( -5567 لفظ عند  :    . وفي  قال  إليه حتى  أطلب  القرآن في  فلم أزل  اقرأ 
 )4(" خمسة أيام

ه  فِي َسْبعٍ قَاَل إِن ِي أَْقَوى ِمْن ذَِلَك قَاَل اَل َيْفقَه   . وفي لفظ "حتى قال )صحيح( -5568
  َمنْ  اْقَرأْ

 )5("ِمْن ثاََلثٍ  َأَقَلّ  فِي قََرأَه  

 )6("َوقَاَل بَْعُضُهْم فِي ثاََلٍث َوفِي َخْمٍس َوأَْكثَُرُهْم َعلَى َسْبعٍ  البخاري: قَاَل  -5569

 
اللفظ(1396( برقم: )528/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )    –  )1( القرآن ( )بهذا  . قال    ( ) كتاب الصالة ، باب تحزيب 

األرنؤوط« )األرنؤوط في   أبي داود ت  األلباني في    »إسناده صحيح.«  (:543/  2»سنن  أبي داود ط . وقال  »صحيح سنن 
صحيح، وقد صححه ابن خزيمة، وأحرجه الشيخان في "صحيحيهما" من طريق   »قلت: حديث  1262برقم    (:140/  5غراس« )

كان اختلط   -وهو السبِيعي- وهنا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛إال أن أبا إسحاق  ...(«-السورَسرِد  دون  -أخرى عن ابن مسعود
 " الحديث في الجملة صحيح؛ فقد توبع عليه.  لكن  أبي إسحاق السبيعي.  وإسرائيل ممن سمع منه بعد االختالط؛ وهو ابن يونس بن 

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن وقول هللا 5054( برقم: )196/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الصيام ، باب النهي َعْن 1159( برقم: )163/    3تعالى فاقرءوا ما تيسر منه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .)بمثله مطوال.( صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا (
 ( ) كتاب الصوم ، باب صوم يوم وإفطار يوم ( )بهذا اللفظ( 1978( برقم: )40/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )3(
( ) مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ، ( )بهذا  6962( برقم: )1438/  3أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )4(

". وقال أحمد شاكر في إسناده صحيح على شرط الشيخين.  "ط الرسالة(:  433/  11»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ".  وصححه األلباني في  إسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:   332/  6»مسند أحمد« )

 ".إسناده صحيح وقال :" (:19/ 4وفوائدها« )
(  1390( برقم: )527/    1وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(758( برقم: )35/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(

( برقم:  64/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  8013( برقم: )277/    7والنسائي في "الكبرى" ) ،  )بمثله مطوال.(  
وأحمد في "مسنده" ،  ( )بمثله.(  1347( برقم: )371/    2اجه في "سننه" )وابن م  وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بمثله.(2949)
إسناده صحيح على شرط    "ط الرسالة(:  104/  11»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(6960( برقم: )1437/    3)

»صحيح أللباني في  " . وصححه اسناده صحيح "إت أحمد شاكر(:  101/  6»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في  الشيخين.
 " . إسناده صحيح على شرط الشيخين وقال :" 1260برقم  (:138/  5سنن أبي داود ط غراس« )

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن وقول هللا تعالى فاقرءوا ما تيسر  196/    6البخاري في "صحيحه" )  قاله  –  )6(
 . منه ( )بهذا اللفظ(
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عن أبي اْلحوص ، قال : قال عبد للا : اقرؤوا القرآن في سبع ، وال  . و   )صحيح( -5570
  )1(".  وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئهتقرؤوه في أقل من ثالث ، 

حدثنا  فاقرءوا ما تيسر منه  في كم يقرأ القرآن وقول للا تعالى  ابقال البخاري ب -5571
علي حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من  

قال سفيان : أخبرنا منصور ،  .    أقل من ثالث آيات  ثالث آيات فقلت ال ينبغي ْلحد أن يقرأ  
عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد : أخبره علقمة ، عن أبي مسعود ، ولقيته وهو يطوف  

 )2(": أن من قرأ باْليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه .  لبيت ، فذكر النبي با

أَنَّه    : َعْن َرس وِل للِا  رضي للا عنهما َعْن َعْبِد للِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص  )حسن(. -5572
، َوَمْن قََرأَ قَاَل : َمْن قَاَم بِعَْشِر آَياٍت لَْم ي ْكتَْب ِمَن اْلغَافِِليَن ، َوَمْن قَاَم بِِمائَِة آَيٍة ك ِتَب ِمَن اْلقَاِنِتيَن  

قَْنِطِريَن .   )3("ِبأَْلِف آَيٍة ك ِتَب ِمَن اْلم 

ت  إِن ِي أ ِطيق  أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك قَاَل  اْخِتْمه  فِي َخْمَسةَ َعَشَر ق لْ   . وفي لفظ  "   )ضعيف( -5573
  اْختِْمه  فِي َعْشٍر ق ْلت  إِن ِي أ ِطيق  أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك قَاَل اْختِْمه  فِي َخْمٍس ق ْلت  إِن ِي أ ِطيق  أَْفَضَل ِمنْ 

َص ِلي      )4("ذَِلَك قَاَل فََما َرخَّ

فِي َوْفِد ثَِقيٍف      رسول للا  قَِدْمَنا َعلَى  :" قَالَ   أَْوس  ْبن  حذيفة    . وعن    )ضعيف( -5574
َسدٌَّد   رسول للا  قَاَل فَنََزلَْت اْْلَْحاَلف  َعلَى المغيرة بن شعبة َوأَْنَزلَ  َبِني َماِلٍك فِي ق بٍَّة لَه  قَاَل م 

وا َعلَى ث َنا     رسول للا   َوَكاَن فِي اْلَوْفِد الَِّذيَن قَِدم  ِمْن ثَِقيٍف قَاَل َكاَن ك لَّ لَْيلٍَة َيأِْتيَنا بَْعَد اْلِعَشاِء ي َحد ِ
ا َكاَنْت لَْيلَةً أَْبَطأَ عن اْلوَ  ْقِت الَِّذي  قَائًِما َعلَى ِرْجلَْيِه َحتَّى ي َراِوح  َبْيَن ِرْجلَْيِه ِمْن ط وِل اْلِقَياِم فَلَمَّ

ْزِئي ِمْن اْلق ْرآِن فََكِرْهت  أَْن أَِجيَء َكاَن َيأِْتيَنا فِيِه فَق ْلَنا لَ  قَْد أَْبَطأَْت عنا اللَّْيلَةَ قَاَل إِنَّه  َطَرأَ َعلَيَّ ج 
ه  قَاَل أَْوٌس َسأَْلت  أَْصَحابَ  ب وَن اْلق ْرآَن قَال وا ثاََلٌث َوَخْمٌس َوَسْبٌع     رسول للا   َحتَّى أ ِتمَّ َكْيَف ي َحز ِ

ِل َوْحَده   َوِتْسٌع َوإِْحَدى عَ  فَصَّ َطَرأَ َعلَيَّ ِحْزِبي    " ، ولفظ ابن ماجة"ْشَرةَ َوثاََلَث َعْشَرةَ َوِحْزب  اْلم 
جَ     )5("  ِمْن اْلق ْرآِن فََكِرْهت  أَْن أَْخر 

  

 
والبيهقي ،  ( ) كتاب التفسير ، فضائل القرآن ( )بهذا اللفظ(  146( برقم: )442/    2ور في "سننه" )أخرجه سعيد بن منص  –  )1(

الكبير" ) األيام ( 4129( برقم: )396/    2في "سننه  القرآن من  فيه  ، باب مقدار ما يستحب له أن يختم  الصالة  ( ) كتاب 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن   "...وهو عند    (:97/  9فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    )بنحوه.(

 ".بن مسعود اقرءوا القرآن في سبع وال تقرءوه في أقل من ثالث
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن وقول هللا 5051( برقم: )196/    6خرجه البخاري في "صحيحه" )أ  –  )2(

 .)بهذا اللفظ(تعالى فاقرءوا ما تيسر منه ( 
( ) كتاب الصالة ، باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن  1144( برقم: ) 318/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )       –  )3(

( ) 2572( برقم: ) 310/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  صح الخبر فإني ال أعرف أبا سوية بعدالة وال جرح ( )بهذا اللفظ(  
آيات مع كتبة من قام بمائة آية من القانتين ومن قامها بألف من المقنطرين كتاب الصالة ، ذكر نفي الغفلة عمن قام الليل بعشر  

( ) كتاب الصالة ، باب تحزيب القرآن ( )بمثله.( والطبراني في  1398( برقم: )528/    1( )بمثله.( وأبو داود في "سننه" )
 545/  2»سنن أبي داود« )األرنؤوط في  . قال    ( ) باب العين ، ابن حجيرة ( )بمثله.(14727( برقم: ) 109/    14"الكبير" )

ابن وهب: هو عبد هللا، وعمرو: هو ابن الحارث   -وهو ُعبيد بن َسويّة    -»إسناده حسن من أجل أبي َسوية    ت األرنؤوط(:
ا »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقههوقال األلباني في .   األنصاري، وابن ُحَجيَرةَ: هو عبد الرحمن الخوالني القاضي«

قلت: هو صدوق كما في " التقريب " واسمه عبيد بن سوية، وقال  »  وقال عن ابن سوية:  ،  642برقم    (241/  2وفوائدها« )
ابن عمر قال: فذكره مثله، إال أنه قال في الجملة األخيرة:   فاإلسناد جيد. وله شاهد عن...ماكوال: " كان فاضال "  ابن يونس وابن

 . من الفائزين "«آية كتب  " ومن قرأ بمائتي
وقال :"حسن صحيح غريب" ، ضعفه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(2946( برقم: )61/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(

 . 4برقم  (:356»ضعيف سنن الترمذي« )ص
وابن ماجه    ،    ( ) كتاب الصالة ، باب تحزيب القرآن ( )بهذا اللفظ(1393( برقم: )527/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

. قال   ( ) أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ، باب ِفي كم يستحب يختم القرآن ( )بمثله.(1345( برقم: )369/    2في "سننه" )
إسناده ضعيف. عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي ضعفه غير واحد، "(:541/  2رنؤوط« )»سنن أبي داود ت األاألرنؤوط في  

وقال   246برقم    (:69/  2األم« )  -»ضعيف أبي داود  ". وضعفه األلباني في  وقالوا: يكتب حديثه لالعتبار، وباقي رجاله ثقات. 
 . "والعسقالني ضعفه الذهبي -هذا، وهو الطائفي -إسناده ضعيف؛ ابن يعلى:"
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 أفضل القراء  •
اْستَْقِرئ وا اْلق ْرآَن ِمْن   :"قَالَ  َ  رسول للا   إِنَّ "رضي للا عنهما  بن عمروفيهما عن   -5575

ِ بن مسعود ِ بن كعب َومعاذ َوَساِلٍم َمْولَى أَِبي حذيفة   أَْربَعٍَة ِمْن َعْبِدَّللاَّ  )1("بن جبل  َوأ َبي 

وا اْلق ْرآَن ِمْن أَْربَعَِة َنفٍَرِمْن اْبِن أ م ِ    رسول للا   َسِمْعت  "وفي لفظ لمسلم -5576 َيق ول  اْقَرء 
ِ بن كعب َوِمْن َساِلٍم َمْولَى أَِبي حذيفة َوِمْن معاذ بن جبل  َعْبدٍ    )2(" فََبَدأَِبِه َوِمْن أ بَي 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ،    ":  رسول للا    قال قال    عن أنسو.    )صحيح( -5577

وأشدهم في أمر للا عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقرؤهم لكتاب للا أبي بن كعب ، وأفرضهم  
زيد بن ثابت ، وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل ، أال وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه اْلمة  

   )3( "  أبو عبيدة بن الجراح . 

: أقرؤنا أبي وأقضانا قال قال عمر  رضي للا عنهما    عباسن ابن  عالبخاري  في  و -5578
وقد قال للا  علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول ال أدع شيئا سمعته من رسول للا  

 )4( "ما ننسخ من آية أو ننسها   "تعالى 

هللا عنه  وذلك أن أبيا رضي هللا عنه كان يقول لم ينسخ شيء من القرآن فرد عمر رضي  )
 .(  باآلية قوله واحتج عليه

أَْخبََره  قَاَل َكاَن َساِلٌم َمْولَى أَبِي حذيفة    رضي للا عنهما    ابن عمر  وفي البخاري عن  -5579
ِليَن َوأَْصَحاَب النبي  َهاِجِريَن اْْلَوَّ مُّ اْلم  فِي َمْسِجِد ق َباٍء فِيِهْم أَب و بَْكٍر َوع َمر  َوأَب و سلمة َوزيد    َيؤ 

 )5("َوعامر ْبن  َرِبيعَةَ 

  

 
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب مناقب معاذ بن جبل رضي هللا  3806( برقم: )36/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبد هللا بن  2464( برقم: )148/    7عنه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . بمثله مطوال.(مسعود وأمه رضي هللا تَعَالَى عنهما ( )

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبد هللا بن مسعود  2464( برقم: )149/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .وأمه رضي هللا تَعَالَى عنهما ( )بهذا اللفظ(

( برقم:  2963/    6وأحمد في "مسنده" )  ،  ( )بهذا اللفظ(7131( برقم: )74/    16أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
"  . وصححه  إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:  252/  20»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في     ( )بمثله.(14206)

»سلسلة األحاديث الصحيحة . وقال في    1863برقم    (:359/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في  
قال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم: " هذا إسناد و:"... 1224برقم  (:223/ 3وشيء من فقهها وفوائدها« )

 ".على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي وهو كما قاال. صحيح
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ما ننسخ من آية أو ننسها 4481( برقم: )19/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . نأت بخير منها ( )بهذا اللفظ(
 . ()كتاب األحكام ، باب استقضاء الموالي واستعمالهم( )بهذا اللفظ(7175(برقم:)71/  9خرجه البخاري في"صحيحه")أ – )5(
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 . وإن لم تقرأهالبد من العمل به  •
النبي    عن أبي موسىفيهما   -5580 يَْقَرأُ قَاَل     عن  الَِّذي  َويَْعَمُل بِهِ   اْلُمْؤِمُن    اْلقُْرآَن 

َها َطي ٌِب   َها َطي ٌِب َوِريح  ِة َطْعم  جَّ َها    اْلقُْرآَن َويَْعَمُل بِهِ   َواْلُمْؤِمُن الَِّذي اَل يَْقَرأُ َكاْْل تْر  َكالتَّْمَرةِ َطْعم 
ْيَحانَِة ِريُحَها َطيٌِّب َوَطعْ َطي ٌِب َواَل ِريَح لََها َوَمثَل    اْلقُْرآَن َكالرَّ َوَمثَل     ُمَها ُمر  اْلُمنَافِِق الَِّذي يَْقَرأُ 

رٌّ  َها م  َنافِِق الَِّذي اَل َيْقَرأ  اْلق ْرآَن َكاْلَحْنَظلَِة َطْعم  رٌّ   اْلم  َها م     )1(" أَْو َخِبيٌث َوِريح 

بل    قراءته  )فيه دليل على أنه ال يجببدل المنافق    )2("الفاجر"في لفظ لهما  وجاء -5581
يستحب لكن البد من العمل به يعني بأحكامه وإن لم يقرأ ، وفيه دليل على أن الشر والخير 

 يتفاضالن( . 

األشعريفي   -5582 مالك  أبي  للا   قال:"      مسلم عن  اْليمان رسول  الطهور شطر 
والحمد هلل تمْل الميزان وسبحان للا والحمد هلل تمْلن ) أو تمْل ( ما بين السماوات واْلرض 

كل الناس يغدو فبايع    والقرآن حجة لك أو عليكوالصالة نور والصدقة برهان والصبر ضياء  
 )3("نفسه فمعتقها أو موبقها

ق فانطلقنا حتى أتينا على رجل  قاال انطل"    وفي البخاري عن سمرة بن جندب -5583
مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده  
إليه  فعاد  يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو  هذا حتى  إلى  يرجع  فال  ليأخذه  إليه  فانطلق  الحجر 

فرجل علمه هللا    والذي رأيته يشدخ رأسهفضربه قلت من هذا  فأخبراني عما رأيت قاال نعم  
 )4(  "يفعل به إلى يوم القيامة القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار

َيق ول  ي ْؤتَى    َسِمْعت  النبي   :"اْلِكاَلِبيَّ َيق ول      النواس ْبَن َسْمعَانَ   وفي مسلم عن -5584
ه  س وَرة  اْلَبقََرةِ َوآل  عمران َوَضَرَب لهما   يَْعَملُوَن بِهِ بِاْلقُْرآِن يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوأَْهِلِه الَِّذيَن َكانُوا    تَْقد م 

َما َشْرٌق      رسول للا  َما َغَماَمتَاِن أَْو ظ لَّتَاِن َسْوَداَواِن َبْينَه  ثاََلثَةَ أَْمثَاٍل َما َنِسيت ه نَّ بَْعد  قَاَل َكأَنَّه 
َما ِحْزقَاِن ِمْن َطْيٍر َصَوافَّ  اِن عن َصاِحبِِهَماأَْو َكأَنَّه   . بينهما شرق : أي ضياء ونور )5(" ت َحاجَّ

لَْيَس فِي رسول للا  قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عباس. و   )ضعيف( -5585 الَِّذي  إِنَّ 
   )6("َجْوفِِه َشْيٌء ِمْن اْلق ْرآِن َكاْلَبْيِت اْلَخِربِ 

  

 
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو 5059( برقم: )197/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب 797( برقم: )194/    2تأكل به أو فخر به ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . فضيلة حافظ القرآن ( )بنحوه.(

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب فضل القرآن على سائر الكالم ( 5020( برقم: )190/  6البخاري في "صحيحه" ) أخرجه – )2(
 () كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضيلة حافظ القرآن()بمثله.(797(برقم:)194/    2)بهذا اللفظ(،ومسلم في"صحيحه")

 . ) كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ( )بهذا اللفظ( (223( برقم: )140/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل ()بهذا اللفظ(1386(برقم:)100/  2أخرجه البخاري في"صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن وسورة 805( برقم: )197/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . البقرة ( )بهذا اللفظ(
/   1( )بلفظه.( ، والحاكم في "مستدركه" )524( برقم: )536/    9أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )6(

وقال :"حسن صحيح"  ،   ( )بهذا اللفظ(2913( برقم: )35/    5والترمذي في "جامعه" )،  بمثله.(  ( )2044( برقم: )554
إسناده "ط الرسالة(:  417/  3»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(1972( برقم: )491/    2وأحمد في "مسنده" )
»ضعيف ، وضعفه في    871برقم    (: 433  /1»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . وضعفه األلباني في  ضعيف لضعف قابوس.
 . 18برقم  (:350سنن الترمذي« )ص
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 تحسين الصوت بالقرآن •
ث مَّ قََرأَ ِبْسِم     َكانَْت َمدًّافَقَاَل    َكْيَف َكاَنْت قَِراَءة  النبي :"    ُسئَِل أنسفي البخاري   -5586

ِحيمِ  دُّ ِبالرَّ ْحَمِن َويَم  دُّ ِبالرَّ ِ َوَيم  دُّ ِبِبْسِم َّللاَّ ِحيِم يَم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  )1("َّللاَّ

لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيتَغَنَّ ِباْلق ْرآِن َيْجَهر       رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرة  في البخاري -5587
 ومعنى يتغنى : يحسن صوته   )2("  ِبهِ 

لَْم َيأْذَْن َّللاَّ  ِلَشْيٍء َما      رسول للا   أَنَّه  َكاَن َيق ول  قَالَ :"     عن أَبِي هريرة  وفيهما -5588
ِ أَْن َيتَغَنَّى ِباْلق ْرآِن    )3(" أَِذَن ِللنَّبِي 

َيتَغَنَّى ِباْلق ْرآِن َيْجَهر     " لهماوفي لفظ   -5589 ْوِت  ٍ حسن الصَّ ِلَنِبي  َما أَِذَن َّللاَّ  ِلَشْيٍء َما أَِذَن 
 )4("ِبهِ 

ِْلبي موسى لَقَْد أ وِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن    رسول للا  قَالَ :"  وفيهماعن أبي موسى    -5590
والمقصود   )          )5(      "  لَْو َرأَْيتَِني َوأََنا أَْستَِمع  ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحةَ " ، ولفظ مسلم "  َمَزاِميِر آِل داود

   (بالمزمار : حسن الصوت

    )6("تحبيراقلت : يا رسول للا لو علمت مكانك لحبرت لك  زاد ابن حبان ".)صحيح( -5591

ِ آْقَرأ  َعلَْيَك   :"   ي قَاَل ِلي النب     عن بن مسعود  وفيهما  -5592 اْقَرأْ َعلَيَّ ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ٍة  َوَعلَْيَك أ ْنِزَل قَاَل َنعَْم فَقََرأْت  س وَرةَ الن َِساِء َحتَّى أَتَْيت  إِلَى َهِذِه اْْلَيِة فََكْيَف إِذَا ِجْئَنا مِ  ْن ك ل ِ أ مَّ

اَلِء َشِهيًدا قَ   )7("فَِإذَا َعْينَاهُ تَْذِرفَانِ اَل َحْسب َك اْْلَن فَاْلتَفَتُّ إِلَْيِه ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعلَى َهؤ 

وَن    رسول للا   قَاَل اْعتََكفَ   عن أبي سعيد.    )صحيح(  -5593 ْم َيْجَهر  فِي اْلَمْسِجِد فََسِمعَه 
َناجٍ َربَّه  فَاَل ي ؤْ  تَْر َوقَاَل أاََل إِنَّ ك لَّك ْم م  ِذَينَّ َبْعض ك ْم بَْعًضا َواَل يَْرفَْع بَْعض ك ْم  ِباْلِقَراَءةِ فََكَشَف الس ِ

اَلةِ َعلَى بَْعٍض فِي اْلِقَراَءةِ      )8("أَْو قَاَل فِي الصَّ

بن قرة قال: سمعت عبد للا بن مغفل يقول: رأيت رسول    عن معاوية وفيهما عن   -5594
يوم فتح مكة على ناقته ، وهو يقرأ سورة الفتح يرجع ، وقال : لوال أن يجتمع الناس    للا  

 )9( "حولي لرجعت كما رجع .

 
 . ( ) كتاب فضائل القرآن ، باب مد القراءة ( )بهذا اللفظ(5046( برقم: )195/  6أخرجه البخاري في "صحيحه"  ) – )1(
تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا ( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا  7527( برقم: )154/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . به ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب من لم يتغن بالقرآن ( )بهذا  5023( برقم: ) 191/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

ت  ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحسين الصو792( برقم: )192/    2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .بالقرآن ( )بمثله مختصرا.(

( ) كتاب فضائل القرآن ، باب من لم يتغن بالقرآن ( )بهذا  5024( برقم: ) 191/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحسين الصوت  792( برقم: )192/    2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .(بالقرآن ( )بمثله.
( ) كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ( 5048( برقم: )195/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحسين الصوت 793( برقم: )193/    2)بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" )
 .بالقرآن ( )بمثله مطوال.(

ألحاديث المختارة  ا».قال الضياء المقدسي في      ( )بهذا اللفظ(7197( برقم: )169/    16ان في "صحيحه" )أخرجه ابن حب   –  )6(
 . "إسناده على شرط مسلم."(: 170/ 16»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في   "إسناده صحيح".  (:41/ 5« )

، باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد(   ()كتاب تفسير القرآن4582(برقم: )45/    6أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )7(
 ()كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل استماع القرآن( )بنحوه.( 800(برقم:)195/  2)بهذا اللفظ(، ومسلم في"صحيحه")

( برقم: 288/    7والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1162( برقم: ) 332/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )8(
( ) كتاب الصالة ، باب في رفع الصوت بالقراءة في 1332( برقم: )510/    1وأبو داود في "سننه" )  ،    ( )بمثله.(8038)

»خالصة األحكام«  . قال النووي في  ( )بمثله.( 12077( برقم: )2508 /  5وأحمد في "مسنده" ) ،صالة الليل ( )بهذا اللفظ( 
" . إسناده صحيح."(:494/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح."(:393/  1)

»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ". وقال األلباني في  إسناده صحيح"(:190/  2»صحيح ابن خزيمة« )وقال األعظمي في  
 ".إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة:" 1203برقم  (:77/ 5)
( ) كتاب المغازي ، باب أين ركز النبي صلى هللا عليه وسلم 4281( برقم: ) 147/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب ذكر 794( برقم: )193/    2لراية يوم الفتح ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )ا

 قراءة النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم سورة الفتح يوم فتح مكة ( )بنحوه.( 
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قل هو للا    : أن رجال سمع رجال يقرأ    أبي سعيد الخدري  وفي البخاري عن   -5595
رسول    يتقالها فقالفذكر ذلك له وكأن الرجل    رسول للا  . يرددها فلما أصبح جاء إلى  أحد  
    )1(" () والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن  للا 

قل هو    يقرأ من السحر      رسول للا   أن رجال قام في زمن   "  وفي لفظ للبخاري -5596
 )")2  رسول للا  ال يزيد عليها فلما أصبحنا أتى رجلللا أحد 

  . واْلية    أصبح يرددهاحتى  بآية      رسول للا   قام:"    عن أبي ذرو.  )حسن( -5597
      ) ")3إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 

" الجاهر بالقرآن كالجاهر   قال: قال      عن عقبة بن عامر الجهني.    )صحيح( -5598
      )4(ة" بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق

  

 
  قرآن ، باب فضل قل هو هللا أحد ( )بهذا اللفظ(  () كتاب فضائل ال5013( برقم: )189/    6أخرجه البخاري في"صحيحه" )  –  )1(
 () كتاب فضائل القرآن ، باب فضل قل هو هللا أحد ( )بهذا اللفظ( 5014( برقم: )189/    6أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(
في "المجتبى"  والنسائي وصححه ووافقه الذهبي ،  )بهذا اللفظ( 886( برقم: )241/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )3(
. قال البوصيري في ( )بمثله.(1350( برقم: )372/    2ماجه في "سننه" )،  وابن    ( )بمثله.(1/    1009( برقم: )220/    1)

/ 28»مسند أحمد« )  ».". قال األرنؤوط في  هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"(:159/  1»مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه« )
وقال  1204برقم (:78/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وصححه األلباني في  ". ح.«»إسناده صحي ط الرسالة(: 598
 .(، وحسنه الترمذي(.«731»إسناده صحيح، وصححه ابن حبان ):"

( ) كتاب الرقائق ، ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين 734( برقم: )8/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
"  إسناده حسن"(: 8/  3»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    نفسه تكون أفضل من قراءته بحيث يسمع صوته ( )بهذا اللفظ(

وهذا إسناد صحيح، رجاله   "إسناده صحيح"...  1204برقم    (:78/  5ط غراس« )»صحيح سنن أبي داود  . قال األلباني في  
 . .."كلهم ثقات؛ وابن عياش إنما يضعف في غير روايته عن الشاميين، وهذا من روايته عنهم، على أنه لم يتفرد به كما يأتي.
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 .فضائل بعض السور  •
 .الفاتحة ، وآية الكرسي وخاتمة البقرة •

البخاري   -5599 اْلُمعَلَّى  عن أبي سعيدفي  فََدَعانِي   :"قَالَ     ْبِن  اْلَمْسِجِد  فِي  أ َصل ِي    ك ْنت  
ِ َوِللرَّ رسول للا ِ إِن ِي ك ْنت  أ َصل ِي فَقَاَل أَلَْم َيق ْل َّللاَّ  اْستَِجيب وا ّلِِلَّ س وِل  فَلَْم أ ِجْبه  فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ

َج ِمْن    وَرةً ِهَي أَْعَظم  السَُّوِر فِي اْلق ْرآنِ إِذَا َدَعاك ْم ِلَما ي ْحِييك ْم ث مَّ قَاَل ِلي َْل َعل َِمنََّك س   قَْبَل أَْن تَْخر 
ِهَي أَْعظَ  َج ق ْلت  لَه  أَلَْم تَق ْل َْل َعل َِمنََّك س وَرةً  ا أََراَد أَْن َيْخر   م  س وَرةٍ فِي اْلَمْسِجِد ث مَّ أََخذَ ِبَيِدي فَلَمَّ

ِ اْلعَالَِميَن { . ِهَي السَّْبع  اْلَمثَانِي ، َواْلق ْرآن  اْلعَِظيم   قَاَل: } الْ   أَْعَظَم س وَرةٍ فِي اْلق ْرآنِ  َحْمد  ّلِِلِ َرب 
 )1("الَِّذي أ وِتيت ه  .  

أ مُّ اْلق ْرآِن ِهَي السَّْبع  اْلَمثَانِي    رسول للا   قَالَ      عن أَبِي هريرةوفي البخاري    -5600
 )2("َواْلق ْرآن  اْلعَِظيم  

  - ابن كعب  -أبي  ىقال : وقرأ عل    أن رسول للا     أبي هريرةعن  و.    )صحيح( -5601
أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة وال في اْلنجيل وال في الزبور وال في  

   )3(" الفرقان مثلها انها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت

ْنِذِر أَتَْدِري أَيُّ آَيٍة ِمْن كتاب      َعن أُبَّيِ بن كعبوفي مسلم   -5602 ِ َيا أََبا اْلم  قَاَل َرس ول  َّللاَّ
ْنِذِر أَتَْدِري   ِ َمعََك أَْعَظم  قَاَل ق ْلت  َّللاَّ  َوَرس ول ه  أَْعلَم  قَاَل َيا أََبا اْلم  ِ َمعََك  َّللاَّ أَي  آيٍَة ِمْن كتاب َّللاَّ

ِ ِليَْهِنَك اْلِعْلم  أََبا  قَاَل ق ْلت  َّللاَّ  اَل إِلَ   أَْعَظمُ  هَ إاِلَّ ه َو اْلَحيُّ اْلقَيُّوم  قَاَل فََضَرَب فِي َصْدِري َوقَاَل َوَّللاَّ
ْنِذرِ   )4("اْلم 

ِبِحْفِظ َزَكاةِ َرَمَضاَن   رسول للا   َوكَّلَنِي   :"قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي البخاري   -5603
فَقَصَّ اْلَحِديَث فَقَاَل      رسول للا  فَأَتَانِي آٍت فََجعََل َيْحث و ِمْن الطَّعَاِم فَأََخْذت ه  فَق ْلت  َْلَْرفَعنَك إِلَى

إِلَى فَِراِشكَ  أََوْيَت  ِ    إِذَا  اْلك ْرِسي  آَيةَ  َحافِظٌ فَاْقَرأْ   ِ يََزاَل َمعََك ِمْن َّللاَّ َشْيَطانٌ   لَْن  َيْقَرب َك  َحتَّى    َواَل 
 )5("َصَدقََك َوه َو َكذ وٌب ذَاَك َشْيَطانٌ ت ْصِبَح َوقَاَل النبي 

  قال : بينما جبريل قاعد عند النبي    رضي للا عنهما    عن ابن عباس  في مسلم -5604
سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه ، فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إال اليوم .  
فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى اْلرض لم ينزل قط إال اليوم ، فسلم وقال : أبشر بنورين  

منهما إال  لن تقرأ بحرف    فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرةأوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك :  

 النقيض : الصوت  )6("أعطيته . 

ِ     عن أَبِي َمْسعُودٍ   وفيهما -5605 اْْلَيتَاِن ِمْن      رسول للا   قَالَ   :"    اْلنصاري  اْلَبْدِري 
 )7("آِخِر س وَرةِ اْلَبقََرةِ َمْن قََرأَه َما فِي لَْيلٍَة َكفَتَاه  

 

 
 . جاء في فاتحة الكتاب()بهذا اللفظ( () كتاب تفسير القرآن ، باب ما4474(برقم:)17/  6أخرجه البخاري في"صحيحه") – )1(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني 4704( برقم: )81/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 . والقرآن العظيم ( )بهذا اللفظ(
، والترمذي    عنه ، ( )بهذا اللفظ(( ) مسند أبي هريرة رضي هللا  8803( برقم: )1822/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )3(

ط  311/ 14»مسند أحمد« )وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في  ( )بمثله مطوال.(2875( برقم: ) 5/  5في "جامعه" )
، فقد روى له أصحاب السنن، وهو  -وهو الهاشمي-إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ُسليمان بن داود    "الرسالة(: 
(، وأحمد 143/  2أخرجه الترمذي )وقال :"  (:199/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". وصححه األلباني في  ثقة جليل.

 ". "حسن صحيح". وهو كما قالوا. ". وقال الترمذي:"صحيح على شرط مسلم (، وقال:557/ 1(، والحاكم )413/ 2)
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل سورة الكهف وآية 810( برقم: )199/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(

 . الكرسي ( )بهذا اللفظ(
 . بليس وجنوده()بهذا اللفظ(( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إ3275( برقم: )123/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل الفاتحة وخواتيم 806( برقم: )198/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . سورة البقرة ( )بهذا اللفظ(
ومسلم في  ()كتاب المغازي ، باب حدثني خليفة ()بهذا اللفظ( ،  4008( برقم:)84/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )7(

 . ( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ()بمثله مطوال.(807(برقم:)198/    2"صحيحه")
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 .   سورة الكهف •
ِل ُسوَرةِ َعْشَر آَياٍت    َمْن َحِفظَ قَاَل    أَنَّ النبي :"    عن أَبِي الدرداءفي مسلم    -5606  ِمْن أَوَّ

الِ اْلَكْهف   ِل اْلَكْهف و قَاَل    "ِمْن آِخِر اْلَكْهفِ قَاَل ش ْعَبة       وفي لفظ  "  ُعِصَم ِمْن الدَّجَّ اٌم ِمْن أَوَّ   َهمَّ
 )1("َكَما قَاَل ِهَشامٌ 

 . سورة اإلخالص •

  أَيَْعِجُز أََحُدُكْم أَْن يَْقَرأَ ثُلَُث اْلقُْرآنِ ِْلَْصَحاِبِه    قَاَل النبي:"  عن أبي سعيد  وفيهما -5607
ِ فَقَاَل    َوقَالُوا أَي نَا يُِطيُق ذَِلكَ فِي لَْيلٍَة فََشقَّ ذَِلَك َعلَْيِهْم   َمُد  َيا َرس وَل َّللاَّ ُ اْلَواِحُد الصَّ  ث ل ث  اْلق ْرآنِ َّللاَّ

")2( 

أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة    " قال :  عن النبي      عن أبي الدرداء  وفي مسلم -5608
وفي "   ثلث القرآن ؟ قالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : قل هو للا أحد تعدل ثلث القرآن .

عنه لمسلم  أَْجَزاِء  :"  لفظ  ِمْن  ْزًءا  ج  أََحٌد  َّللاَّ   ه َو  ق ْل  فََجعََل  أَْجَزاٍء  ثاََلثَةَ  اْلق ْرآَن  أَ  َجزَّ  َ َّللاَّ إِنَّ 
 )3("اْلق ْرآنِ 

البخاري   -5609 اْلُخْدِرّيِ وفي  سعيد  النبي:"    أبي  َزَمِن  فِي  قَاَم  اًل  َرج  ِمْن    َيْقَرأ   أَنَّ 
ل  النبي  ج  ا أَْصَبْحَنا أَتَى الرَّ َل    السََّحِرق ْل ه َو َّللاَّ  أََحٌد اَل يَزيد َعلَْيَها فَلَمَّ ج  فَذََكَر ذَِلَك لَه  َوَكأَنَّ الرَّ

  )4(" لَتَْعِدل  ث ل َث اْلق ْرآنِ  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه إِنََّهارسول للا َيتَقَالَُّها فَقَالَ 

أَبِي هريرةفي مسلم  و -5610 ثُلُثَ   للا   رسول  قَالَ     عن  َعلَْيُكْم  َسأَْقَرأُ  فَِإنِّي    اْحُشُدوا 
ِ فََحَشَد َمْن َحَشَد ث مَّ َخَرَج َنِبيُّ    اْلق ْرآنِ  َنا ِلَبْعٍض إِن ِي    َّللاَّ فَقََرأَ ق ْل ه َو َّللاَّ  أََحٌد ث مَّ َدَخَل فَقَاَل َبْعض 

 ِ فَقَاَل إِن ِي ق ْلت  لَك ْم َسأَْقَرأ     أ َرى َهذَا َخبٌَر َجاَءه  ِمْن السََّماِء فَذَاَك الَِّذي أَْدَخلَه  ث مَّ َخَرَج َنبِيُّ َّللاَّ
نبوي في شد االنتباه ومثله ماجاء    ) أسلوب   )5("  ِن أاََل إِنََّها تَْعِدل  ث ل َث اْلق ْرآنِ َعلَْيك ْم ث ل َث اْلق ْرآ

 ( في خطبة الوداع وكذا ما جاء في خطابه لقريش على الصفا

ْم فِي َمْسِجِد    :"قَالَ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ و .    )صحيح( -5611 ه  مُّ ٌل ِمْن اْْلَْنَصاِر َيؤ  َكاَن َرج 
اَلةِ فَقََرأَ بَِها اْفتَتََح ِبق ْل ه َو َّللاَّ  أََحدٌ  ْم فِي الصَّ َغ ِمْنَها   ق َباَء فََكاَن ك لََّما اْفتَتََح س وَرةً َيْقَرأ  لَه  َحتَّى َيْفر 

َيْصَنع  ذَِلَك فِي ك ل ِ َرْكعٍَة فََكلََّمه  أَْصَحاب ه  فَقَال وا إِنََّك تَْقَرأ  ِبَهِذِه ث مَّ َيْقَرأ  ِبس وَرةٍ أ ْخَرى َمعََها َوَكاَن  
ا أَْن تَ  ا أَْن تَْقَرأَ بَِها َوإِمَّ َدَعَها َوتَْقَرأَ  السُّوَرةِ ث مَّ اَل تََرى أَنََّها ت ْجِزئ َك َحتَّى تَْقَرأَ ِبس وَرةٍ أ ْخَرى فَإِمَّ

ك ْم ِبَها فَعَْلت  َوإِْن َكِرْهت ْم تََرْكت ك ْم َوَكان وا يَرَ ِبس وَرةٍ أ ْخرَ  مَّ ْوَنه   ى قَاَل َما أََنا ِبتَاِرِكَها إِْن أَْحَبْبت ْم أَْن أَؤ 
أَتَاه ْم النبي ا  فَلَمَّ ه   ْم َغْير  ه  مَّ ْم َوَكِره وا أَْن َيؤ  يَ أَْفَضلَه  َيا ف اَلن  َما  فَقَاَل  اْلَخبََر  وه   ا  أَْخبَر  ْمَنع َك ِممَّ

ِ إِن ِ  َهِذِه السُّوَرةَ فِي ك ل ِ َرْكعٍَة فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ ر  ِبِه أَْصَحاب َك َوَما َيْحِمل َك أَْن تَْقَرأَ  ي أ ِحبَُّها َيأْم 
بََّها أَْدَخلََك اْلَجنَّةَ  إن  رسول للا  فَقَالَ     )6("ح 

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل سورة الكهف وآية 809( برقم: )199/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 . الكرسي ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب فضائل القرآن ، باب فضل قل هو هللا أحد ( )بهذا اللفظ( 5015( برقم: )189/    6رجه البخاري في"صحيحه" )أخ  –  )2(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة قل هو هللا 811( برقم: )199/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . أحد ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب فضائل القرآن ، باب فضل قل هو هللا أحد ( )بهذا اللفظ(  5013( برقم: )189/    6أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة قل هو هللا 812( برقم: )199/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . أحد ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 240/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه مختصرا.(  792( برقم: )72/    3في "صحيحه" )  أخرجه ابن حبان  –  )6(
( برقم: 24/    5الترمذي في "جامعه" )" ، و  على شرط مسلم وأورده البخاري تعليقا  وصححه وقال الذهبي:"  ( )بنحوه.(885)
"إسناده 1751برقم  (:129/  5ألحاديث المختارة « )ا» وقال :"حسن غريب". قال الضياء المقدسي في  ( )بهذا اللفظ(2901)

 . 1486برقم  (:189/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )صحيح" . ، وصححه األلباني في 
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 المعوذات  •

أَلَْم تََر آَياٍت أ ْنِزلَْت اللَّْيلَةَ لَْم      رسول للا   قَالَ :"      عامرعن عقبة ْبِن  في مسلم   -5612
ِ النَّاِس  ِ اْلفَلَِق َوق ْل أَع وذ  بَِرب  َعلَيَّ    - أَْو أ ْنِزلَْت    - أ ْنِزَل  وفي لفظ"    "ي َر ِمْثل ه نَّ قَطُّ ق ْل أَع وذ  ِبَرب 

ذَتَْيِن .  ِ عَو   . الرقيةباب وسيأتي فضلهما في  )1(" آَياٌت لَْم ي َر ِمْثل ه نَّ قَطُّ اْلم 

 سورة تبارك •
قال إن سورة من القرآن ثالثون آية    أن رسول للا :    عن أبي هريرة. )حسن( -5613

   )2("شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك

المانعة( -5614 هي  ابن عباسعو  )إنما يصح  عنهما  ن  بعض    رضي للا  : ضرب  قال 
خباءه على قبر وهو ال يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك      رسول للا   أصحاب

فقال يا رسول للا إني ضربت خبائي على قبر      رسول للا   الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى
هي      سول للا ر  وأنا ال أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال

   )3("هي المنجية تنجيه من عذاب القبر المانعة

يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجاله  "رضي للا عنه قال:   عن ابن مسعودو.    (حسن) -5615
فتقول رجاله : ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقوم يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى من قبل  

قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى رأسه صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما  
تمنع من عذاب   فهي المانعة فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك قال:

 )4( " من قرأها في ليلة فقد أكثر و أطنب القبر و هي في التوراة سورة الملك 

  

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة المعوذتين (  814( برقم: )200/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 . )بهذا اللفظ(
( 2083( برقم: )565/    1( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )787( برقم: ) 67/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

( 1400( برقم: )529/    1( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )10478( برقم: )262/    9)بمثله.( ، والنسائي في "الكبرى" ) 
( 703/    4وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن" ،  ( )بهذا اللفظ(2891( برقم: )17/    5والترمذي في "جامعه" )،  )بنحوه.(  
»البدر المنير «    . قال ابن الملقن في  ( )بمثله.(8090( برقم: )1677/    2وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  3786برقم: )

قال المنذري: يريد أن )عباسا( الجشمي روى هذا الحديث عن أبي هريرة، ولم   . وقال :"...  هذا الحديث صحيح"(: 562/  3)
قلت: ولهذا الحديث طريق آخر رواه الطبراني في » )أكبر معاجمه« ( من حديث ثابت عن أنس بن مالك   يذكر فيه أنه سمعه منه.

حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك« )ثم( ورة من القرآن ما هي إال ثالثون آية )خاصمت( عن صاحبها س قال: قال رسول هللا
قلت: هو أحد ثقات البصريين، من رجال »الصحيحين« لكنه يرمى    قال الطبراني: لم يروه عن ثابت البناني إال سالم بن مسكين.

في    بالقدر. األرنؤوط  قال   ."( أحمد«  الرسالة(:   353/  13»مسند  الشيخين غير عباس "ط  ثقات رجال  لغيره، رجاله   حسن 
" . وحسنه  سناده صحيح، عباس الجشمي: تابعي ثقة."إت أحمد شاكر(:   93/  8»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في  الجشمي

نما حسن متنه ال سنده، فإنه قال: "حديث حسن"، وقال :"إ 1474برقم  (:192/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في 
 ".  (1265ى بغيره، ولذلك حسنته هنا، وبينته في "صحيح أبي داود" )يشير إلى أن سنده ضعيف غير واٍه، وأنه تقو

/   12والطبراني في "الكبير" )وقال :"غريب"،  ( )بهذا اللفظ(  2890( برقم: )16/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )3(
وقال إنما يصح"    887برقم    (:443/  1»ضعيف الترغيب والترهيب« ). ضعفه األلباني في    ( )بمثله.(12801( برقم: )174

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها " في  المانعة من عذاب القبر  هي  سورة تبارك  هي المانعة " فحسن إسناده بلفظ "
 . 1140برقم  (:131/ 3وفوائدها« )

( ) كتاب التفسير ، المانعة من عذاب القبر سورة الملك ( )بهذا 3860( برقم: ) 498/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
 .  3643برقم  (:680/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه األلباني في  اللفظ(
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 سور مختلفة  •
َ أََمَرنِي أَْن أَْقَرأَ َعلَْيَك  قَاَل النبي    عن أنس  فيهما -5616 ٍ إِنَّ َّللاَّ وا  ِْل َبي  لَْم يَك ْن الَِّذيَن َكفَر 

انِي  ِمْن أَْهِل اْلكتاب إن للا أمرني أن أقرأ عليك   "  فيهمالفظ  في  و" ،  قَاَل نَعَْم فَبََكى  لك  قَاَل َوَسمَّ
 )1(".  فجعل أبي يبكيهللا سماك لي ، قال : قال :  ؟   آهلل سماني لك. قال : 

: أَنَّ نَبِيَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه    رضي هللا عنه  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلكٍ وفي لفظ للبخاري    -5617
انِي لََك ؟ قَا َل : نَعَْم ،  َوَسلََّم قَاَل أِلُبَّيِ ْبِن َكْعٍب : إِنَّ هللاَ أََمَرنِي أَْن أُْقِرئََك اْلقُْرآَن ، قَاَل : آهللُ َسمَّ

  .  )2("ذََرفَْت َعْينَاهُ قَاَل : َوقَْد ذُِكْرُت ِعْنَد َرّبِ اْلعَالَِميَن ؟ قَاَل : نَعَْم ، فَ 

أَبِي هريرةوفي مسلم   -5618 َمقَابَِر      رسول للا   أَنَّ     عن  ب ي وتَك ْم  تَْجعَل وا  اَل  إِنَّ قَاَل 
فيه دليل أن الشريط الصوتي يحقق )،  )3(" س وَرة  اْلَبقََرةِ  الشَّْيَطاَن َيْنِفر  ِمْن اْلَبْيِت الَِّذي ت ْقَرأ  فِيهِ 

المطلوب ، وظاهره أنه ولو مرة واحدة، وفيه دليل على عدم جواز قراءة القرآن في المقبرة 
فيهما   لما جاء  النبيكالصالة  ابن عمر عن  َواَل   عن  بُيُوتُِكْم  فِي  َصاَلتُِكْم  ِمْن  اْجعَلُوا  قَاَل 

 ( تَتَِّخذُوَها قُبُوًرا

رسول    قال  :"  قال :  رضي للا عنهما  عن ابن عباسو.    )صحيح دون فضل زلزلت( -5619
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو للا أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون      للا 

   )4(" تعدل ربع القرآن

 . وتقدم فضل البقرة وآل عمران •
 .  سورة الفتح  •

َكاَن َيِسير  فِي َبْعِض أَْسفَاِرِه     رسول للا   أَنَّ   عن زيد ْبِن أَْسلََم عن أَبِيهِ   في البخاري -5620
ث مَّ      رسول للا   َوع َمر  ْبن  الخطاب َيِسير  َمعَه  لَْياًل فََسأَلَه  ع َمر  ْبن  الخطاب عن َشْيٍء فَلَْم ي ِجْبه  

كَ     رسول للا   َيا ع َمر  نََزْرتَ َسأَلَه  فَلَْم ي ِجْبه  ث مَّ َسأَلَه  فَلَْم ي ِجْبه  َوقَاَل ع َمر  ْبن  الخطاب ثَِكلَْتَك أ مُّ
ْكت  بَِعيِري ث مَّ تَقَدَّْمت  أََماَم المسلميَن َوَخِشيت  أَ  اٍت ك لُّ ذَِلَك اَل ي ِجيب َك قَاَل ع َمر  فََحرَّ ْن  ثاََلَث َمرَّ

خ  ِبي قَاَل فَق ْلت  لَقَ  ْد َخِشيت  أَْن يَك وَن نََزَل فِيَّ  َيْنِزَل فِيَّ ق ْرآٌن فََما َنِشْبت  أَْن َسِمْعت  َصاِرًخا َيْصر 
أ ْنِزلَْت َعلَيَّ اللَّْيلَةَ س وَرةٌ      رسول للا   ق ْرآٌن َوِجْئت   ا فََسلَّْمت  َعلَْيِه فَقَاَل لَقَْد  لَِهَي أََحب  إِلَيَّ ِممَّ

ِبيًنا  َطلَعَْت َعلَْيِه الشَّْمسُ   )5("ث مَّ قََرأَ إِنَّا فَتَْحَنا لََك فَْتًحا م 

  

 
، ومسلم (( )بهذا اللفظ تفسير القرآن ، سورة لم يكن( ) كتاب 4960( برقم: )175/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 799( برقم: )195/    2في "صحيحه" )
 . (مثلهوالحذاق فيه ( )ب

( ) كتاب تفسير القرآن ، حديث إن هللا أمرني أن أقرئك القرآن 4961( برقم: )175/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )2(
 . ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة 780( برقم: )188/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( )بهذا اللفظ(ِفي بيته وجوازها ِفي المسجد 

(  2894( برقم: ) 19/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  2086( برقم: )566/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
»ضعيف سنن الترمذي« " وقال األلباني في  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث يمان بن المغيرة .    وقال :"  )بهذا اللفظ(

»سلسلة  ، وبحثه مفصال في    531" ، وفي ضعيف الجامع الصغير برقم  صحيح دون فضل )زلزلت(:"  10برقم    (:347)ص
 .  1342برقم  (:518/ 3األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

 . هذا اللفظ(( ) كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ( )ب4177( برقم: )126/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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  كتاب األذكار  •
 األذكار المطلقةفي  باب •

َوالَِّذي اَل يَْذُكُر َربَّهُ  َمثَل  الَِّذي    قَاَل النبي:"    عن أبي موسى  فيهما  -5621 يَْذُكُر َربَّهُ 
ُ فِيِه َواْلبَْيِت    "  ولفظ لسلم    "َمثَُل اْلَحّيِ َواْلَميِّتِ  ُ فِيِه َمثَُل اْلبَْيِت الَِّذي يُْذَكُر َّللاَّ الَِّذي اَل يُْذَكُر َّللاَّ
 )1("َمثَُل اْلَحّيِ َواْلَميِّتِ 

َوأَنَا  َيق ول  َّللاَّ  تَعَالَى أََنا عنَد َظن ِ َعْبِدي بِي   قَاَل النبي :"   عن أَبِي هريرة فيهما  -5622
  َوإِْن ذََكَرنِي فِي َمإَلٍ ذََكْرتُهُ فِي َمإَلٍ َخْيرٍ َمعَهُ إِذَا ذََكَرنِي فَِإْن ذََكَرنِي فِي نَْفِسِه ذََكْرتُهُ فِي نَْفِسي  

ْبت  إِلَيْ  َب إِلَيَّ ِذَراًعا تَقَرَّ ْبت  إِلَْيِه ِذَراًعا َوإِْن تَقَرَّ َب إِلَيَّ ِبِشْبٍر تَقَرَّ ْم َوإِْن تَقَرَّ ِه َباًعا َوإِْن أَتَانِي ِمْنه 
 )2(" يَْمِشي أَتَْيت ه  َهْرَولَةً 

ُدونَ النبي  قَالَ :"    هريرة  أَبِي  عنفي مسلم   -5623 د وَن َيا    َسبََق اْلُمفَّرِ فَر ِ قَال وا َوَما اْلم 
َ َكِثيًرا َوالذَّاِكَرات   وَن َّللاَّ ِ قَاَل الذَّاِكر   )3("َرس وَل َّللاَّ

: أال أنبئكم بخير أعمالكم      رسول للا   قال  :" قال    عن أبي الدرداء.    )صحيح(  -5624
وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من  
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وذلك ما هو يا رسول للا قال ذكر للا  

    )4(" عز وجل

َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوْحَده  اَل  :"    النبي  عن    عن أَبِي أيوب األنصاري  وفيهما -5625
ْلك  َولَه  اْلَحْمد  َوه َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر َعْشَر ِمَراٍر َكاَن َكَمْن أَْعتََق أَْرَبعَةَ   أَْنف ٍس  َشِريَك لَه  لَه  اْلم 

 )5("ِمْن َولَِد إِْسَمِعيَل 

َكِلَمتَاِن َخِفيفَتَاِن َعلَى الل َِساِن ثَِقيلَتَاِن      رسول للا   قَالَ :"    عن أَبِي هريرةوفيهما   -5626
ْحَمنِ فِي اْلِميَزاِن  ِ اْلعَِظيِم  َحبِيبَتَاِن إِلَى الرَّ ِ َوِبَحْمِدِه س ْبَحاَن َّللاَّ  )6(" س ْبَحاَن َّللاَّ

ِ  قال:"   :" أن النبي     فيهما عن أبي هريرة -5627   فِي َيْومٍ   َوِبَحْمِدهِ َوَمْن قَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ
ةٍ  طَّْت َخَطاَياه  َولَوْ   ِمائَةَ َمرَّ  )7("َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد اْلَبْحرِ  ح 

 
ومسلم  ، ( ) كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر هللا عز وجل ( )بهذا اللفظ( 6407( برقم: )86/  8البخاري في "صحيحه" )  – )1(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صالة النافلة ِفي بيته وجوازها ِفي 779( برقم: )188/  2في "صحيحه" )
 . مطوال.(المسجد ( )بنحوه 

( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى ويحذركم هللا نفسه (  7405( برقم: )121/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب الحث على ذكر 2675( برقم: )62/    8)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .هللا تَعَالَى ( )بمثله.(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب الحث على ذكر  2676( برقم: )63/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . هللا تَعَالَى ( )بهذا اللفظ(
(  3377( برقم: )389/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1831( برقم: )496/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(

( 22116( برقم: )5079/  9وأحمد في "مسنده" )، ( )بمثله.( 3790( برقم: )705/  4وابن ماجه في "سننه" )، )بمثله.( 
اللفظ( األرنؤوط في  )بهذا  الرسالة(:  34/  36»مسند أحمد«).قال  أبي بحرية"إط  الصحيح غير  - سناده صحيح، رجاله رجال 

". وصححه فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وفي إرساله ووصله  -اسمه عبد هللا ابن قيسو
 . 2629برقم  (:513/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته«)،وفي493برقم  (:204/  2»صحيح الترغيب والترهيب«)األلباني في

( ) كتاب العتق ، باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع (  5432( برقم: )148/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة 2525( برقم: )180/    7)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ ( )بمثله.(
( ) كتاب الدعوات ، باب فضل التسبيح ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  4066( برقم: )86/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ()كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء()بمثله(2694(برقم: ) 70/    8في "صحيحه")
بليس وجنوده ( )بمثله.( ، ( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إ3293( برقم: ) 126/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 2691( برقم: )69/    8ومسلم في "صحيحه" )
 . (( )بهذا اللفظ
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ِ ق ْلت       رسول للا  قَالَ :"    عن أبي ذر  وفي مسلم   -5628 ِ اْلَكاَلِم إِلَى َّللاَّ َك ِبأََحب  أاََل أ ْخبِر 
ِ فَقَاَل  ِ اْلَكاَلِم إِلَى َّللاَّ ِ أَْخبِْرنِي ِبأََحب  ِ َوبَِحْمِدهِ َيا َرس وَل َّللاَّ ِ ُسْبَحاَن َّللاَّ  )1("إِنَّ أََحبَّ اْلَكاَلِم إِلَى َّللاَّ

ِ أَْربَعٌ     رسول للا   قَالَ   :"    عن سمرة ْبِن جندبوفي مسلم   -5629  أََحب  اْلَكاَلِم إِلَى َّللاَّ
َك ِبأَي ِِهنَّ َبَدأْتَ  ِ َواَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوَّللاَّ  أَْكَبر  اَل َيض رُّ ِ َواْلَحْمد  ّلِِلَّ  )2("س ْبَحاَن َّللاَّ

فِي َسفٍَر فَك نَّا إِذَا َعلَْوَنا َكبَّْرَنا فَقَاَل    قَاَل ك نَّا َمَع النبي     عن أبي موسى  وفيهما -5630
ارْ   النبي النَّاس   َسِميعًا أَيَُّها  تَْدع وَن  َولَِكْن  َغاِئًبا  َواَل  أََصمَّ  تَْدع وَن  اَل  فَإِنَّك ْم  أَْنف ِسك ْم  َعلَى  بَع وا 

ةَ إِالَّ بِاّللَِّ َبِصيًرا  ِ بن قيس  ثُمَّ أَتَى َعلَيَّ َوأَنَا أَقُوُل فِي نَْفِسي اَل َحْوَل َواَل قُوَّ قُْل اَل  فَقَاَل َيا َعْبَد َّللاَّ
ِ فَِإنََّها َكْنٌز ِمْن ُكنُوِز اْلَجنَِّة أَْو قَاَل أاََل أَُدل َك َعلَى َكِلَمٍة ِهَي َكْنٌز مِ َحْوَل َوالَ  ةَ إِالَّ بِاّللَّ ْن ُكنُوِز   قُوَّ

ةَ إِالَّ بِاّللَِّ   )3("اْلَجنَِّة اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

  دخل مع أنه  :"    بن أبي وقاص عن أبيها  بنت سعد  عن عائشةو .  )حسن لغيره( -5631
فقال: ) أال أخبرك بما هو أيسر عليك من    على امرأة في يدها نوى أو حصى تسبحرسول للا

سبحان هللا عدد ما خلق في السماء وسبحان هللا عدد ما خلق في األرض وسبحان  هذا وأفضل؟  
 حول  هللا عدد ما هو خالق وهللا اكبر مثل ذلك والحمد هلل مثل ذلك وال إله إال هللا مثل ذلك وال

       )4(" وال قوة إال باهلل مثل ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بحان هللا  ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل س2731( برقم: ) 85/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل سبحان هللا وبحمده ( 2731( برقم: ) 86/    8وبحمده ( )بنحوه.( ، )
 . )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اآلداب ، باب كراهة التسمية باألسماء القبيحة وبنافع 2137( برقم: )172/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . ذا اللفظ(ونحوه ( )به 

( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا عال عقبة ( )بهذا اللفظ( ، 6384( برقم: )82/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب استحباب خفض الصوت 2704( برقم: )73/    8ومسلم في "صحيحه" ) ( ) كتاب 

 . بالذكر ( )بنحوه.(
  3والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(  837( برقم: )118/    3حيحه" )أخرجه ابن حبان في "ص   –  )4(
، ( )بمثله.(  2016( برقم: )547/    1،  والحاكم في "مستدركه" )وقال :"إسناده حسن"  ( )بمثله.(  1010( برقم: )209  /

 ( )بمثله.(3568( برقم: )529/    5"جامعه" )  والترمذي في،  ( )بمثله.(  1500( برقم: ) 555/    1وأبو داود في "سننه" )
حديث حسن لغيره , وهذا إسناده ضعيف " (:616/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال :"حسن غريب" . قال األرنؤوط في  

رجاله "(:118/  3»صحيح ابن حبان« )" ،وقال في    .76/  1حسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج األفكار"    ... لجهالة خزيمة.
 - »ضعيف أبي داود ، وقال في  959برقم  (:476/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )" !  . وضعفه األلباني في الصحيح  رجال

خزيمة من رواية ابن    وسقط اسم...إسناده ضعيف؛ خزيمة مجهول، وابن أبي هالل كان اختلط    "... 265برقم    (:94/  2األم« )
 ". حبان! 
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أَُماَمةَ و.    ( لغيره  صحيححسن.  ) -5632 أَبِي  َرآنِي    َعْن  ك     النَّبِيُّ    قَاَل:  أ َحر ِ َوأََنا 
، : أَْذك ر  َّللاََّ   َشفَتَيَّ أَُدل َك َعلَى َما ُهَو أَْكثَُر ِمْن ِذْكِرَك   أَفَال  :قَالَ   ،  فَقَاَل:"َما تَق ول  َيا أََبا أ َماَمةَ؟"ق ْلت 

َ اللَّْيَل َمعَ  ِ ِمْلَء َما َخلََق، َواْلَحْمُد ّلِلَِّ   اْلَحْمُد ّلِلَِّ  :؟تَق ول  النََّهارِ   َّللاَّ َعَدَد َما   َعَدَد َما َخلََق، َواْلَحْمُد ّلِلَّ
َوَما فِي األَْرِض  ِ ِمْلَء َما أَْحَصى ،  فِي السََّماَواِت  ّلِلَّ َواْلَحْمُد  ِكتَابُهُ،  ِ َعَدَد َماأَْحَصى  ّلِلَّ َواْلَحْمُد 

ِ ِمْلَء ُكّلِ َشْيءٍ  ِ َعَدَد ُكّلِ َشْيٍء، َواْلَحْمُد ّلِلَّ َ ِمثْلَُهنَّ ،ِكتَابُهُ، َواْلَحْمُدّلِلَّ ه نَّ  "َوتَُسبُِّح َّللاَّ ، ث مَّ قَاَل:"ت عَل ِم 
ماذا تقول يا أبا أمامة ؟ قال : أذكر ربي ، قال    " ،ولفط ابن حبان وابن خزيمة"  ْعَدكَ ِمْن بَ   َعِقَبكَ 

: سبحان  : أال أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل ؟ أن تقول  
والسماء ،    هللا عدد ما خلق ما في اْلرض  ، وسبحان للا ملء ما خلق ، وسبحان للا عدد 

وسبحان هللا  ،    عدد ما أحصى كتابهللا ملء ما في اْلرض والسماء ، وسبحان للا  وسبحان  
 )1(".  عدد كل شيء ، وسبحان هللا ملء كل شيء ، وتقول : الحمد هلل مثل ذلك

 فضل مجالس الذكر  •

ِ   أَبِي هريرة في مسلم عن -5633 ْدِري  َما َشِهَدا َعلَى النبي:"  َوأبي سعيد اْلخ  أَنَّه    أَنَّه 
ْحَمة  َوَن ْم الرَّ ْم اْلَماَلِئَكة  َوَغِشَيتْه  َ َعزَّ َوَجلَّ إِالَّ َحفَّْته  وَن َّللاَّ َزلَْت َعلَْيِهْم السَِّكيَنة   قَاَل اَل َيْقع د  قَْوٌم َيْذك ر 

 )2(" َوذََكَره ْم َّللاَّ  فِيَمْن عنَده  

َوَما اْجتََمَع قَْوٌم فِي َبْيٍت ِمْن ب ي وِت  "  رسول للا   قَالَ    عن أَبِي هريرةفي مسلم  و -5634
ْحمَ  ْم الرَّ ْم إاِلَّ َنَزلَْت َعلَْيِهْم السَِّكيَنة  َوَغِشَيْته  ِ َوَيتََداَرس وَنه  َبْينَه  ِ َيْتل وَن كتاب َّللاَّ ْم اْلَماَلِئَكة   َّللاَّ ة  َوَحفَّْته 

 )3(" ْن َبطَّأَِبِه َعَمل ه  لَْم ي ْسِرْع ِبِه َنَسب ه  َوذََكَره ْم َّللاَّ  فِيَمْن عنَده  َومَ 

أَبِي هريرةوفيهما    -5635 النبي    عن  َسيَّاَرةً    عن  َماَلئَِكةً  َوتَعَالَى  تََباَرَك   ِ ّلِِلَّ إِنَّ  قَاَل 
بَْعضً  ْم  بَْعض ه  َوَحفَّ  ْم  َمعَه  قَعَد وا  ِذْكٌر  فِيِه  َمْجِلًسا  َوَجد وا  فَإِذَا  ْكِر  الذ ِ َمَجاِلَس  َيتَتَبَّع وَن  ا  ف ض اًل 

ْم َوَبْيَن السَّ  وا َوَصِعد وا إِلَى السََّماِء قَاَل  ِبأَْجِنَحتِِهْم َحتَّى َيْملَئ وا َما َبْينَه  ق وا َعَرج  ْنَيا فَإِذَا تَفَرَّ َماِء الدُّ
فِي اْْلَْرِض فََيْسأَل ه ْم َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ َوه َو أَْعلَم  بِِهْم ِمْن أَْيَن ِجْئت ْم فََيق ول وَن ِجْئَنا ِمْن عنِد ِعَباٍد لََك  

وَنَك َوي   وَنَك َوي َكب ِر  َهل ِل وَنَك َوَيْحَمد وَنَك َوَيْسأَل وَنَك قَاَل َوَماذَا َيْسأَل ونِي قَال وا َيْسأَل وَنَك َجنَّتََك قَاَل ي َسب ِح 
َوِممَّ   قَاَل  وَنَك  َوَيْستَِجير  قَال وا  َجنَّتِي  َرأَْوا  لَْو  فََكْيَف  قَاَل   ِ َرب  أَْي  اَل  قَال وا  َجنَِّتي  َرأَْوا  َوَهْل 

وَننِي قَ  ِ قَاَل َوَهْل َرأَْوا َناِري قَال وا اَل قَاَل فََكْيَف لَْو َرأَْوا َناِري قَال وا َيْستَِجير  ال وا ِمْن َناِرَك َيا َرب 
وا قَا ا اْستََجار  ْم ِممَّ ْم َما َسأَل وا َوأََجْرت ه  ْم فَأَْعَطْيت ه  وَنَك قَاَل فََيق ول  قَْد َغفَْرت  لَه  َل فََيق ول وَن  َوَيْستَْغِفر 

َولَهُ َغفَْرُت ُهْم اْلقَْوُم اَل يَْشقَى بِِهْم قَاَل فََيق ول      فِيِهْم فاَُلٌن َعْبٌد َخطَّاٌء إِنََّما َمرَّ فََجلََس َمعَُهمْ َربِّ 
ِق َيْلتَِمس وَن أَْهَل  " ولفظ البخاري،     وهذا لفظ مسلم" َجِليُسُهمْ  ِ َماَلئَِكةً َيط وف وَن فِي الطُّر  إِنَّ ّلِِلَّ

ْم ِبأَْجِنَحِت الذ ِ  فُّوَنه  وا إِلَى َحاَجِتك ْم قَاَل فََيح  َ تََناَدْوا َهل مُّ وَن َّللاَّ ِهْم إِلَى السََّماِء  ْكِر فَإِذَا َوَجد وا قَْوًما َيْذك ر 
ي   َيق ول وَن  قَال وا  ِعَباِدي  َيق ول   َما  ْم  ِمْنه  أَْعلَم   َوه َو  ْم  َربُّه  ْم  فََيْسأَل ه  قَاَل  ْنَيا  وَنَك  الدُّ َوي َكب ِر  وَنَك  َسب ِح 

ِ َما َرأَْوَك قَاَل فََيق ول   د وَنَك قَاَل فََيق ول  َهْل َرأَْونِي قَاَل فََيق ول وَن اَل َوَّللاَّ َوَكْيَف لَْو   َوَيْحَمد وَنَك َوي َمج ِ
تَْمِجيًدا َوتَْحِميًدا َوأَْكثََر لََك تَْسِبيًحا قَاَل   َرأَْونِي قَاَل َيق ول وَن لَْو َرأَْوَك َكان وا أََشدَّ لََك ِعَباَدةً َوأََشدَّ لَكَ 

 
( برقم:  111/    3وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بنحوه.(  754( برقم: )733  /  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
/   10وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه مختصرا.(  1897( برقم: )513/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  830)

( 292/  8( )بهذا اللفظ( ، )7930( برقم: ) 238/  8والطبراني في "الكبير" )، ( )بمثله مختصرا.( 22573( برقم: )5203
»صحيح . قال األرنؤوط في  ( ) باب الصاد ، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أبي أمامة ( )بنحوه.(8122برقم: )

»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد د " . وقال األلباني في  من أجل ابن عجالن وهو محم  إسناده حسن  "(: 112/  3ابن حبان« )
/ 6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وقال في  حسن صحيح"  1982برقم  (:417/  2ابن حبان« )

جاله ثقات على الخالف المعروف في محمد بن عجالن. حسن ر لكن في إسناده خلط! قلت: وهذا إسناد "...2578برقم  (:157
طريقه البيهقي في " الدعوات   ( ومن513/    1أبي الجعد قال: حدثني أبو أمامة به نحوه. أخرجه الحاكم )   الثانية: عن سالم بن

 ".صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قاال. ( وقال الحاكم: "249/  5( وأحمد )132" )رقم 
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل االجتماع  2700( برقم: )72/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . على تالوة القرآن وعلى الذكر ( )بهذا اللفظ(
االجتماع  ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل  2699( برقم: )71/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . على تالوة القرآن وعلى الذكر ( )بهذا اللفظ(
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ِ َيا رَ  ِ َما َرأَْوَها َيق ول  فََما َيْسأَل ونِي قَاَل َيْسأَل وَنَك اْلَجنَّةَ قَاَل َيق ول  َوَهْل َرأَْوَها قَاَل َيق ول وَن اَل َوَّللاَّ ب 
ْم َرأَْوَها قَاَل   ْم َرأَْوَها َكان وا أََشدَّ َعلَْيَها ِحْرًصا َوأََشدَّ لََها َطلًَبا  قَاَل َيق ول  فََكْيَف لَْو أَنَّه  َيق ول وَن لَْو أَنَّه 

ذ وَن قَاَل َيق ول وَن ِمْن النَّاِر قَاَل َيق ول  َوَهْل َرأَْوَها قَاَل َي  ق ول وَن اَل  َوأَْعَظَم فِيَها َرْغَبةً قَاَل فَِممَّ َيتَعَوَّ
ِ َما ِ َيا َرب  َرأَْوَها قَاَل َيق ول  فََكْيَف لَْو َرأَْوَها قَاَل َيق ول وَن لَْو َرأَْوَها َكان وا أََشدَّ ِمْنَها فَِراًرا َوأََشدَّ   َوَّللاَّ

ْم قَاَل َيق ول  َملٌَك ِمْن اْلَماَلئَِكِة   قَاَل فََيق ول  فَأ ْشِهد ك ْم أَن ِي قَْد َغفَْرت  لَه  لَْيَس  فِيِهْم فاَُلٌن  لََها َمَخافَةً 
 )1 ("  ِمْنُهْم إِنََّما َجاَء ِلَحاَجٍة قَاَل ُهْم اْلُجلََساُء اَل يَْشقَى بِِهْم َجِليُسُهمْ 

عَاِوَية  َعلَى َحْلقٍَة فِي اْلَمْسِجِد فَقَاَل      َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ   وفي مسلم   -5636 قَاَل َخَرَج م 
ِ َما أَْجلَسَ  ِ َما أَْجلََسك ْم إاِلَّ ذَاَك قَال وا َوَّللاَّ َ قَاَل آّلِلَّ َنا إاِلَّ ذَاَك قَاَل أََما  َما أَْجلََسك ْم قَال وا َجلَْسَنا َنْذك ر  َّللاَّ

ت ْهَمةً  أَْستَْحِلْفك ْم  لَْم  ِبَمْنِزلَِتي ِمنْ إِن ِي  أََحٌد  َكاَن  َوَما  لَك ْم  َوإِنَّ     رسول للا    ِمن ِي  َحِديثًا  َعْنه     أَقَلَّ 
َ َوَنْحَمد ه  َعلَى      رسول للا  َخَرَج َعلَى َحْلقٍَة ِمْن أَْصَحاِبِه فَقَاَل َما أَْجلََسك ْم قَال وا َجلَْسَنا َنْذك ر  َّللاَّ

ْساَلِم وَ  ِ َما أَْجلََسَنا إاِلَّ ذَاَك قَاَل أََما  َما َهَداَنا ِلْْلِ ِ َما أَْجلََسك ْم إاِلَّ ذَاَك قَال وا َوَّللاَّ َمنَّ ِبِه َعلَْيَنا قَاَل آّلِلَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ يُبَاِهي بِكُ إِن ِي لَْم أَْستَْحِلْفك ْم ت ْهَمةً لَك ْم    )2("ْم اْلَماَلئَِكةَ َولَِكنَّهُ أَتَانِي ِجْبِريُل فَأَْخبََرنِي أَنَّ َّللاَّ

 . باب في األذكار المقيدة •

 : من أذكار المساء والصباح  •

وقد أمر   -الوقتين كالهما من المساء  -ما بين العصر إلى المغرب وما بين المغرب إلى العشاء •
هللا سبحانه وتعالى أن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فأفضل ما تكون األذكار في  
الصباح ما بين صالة الفجر وطلوع الشمس وفي المساء ما بين صالة العصر وغروب الشمس  
ولكن الوقت يمتد إلى أكثر من ذلك فوقت الصباح قد يمتد إلى إشراق الشمس وكذلك وقت  

متد إلى طائفة من أول الليل واألمر في ذلك واسع لكن ما ورد تخصيصه بالليل  المساء قد ي
 . فإنه ال يفعل في النهار

وسبح بحمد »وقال تعالى:    (:93ط دار الحديث« )ص  -»الوابل الصيب  قال ابن القيم في   •
وسبح بحمد ربك قبل  فاإلبكار أول النهار والعشي آخره، وقال تعالى:    ربك بالعشي واإلبكار

وهذا تفسير ما جاء في األحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح   الغروبوقبل  طلوع الشمس  
وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه األذكار بعد الصبح  

 .وبعد العصر«

  ِحيَن يُْصبُِح َوِحيَن يُْمِسي َمْن قَاَل  :"    رسول للا   قَالَ :"    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ   في مسلمٍ  -5637
ِ َوبَِحْمِدهِ  ةٍ   ُسْبَحاَن َّللاَّ ا َجاَء ِبِه إِالَّ أََحٌد قَاَل ِمثَْل َما قَاَل   ِمائَةَ َمرَّ لَْم َيأِْت أََحٌد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبأَْفَضَل ِممَّ

 )3("هِ أَْو َزاَد َعلَيْ 

  َخَرَج ِمْن عنِدَها   أَنَّ النبي   بنت الحارث رضي للا عنها :"  عن ُجَوْيِريَةَ وفي مسلم   -5638
فَقَاَل َما ِزْلِت   ْبَح َوِهَي فِي َمْسِجِدَها ث مَّ َرَجَع بَْعَد أَْن أَْضَحى َوِهَي َجاِلَسةٌ  ب ْكَرةً ِحيَن َصلَّى الصُّ

اتٍ لَقَْد ق ْلت  َبْعَدِك      فَاَرْقت ِك َعلَْيَها قَالَْت َنعَْم قَاَل النبي َعلَى اْلَحاِل الَّتِي     لَوْ   أَْربََع َكِلَماٍت ثاََلَث َمرَّ
ِبَما ِزَنْت  لََوَزَنتْه نَّ    و  اْلَيْوِم  ْنذ   َوبَِحْمِدهِ ق ْلِت م   ِ َوِزنَةَ    ُسْبَحاَن َّللاَّ َخْلِقِه َوِرَضا نَْفِسِه  َعْرِشِه  َعَدَد 

ِ   ُسْبَحاَن َّللاَِّ قَاَل    "لمسلم  وفي لفظ      "     َوِمَداَد َكِلَماتِهِ  ِ   َعَدَد َخْلِقِه س ْبَحاَن َّللاَّ ِرَضا َنْفِسِه س ْبَحاَن َّللاَّ
ِ ِمَداَد َكِلَماِتهِ   )4("ِزَنةَ َعْرِشِه س ْبَحاَن َّللاَّ

 
مسلم ، و  (بنحوه( ) كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر هللا عز وجل ( )6408( برقم: )86/    8أخرجه البخاري في "صحيحه")–  )1(

   الذكر ( )بهذا اللفظ(() كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل مجالس 2689( برقم:) 68/  8في "صحيحه")
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل االجتماع  2701( برقم: )72/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . على تالوة القرآن وعلى الذكر ( )بهذا اللفظ(
الستغفار ، باب فضل التهليل  ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا2692( برقم: )69/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .والتسبيح والدعاء ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التسبيح أول  2726( برقم: )83/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .النهار وعند النوم ( )بهذا اللفظ( 
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قَاَل َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوْحَده  اَل      رسول للا   أَنَّ   :"    عن أَبِي هريرةوفيهما    -5639
ْلك  َولَه  اْلَحْمد  َوه َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر   ٍة َكانَْت لَهُ َعْدَل َعْشِر  َشِريَك لَه  لَه  اْلم  فِي يَْوٍم ِمائَةَ َمرَّ

ئٍَة َوَكانَْت لَهُ ِحْرًزا ِمْن الشَّْيَطاِن يَْوَمهُ ذَِلَك  ِرقَاٍب َوُكتِبَْت لَهُ ِمائَةُ حسنٍة َوُمِحيَْت عنهُ ِمائَةُ َسيِّ 
ا َجاَء بِِه إِالَّ أََحٌد َعِمَل أَْكثََر ِمْن ذَِلكَ    )1("َحتَّى يُْمِسَي َولَْم يَأِْت أََحٌد بِأَْفَضَل ِممَّ

م  ال يلز:"قوله" عدل عشر رقاب":(36مجالس شهر رمضان لمحمد العثيمين )ص:  في  الشيخ  قال   •
من كون الشئ معادالً لغيره في الفضيلة أن يجزئ عنه،ففي الصحيحين عن أبي أيوب األنصاري 

  أن النبي   قال:"من قال الإله إالهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد،عشر مرات، كان كمن
ولد  رقاب من  كعدل عشر  له  للطبراني: "كن  إسماعيل" وفي رواية  ولد  أنفس من  أربعة  أعتق 

" ومع ذلك فلو كان عليه أربع رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذه الرقاب وإن إسماعيل
يعادل الفضيلةكان  في  الخدري  وقال  .ها  سعيد  أبي  عن  البخاري  صحيح  سورة    في  عن 
   "والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن". وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها اإلخالص:"
 . ولذلك لو قرأها في الصالة ثالث مرات لم تجزئه عن الفاتحة"تجزئ عنه؛ 

َنِبيُّ َّللاَِّ     وفي مسلم عن بن مسعود -5640 أَْمَسْيَنا َوأَْمَسى    :"إِذَا أَْمَسى قَالَ   قَاَل َكاَن 
ْلك  َولَه  اْلَحْمد  َوه   ِ اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوْحَده  اَل َشِريَك لَه  لَه  اْلم  ِ َواْلَحْمد  ّلِِلَّ ْلك  ّلِِلَّ َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِديٌر  اْلم 

ِ أَْسأَل َك َخْيَر مَ  ا فِي َهِذِه اللَّْيلَِة َوَخْيَر َما بَْعَدَها َوأَع وذ  ِبَك ِمْن َشر ِ َما فِي َهِذِه اللَّْيلَِة َوَشر ِ َما َرب 
ِ أَع وذ  ِبَك ِمْن َعذَاٍب فِي النَّاِر َوَعذَاٍب فِي اْلقَ  ِ أَع وذ  ِبَك ِمْن اْلَكَسِل َوس وِء اْلِكبَِر َرب  ْبِر بَْعَدَها َرب 

ِ َوإِذَا أَصْ  ْلك  ّلِِلَّ  )2("َبَح قَاَل ذَِلَك أَْيًضا أَْصَبْحَنا َوأَْصَبَح اْلم 

ي عَل ِم  أَْصَحاَبه  َيق ول  إِذَا أَْصَبَح      رسول للا   قَاَل َكانَ     عن أَبِي هريرةو.    )صحيح(  -5641
وت  َوإِلَْيَك اْلَمِصير  َوإِ  مَّ ِبَك أَْصَبْحَنا َوِبَك أَْمَسْيَنا َوِبَك َنْحَيا َوِبَك َنم  ذَا أَْمَسى فَْلَيق ْل أََحد ك ْم فَْلَيق ْل اللَّه 

مَّ ِبَك أَْمَسْيَنا َوِبَك أَْصَبْحَنا َوِبَك َنْحَيا   وت  َوإِلَْيَك النُّش ور  اللَّه    نه  أ  " ، ولفظ أبي داود "َوِبَك َنم 
  ، وت  مَّ بك أصبْحنا، وبك أمَسينا، وبك َنحيا، وبك َنم  "،  وإليك  كان يقول إذا أصبَح: "اللَّه  النشور 

 ، مَّ بك أمَسينا، وبَك نحيا، وِبَك نموت  "واليَك وإذا أمسى قال: "اللَّه      )3( النشور 

مَّ أَْنَت   َسيُِّد ااِلْستِْغفَارِ "  عن النبي   َشدَّاُد ْبُن أَْوٍس   البخاري عنوفي   -5642 أَْن تَق وَل اللَّه 
ْن َشر ِ َما  َرب ِي اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت َخلَْقتَِني َوأََنا َعْبد َك َوأََنا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستََطْعت  أَع وذ  ِبَك مِ 

َك ِبنِْعَمِتَك َعلَيَّ َوأَب وء  لََك ِبذَْنِبي فَاْغِفْر ِلي فَإِنَّه  اَل يَْغِفر  الذُّن وَب إاِلَّ أَْنَت قَاَل َوَمْن  َصنَْعت  أَب وء  لَ 
وقًِنا بَِها  َو ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة َوَمْن قَالََها ِمْن اللَّْيِل   فََماَت ِمْن َيْوِمِه قَْبَل أَْن ي ْمِسيَ   قَالََها ِمْن النََّهاِر م  فَه 

وقٌِن بَِها َو ِمْن أَْهِل اْلَجنَّةِ َوه َو م   )4("فََماَت قَْبَل أَْن ي ْصِبَح فَه 

عن أبي سالم سابق بن ناجية قال : كنا جلوسا في مسجد حمص ، فمر  . و   )ضعيف( -5643
! فنهضت إليه فسألته ، قلت : حدثني حديثا سمعته من رسول    رجل فقالوا : هذا خدم النبي  

يقول : ما من عبد يقول حين يمسي    ولم يتداوله الرجال بينكم ! قال : سمعت رسول للا    للا  

 
) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(  ( 3293( برقم: )126/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل التهليل والتسبيح 2691( برقم: )69/    8،  ومسلم في "صحيحه" )
 . والدعاء ( )بمثله.(

التوبة واالستغفار ، باب التعوذ من شر ما  ( ) كتاب الذكر والدعاء و2723( برقم: )82/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . عمل ومن شر ما لم يعمل ( )بهذا اللفظ(

( برقم:  209/    9( )بمثله مختصرا.( ، والنسائي في "الكبرى" )964( برقم: )244/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
( )بمثله 5068( برقم: )476/    4داود في "سننه" )  وأبو،  ( ) كتاب عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذا أمسى ( )بمثله.(  10323)

/   5وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن" ،    ( )بهذا اللفظ(3391( برقم: )398/    5والترمذي في "جامعه" )،  مختصرا.(  
35( برقم:  مختصرا.(  3868(  )بنحوه   )  ،( في "مسنده"  برقم: )1816/    2وأحمد  مختصرا.(  8769(  )بمثله  وقال    (   .

في   )األرنؤوط  األرنؤوط«  ت  داود  أبي  في  إسناده صحيح."(:404/  7»سنن  األلباني  وصححه  المفرد« ".  األدب  »صحيح 
رجه البخاري أخ"(:  525/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وقال في      1199برقم    (:465)ص

 قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، ومعلى هو ابن منصور الرازي...( :  1199في " األدب المفرد " )رقم  
 . احتج به البخاري أيضا في " صحيحه "

 . فظ( ( ) كتاب الدعوات ، باب أفضل االستغفار ( )بهذا الل6306( برقم: )67/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
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إال كان حقا على للا أن يرضيه    -وحين يصبح رضيت باهلل ربا ، وباْلسالم دينا ، وبمحمد نبيا  
     )1("  يوم القيامة .

مَّ إِن ِي رسول للا أَنَّ   عن أنس.  )ضعيف( -5644 قَاَل َمْن قَاَل ِحيَن ي ْصِبح  أَْو ي ْمِسي اللَّه 
 أَْنَت َوأَنَّ  أَْصَبْحت  أ ْشِهد َك َوأ ْشِهد  َحَملَةَ َعْرِشَك َوَماَلئَِكتََك َوَجِميَع َخْلِقَك أَنََّك أَْنَت َّللاَّ  اَل إِلَهَ إاِلَّ 

تَْيِن أَْعتََق َّللاَّ   ب عَه  ِمْن النَّاِر فََمْن قَالََها َمرَّ ًدا َعْبد َك َوَرس ول َك أَْعتََق َّللاَّ  ر  َحمَّ  ِنْصفَه  َوَمْن قَالََها ثاََلثًا  م 
     )2("أَْعتََق َّللاَّ  ثاََلثَةَ أَْرَباِعِه فَإِْن قَالََها أَْربَعًا أَْعتَقَه  َّللاَّ  ِمْن النَّارِ 

قال  ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول :    عن عمرو بن عاصم الثقفي    .    )صحيح( -5645
، أخبرني ما أقول إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، قال : قل : اللهم عالم   أبو بكر : يا رسول هللا 

الغيب والشهادة ، فاطر السماوات واْلرض ، رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن ال إله إال أنت ، 
النبي   قال  الشيطان وشركه ،  إذا أصبحت وإذا  :    أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر  قله 

 )3(" . أمسيت وإذا أخذت مضجعك

يََدُع َهُؤاَلِء    رسول هللالَْم يَُكْن    رضي للا عنهما قال:"  ابن عمرعن  . و  )صحيح(  -5646
مَّ إِن ِي أَْسأَل َك   الدََّعَواِت ِحيَن يُْمِسي َوِحيَن يُْصبِحُ  ْنَيا َواْْلِخَرةِ اللَّه  مَّ إِن ِي أَْسأَل َك اْلعَافَِيةَ فِي الدُّ اللَّه 

َوقَاَل ع ثَْمان  َعْوَراِتي   مَّ اْست ْر َعْوَرِتي  َوَماِلي اللَّه  َود ْنَياَي َوأَْهِلي  فِي ِديِني  َوآِمْن  اْلعَْفَو َواْلعَافَِيةَ 
ا مَّ  اللَّه  َوأَع وذ   َرْوَعاِتي  فَْوقِي  َوِمْن  ِشَماِلي  َوعن  يَِميِني  َوعن  َخْلِفي  َوِمْن  َيَديَّ  َبْيِن  ِمْن  ْحفَْظِني 

     )4(" بِعََظَمِتَك أَْن أ ْغتَاَل ِمْن تَْحِتي

ِ  و .    )ضعيف( -5647 ِ ْبِن َغنَّاٍم اْلَبَياِضي  َمْن قَاَل    :"قَالَ     رسول للا   أَنَّ :"  عن َعْبِد َّللاَّ
مَّ َما أَْصَبَح بِي ِمْن نِْعَمٍة فَِمْنَك َوْحَدَك اَل َشِريَك لََك فَلََك اْلَحْمد  َولََك الشُّْكر   فَقَْد   ِحيَن ي ْصِبح  اللَّه 

    )5(" أَدَّى ش ْكَر َيْوِمِه َوَمْن قَاَل ِمْثَل ذَِلَك ِحيَن ي ْمِسي فَقَْد أَدَّى ش ْكَر لَْيلَِتهِ 

 
والنسائي في "الكبرى"  ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بهذا اللفظ(1911( برقم: )518/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
/    8وأحمد في "مسنده" )  ،( )بنحوه.(  5072( برقم: )478/    4( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )9747( برقم: )6/    9)

أخرجه أبو داود وسنده قوي "...(: 130/  11»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(  19271( برقم: )4347
صحيح لغيره، وهذا   "ط الرسالة(:   304/  31»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في  وهو عند الترمذي بنحوه من حديث ثوبان

»سلسلة األحاديث الضعيفة . وقال في    384برقم    (:194/  1»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . وضعفه األلباني في  إسناد ضعيف
وجملة القول؛ أن الحديث ضعيف ال تقوم به حجة؛ لجهالة :"...  5020برقم    (:32/  11والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

 سابق بن ناجية، وشيخه أبي سالم، واضطراب الرواة في إسناده على أبي عقيل على الوجوه المتقدمة، وإن كان الراجح منها
 ."رواية شعبة؛ ففيها الجهالة في الموضعين المذكورين. وهللا أعلم.

/   9، والنسائي في "الكبرى" )  ( )بمثله.(2649( برقم: )210/    7أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )2(
»سنن أبي . قال األرنؤوط في   ( )بهذا اللفظ( 5069( برقم: )477/  4( )بنحوه.( ، وأبو داود في "سننه" )9753( برقم: )9

حسن، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول ال يعرف، ومكحول "(: 405/  7داود ت األرنؤوط« )
»ضعيف الترغيب " . وضعفه األلباني في  اختلف في سماعه من أنس، فنفاه بعضهم، وأثبته آخرون، ثم هو مدلس، وقد عنعن.

برقم   (:143/  3»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )، وفي     383برقم    (:193/  1والترهيب« )
 وبين طرقه وبين ضعفها . 1041

  1والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(  962( برقم: )242/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب النعوت ،  7652( برقم: )140/  7، والنسائي في "الكبرى" ) وقال :"إسناده صحيح"  ( )بمثله.(30( برقم: ) 113 /

وقال :"حسن صحيح" ،   ( )بمثله.(3392( برقم: )399/    5فاطر السماوات واألرض ( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )
إسناده صحيح، رجاله  "(: 243/  3ابن حبان« )»صحيح  . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(52( برقم:) 23/    1وأحمد في "مسنده")

/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في  رجال الصحيح غير عمرو بن عاصم الثقفي، وهو ثقة
 .   1996برقم  (:423

  13والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  )بهذا اللفظ(    961( برقم: )241/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
 9والنسائي في "الكبرى"  )، ( )بمثله.( 1908( برقم: )517/  1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )238( برقم: )148 /
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    والليلة ، نوع آخر ( )بمثله.(  ( ) كتاب عمل اليوم  10325( برقم: )210  /
الترغيب والترهيب« )". وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(: 409/  7) »صحيح ، وفي    659برقم    (:416/  1»صحيح 

 . 2001برقم  (:425/ 2موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
. قال    ( ) كتاب األدب ، باب ما يقول إذا أصبح ( )بهذا اللفظ(5073( برقم: )478/    4" )أخرجه أبو داود في "سننه  –  )5(

" . وضعفه األلباني في  إسناده ضعيف لجهالة حال عبد هللا بن عنبسة."(:408/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
في "صحيحه" عن ابن عباس بلفظه؛ دون ذكر   ورواه ابن حبان،وقال    385برقم    (:195/  1»ضعيف الترغيب والترهيب« )

 " وضعفه أيضا .المساء
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   زمان والمكان.التي تحفظك في ال الحصونمن  •

البخاري   -5648 ابن عباسوفي  عنهما  عن  النبي  :"قَالَ   رضي للا  اْلحسن   َكاَن  ذ   ِ ي عَو 
َوإِْسَحاَق   إِْسَماِعيَل  ِبَها  ذ   ِ ي عَو  َكاَن  أََباك َما  إِنَّ  َوَيق ول   َسْيَن  ُكّلِ  َواْلح  ِمْن  ِة  التَّامَّ  ِ بَِكِلَماِت َّللاَّ أَُعوذُ 

ةٍ  ٍة َوِمْن ُكّلِ َعْيٍن اَلمَّ  )1(  "َشْيَطاٍن َوَهامَّ

الس لَِميَّ   وفي مسلم عن -5649 بِْنَت حكيم  رسول    َسِمْعت    :"تَق ول    رضي للا عنها   ةَ َخْولَةَ 
هُ َشْيٌء  َيق ول     للا  اِت ِمْن َشّرِ َما َخلََق لَْم يَُضرَّ ِ التَّامَّ َمْن نََزَل َمْنِزاًل ثُمَّ قَاَل أَُعوذُ بَِكِلَماِت َّللاَّ

    )2("َحتَّى يَْرتَِحَل ِمْن َمْنِزِلِه ذَِلكَ 

ٌل إِلَى النبي:"    عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -5650 ِ    أَنَّه  قَاَل َجاَء َرج  فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
اِت ِمْن  َما لَِقيت  ِمْن َعْقَرٍب لََدَغْتِني اْلَباِرَحةَ قَاَل أََما   ِ التَّامَّ لَْو قُْلَت ِحيَن أَْمَسْيَت أَُعوذُ بَِكِلَماِت َّللاَّ

كَ   )3( "َشّرِ َما َخلََق لَْم تَُضرَّ

َعفَّانَ   عن عثمانو.    )صحيح( -5651 َيق ول   :"   رسول للا    قَالَ    ْبَن  َعْبٍد  ِمْن  فِي  َما 
ِ الَِّذي اَليَُضر  َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي اأْلَْرِض َواَل فِي السََّماءِ   َصبَاحِ    ُكّلِ يَْوٍم َوَمَساِء ُكّلِ لَْيلٍَة بِْسِم َّللاَّ

هُ َشْيءٌ َوُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم ثاََلَث   اٍت لَْم يَُضرَّ من قال حين يصبح :    "   ولفظ ابن حبان " ،    َمرَّ
باسم للا الذي ال يضر مع اسمه شيء في اْلرض وال في السماء وهو السميع العليم ، ثالث  

لم تفجأه فاجئة بالء حتى يمسي ، وإن قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة بالء حتى مرات ،  
     )4(" . يصبح

َما َمَنعَك أَْن تَْسَمِعي َما أ وِصيك ِبِه أَْن   ِلفاطمة:  قَاَل النبي:"  أنس  .وعن    )حسن( -5652
بَِرْحَمتِك أَْستَِغيث أَْصِلْح ِلي َشأْنِي ُكلّه َواَل تَِكْلنِي  َيا َحي  َيا قَيُّوم    تَق وِلي إِذَا أَْصَبْحت َوإِذَا أَْمَسْيت:

     )5("إِلَى نَْفِسي َطْرفَة َعْين

 
 
 
 
 
 

 
( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا موسى بن إسماعيل (  3371( برقم: )147/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ِفي التعوذ من 2708( برقم: )76/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ( )بهذا اللفظ(
وذ من ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ِفي التع2709( برقم: )76/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ( )بهذا اللفظ(
والضياء ،  ( )بنحوه.(  862( برقم: )144/    3( )بنحوه.( ، )852( برقم: ) 132/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

( المختارة"   في "األحاديث  برقم: )434/    1المقدسي  اللفظ(  310(  )بهذا   )  ،( في "مستدركه"  برقم:   (514/    1والحاكم 
(  484/    4( )بمثله مطوال.( ، وأبو داود في "سننه" )10106( برقم: )137/    9والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بمثله.(  1901)

وقال :"حسن صحيح غريب"    ( )بمثله.(3388( برقم: )396/    5( )بنحوه مطوال.( ، والترمذي في "جامعه" )5088برقم: )
/ 5»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مختصرا.(453)  ( برقم:149/    1وأحمد في "مسنده" )  ،  
بعد أن ذكر الخالف في طرق هذا الحديث: هذا   9/  3وقال الدارقطني في "العلل"    ...إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد  "(:35

، وقال عن لفظ ابن حبان في  متصل، وهو أحسنها إسناًدا. ." . وصححه إسناده صحيح"(:132  /3»صحيح ابن حبان« )" 
في   )األلباني  وزيادته«  الصغير  الجامع  وفي    5745برقم    (: 1002/  2»صحيح   ،( وزيادته«  الصغير  الجامع  / 2»صحيح 

 .   5745برقم  (:1002
،    وقال :"إسناده حسن"    ( )بهذا اللفظ(2320( برقم: )300/    6أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )5(

( 211/    9والنسائي في "الكبرى" )ووافقه الذهبي،      وصححه  ( )بمثله.( 2007( برقم: )545/    1والحاكم في "مستدركه" ) 
 . 661برقم  (:417/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« ). وحسنه األلباني في  ( )بمثله.(10330برقم: )
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عن أَبِي الدرداء قَاَل َمْن قَاَل إِذَا أَْصَبَح َوإِذَا أَْمَسى َحْسِبَي َّللاَّ   و.    )ضعيف موقوف(  -5653
ه  صَ  اٍت َكفَاه  َّللاَّ  َما أََهمَّ اِدقًا َكاَن بَِها اَل إِلَهَ إاِلَّ ه َو َعلَْيِه تََوكَّْلت  َوه َو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم َسْبَع َمرَّ

     )1("أَْو َكاِذًبا

 وآدابه النوم  أذكارباب في  •
ض وَءَك    قَاَل النبي:"    البراء ْبِن عازب  فيهما عن  -5654 أْ و  إِذَا أَتَْيَت َمْضَجعََك فَتََوضَّ

إِ  أَْمِري  ْضت   َوفَوَّ إِلَْيَك  َوْجِهي  أَْسلَْمت   مَّ  اللَّه  ق ْل  ث مَّ  اْْلَْيَمِن  ِشق َِك  َعلَى  اْضَطِجْع  ث مَّ  اَلةِ  لَْيَك  ِللصَّ
اَل َمْنَجا ِمْنَك إاِلَّ إِلَْيَك اللَّه مَّ آَمْنت  بِكتابَك الَِّذي َوأَْلَجأْت  َظْهِري إِلَْيَك َرْغَبةً َوَرْهَبةً إِلَْيَك اَل َمْلَجأَ وَ 

تَّ ِمْن لَْيلَِتَك فَأَْنَت َعلَى اْلِفْطَرةِ َواْجعَْله نَّ آِخَر َما   تَتََكلَّم  ِبِه قَاَل  أَْنَزْلَت َوِبَنِبي َِك الَِّذي أَْرَسْلَت فَإِْن م 
ا    فََردَّْدت َها َعلَى النبي  مَّ آَمْنت  بِكتابَك الَِّذي أَْنَزْلَت ق ْلت  َوَرس وِلَك قَاَل اَل َوَنِبي َِك الَِّذي  فَلَمَّ َبلَْغت  اللَّه 

 )2("أَْرَسْلتَ 

َوَضَع يََدهُ  إِذَا أََخذَ َمْضَجعَه  ِمْن اللَّْيِل    َكاَن النبي   :"قَالَ     عن حذيفة   وفي البخاري -5655
ِه   ِ الَِّذي أَْحَياَنا بَْعَد َما أََماتََنا  ث مَّ َيق ول   تَْحَت َخّدِ وت  َوأَْحَيا َوإِذَا اْستَْيقََظ قَاَل اْلَحْمد  ّلِِلَّ مَّ ِباْسِمَك أَم  اللَّه 

    )3("َوإِلَْيِه النُّش ور  

إذا أراد أن ينام قال ) باسمك اللهم أموت     رسول للا   ن"كاعنه   وفي لفظ للبخاري -5656
 )4("وأحيا ( . وإذا استيقظ من منامه قال ) الحمد للا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 

فَْليَْنفُْض فَِراَشهُ  إِذَا أََوى أََحد ك ْم إِلَى فَِراِشِه  قَاَل النبي:"    عن أَبِي هريرة  فيهما -5657
إَِزاِرهِ  َعلَْيِه  فَ   بَِداِخلَِة  َخلَفَه   َما  اَلَيْدِري  بِاْسِمكَ إِنَّه   يَقُوُل  إِْن    ثُمَّ  أَْرفَع ه   َوِبَك  َجْنبِي  َوَضْعت    ِ َرب 

اِلِحينَ   َوإِْن أَْرَسْلتََها فَاْحفَْظَهاأَْمَسْكَت َنْفِسي فَاْرَحْمَها     )5("ِبَما تَْحفَظ  ِبِه ِعَباَدَك الصَّ
 )6("فَاْرَحْمَها أَْحيَْيَت نَْفِسيفَِإْن "وفي لفظ لمسلم -5658

إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثالث مرات ، وليقل   "وفي لفظ للبخاري -5659
، وإن أرسلتها فاحفظها   إن أمسكت نفسي فاغفر لهاباسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه ،  

    )7("بما تحفظ به عبادك الصالحين 

 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  )بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في    (8150( برقم: )824/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
  (: 193/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . قال األلباني في رجاله ثقات، وهو موقوف، وفي متنه زيادة منكرة." (:415/ 7)

برقم   (:449/  11األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )»سلسلة  " ضعيف موقوف" ، وقال في    382برقم  
وجملة القول في هذا الحديث: أن إسناد الموقوف رجاله ثقات، بخالف المرفوع؛ فإن مداره على أحمد بن عبد هللا بن   "  5286

ومع ذلك؛ فقد خالف الثقات الذين   لقراء".عبد الرزاق المقرىء، ولم أعرفه، وال ذكره ابن الجزري في "غاية النهاية في طبقات ا
"رواه أبو داود هكذا   ( :227/  1وأما قول المنذري في "الترغيب" )  أوقفوه؛ كما رأيت، فحري بمثله أن يكون ما رفعه منكراً. 

فأقول: ذلك    ع"!موقوفاً، ورفعه ابن السني وغيره، وقد يقال: إن مثل هذا ال يقال من قبل الرأي واالجتهاد، فسبيله سبيل المرفو
من الممكن بالنسبة ألصل الحديث، بخالف الزيادة؛ فإنها غريبة منكرة؛ كما قال ابن كثير، وهو ظاهر جداً؛ إذ ال يعقل أن يؤجر 

 ".المرء على شيء ال يصدق به، بل هذا شيء غير معهود في الشرع. وهللا أعلم.
كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء ( )بهذا اللفظ(    ( )247( برقم: )58/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم وأخذ 2710( برقم: )77/    8، ومسلم في "صحيحه" )
 .المضجع ( )بمثله.(

اب وضع اليد اليمنى تحت الخد األيمن (  ( ) كتاب الدعوات ، ب 6314( برقم: )69/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .  )بهذا اللفظ( 

 . ( ) كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا أصبح ( )بهذا اللفظ(6324( برقم: )71/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الدعوات ، باب حدثنا أحمد بن يونس ( )بنحوه( ، 6320( برقم: )70/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم وأخذ 2714( برقم: ) 79/    8ومسلم في "صحيحه" ) 
 . المضجع ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم 2714( برقم: )79/    8يحه" )مسلم في "صحأخرجه    –  )6(
 . وأخذ المضجع ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب التوحيد ، باب السؤال بأسماء هللا تعالى واالستعاذة 7393( برقم: )119/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 .بها ( )بهذا اللفظ(
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ْذ َداِخلَةَ إَِزاِرِه فَْلَيْنف ْض ِبَها  "في لفظ مسلم و -5660 َ فَإِنَّه  اَل يَْعلَم  َما َخلَفَه     فَْلَيأْخ  فَِراَشه  َوْلي َسم ِ َّللاَّ
داخلة اإلزار:    )  )1("لَوْلَيق    بَْعَده  َعلَى فَِراِشِه فَإِذَا أََراَد أَْن َيْضَطِجَع فَْلَيْضَطِجْع َعلَى ِشق ِِه اْْلَْيَمنِ 

  .(من اإلزار مايلي الجسد

ِ الَِّذي َعافَانِيالترمذي "   وزاد.   )حسن( -5661 فِي َجَسِدي َوَردَّ َعلَيَّ    فَإِذَا اْستَْيقََظ فَْلَيق ْل اْلَحْمد ّلِِلَّ
وِحي َوأَِذَن ِلي ِبِذْكِرهِ   )2("ر 

َزار ( َطَرفه , َوَمعناهُ : أَنَّهُ يُْستََحّب أَْن  قَْوله • يَْنفُض فَِراشه قَْبل أَْن يَْدُخل فِيِه , ِلئاَلَّ يَُكون  :) َداِخلَة اإْلِ
ْحُصل فِي فِيِه َحيَّة أَْو َعْقَرب أَْو َغْيرهَما ِمْن اْلُمْؤِذيَات , َوْليَْنفُْض َويَُدهُ َمْستُوَرة بَِطَرِف إَِزاره , ِلئاَلَّ يَ 

 يَده َمْكُروه إِْن َكاَن ُهنَاَك . 

ِ بن عمرعن َعْبِد  وفي مسلم   -5662 إِذَا أََخذَ َمْضَجعَه  قَاَل  "رضي للا عنهما عن النبي   َّللاَّ
مَّ َخلَْقَت َنْفِسي َوأَْنَت تََوفَّاَها مَّ    لَكَ   اللَّه  َمَمات َها َوَمْحَياَها إِْن أَْحَيْيتََها فَاْحفَْظَها َوإِْن أََمتََّها فَاْغِفْر لََها اللَّه 

 )3("إِنِّي أَْسأَلَُك اْلعَافِيَةَ 

أَْن يَنَاَم      اأََحُدنَ   إِذَا أََرادَ   كان يَأُْمُرنَا  أن رسول للا    في مسلم عن أبي هريرةو -5663
مَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ   ثُمَّ يَقُولُ   أَْن يَْضَطِجَع َعلَى ِشقِِّه اأْلَْيَمنِ  اْلعَِظيِم   اْْلَْرِض َوَربَّ اْلعَْرِش   اللَّه 

ْنِزل  َوالنََّوى  فَاِلَق اْلَحب ِ   ك ل ِ َشْيءٍ   َوَربَّ   َربََّنا ْنِجيِل َواْلف ْرقَاِن أَع وذ    التَّْوَراةِ  ََوم  ُكّلِ    ِمْن َشرِّ   ِبكَ   َواْْلِ
ل  فَلَْيَس قَْبلََك َشْيٌء َوأَْنَت اْْلِخر    أَْنَت آِخذٌ بِنَاِصيَتِهِ   َشْيءٍ  مَّ أَْنَت اْْلَوَّ َوأَْنَت  فَلَْيَس َبْعَدَك َشْيٌء    اللَّه 
  )4("اْقِض عنا الدَّْيَن َوأَْغِنَنا ِمْن اْلفَْقرِ  َوأَْنَت اْلَباِطن  فَلَْيَس د وَنَك َشْيءٌ  لَْيَس فَْوقََك َشْيءٌ فالظَّاِهر  

 )5("ِمْن َشر ِ ك ل ِ َدابٍَّة أَْنَت آِخذٌ ِبَناِصَيِتَها" لمسلم وفي لفظ -5664

مَّ  تَْسأَل ه  َخاِدًماأَتَْت فاطمة النبي  :"قَالَ  عنه   مسلم وفي لفظ ل -5665 َربَّ  فَقَاَل لََها ق وِلي اللَّه 
 )6("الحديث"السََّماَواِت السَّْبعِ 

ِ الَِّذي   َكاَن إِذَا أََوى إِلَى فَِراِشِه قَالَ   رسول للا   أَنَّ     أنسفي مسلم عن   -5666 اْلَحْمد  ّلِِلَّ
ْن اَل َكافَِي لَهُ َواَل ُمْؤِويَ أَْطعََمنَا َوَسقَانَا   )7("َوَكفَانَا َوآَوانَا فََكْم ِممَّ

يقول    أن رسول للا    رضي للا عنهما  ابن عمرعن  و.    )صحيح( -5667 إذا تبوأ  كان 
الحمد هلل الذي كفاني وآواني وسقاني الحمد له الذي من علي فأفضل الحمد هلل الذي    ":    مضجعه

أعطاني فأجزل الحمد هلل على كل حال اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء لك  
   )8(" كل شيء أعوذ بك من النار

 
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم 2714( برقم: )79/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . وأخذ المضجع ( )بهذا اللفظ(
»صحيح وقال :"حديث حسن" . وحسنه األلباني في  ( )بهذا اللفظ(3401( برقم: )406/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

 . 716برقم  (:184/ 1لصغير وزيادته« )الجامع ا
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم 2712( برقم: )78/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .  وأخذ المضجع ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم 2713( برقم: )78/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  وأخذ المضجع ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم 2713( برقم: )97/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 .  خذ المضجع ( )بهذا اللفظ(وأ

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب ما يقول عند النوم 2713( برقم: )79/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 .  وأخذ المضجع ( )بهذا اللفظ(

فار ، باب ما يقول عند النوم ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغ2715( برقم: )79/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 .  وأخذ المضجع ( )بهذا اللفظ(

( برقم: 138/  7والنسائي في "الكبرى" ) ، ( )بهذا اللفظ( 5538( برقم: )349/  12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )8(
( برقم:  1276/    3وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  5058( برقم: )473/    4( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" )7647)
األرنؤوط في    ( )بمثله.(6091) قال  ابن حبان« ) .  الشيخين."(:349/  12»صحيح  " . وصححه إسناده صحيح على شرط 

 .  2002برقم  (:426/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )األلباني في 
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إِذَا أََوى إِلَى    رسول للا  َكاَن    :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عن عائشةوفي البخاري   -5668
ذَتَْيِن َجِميعًا ثُمَّ يَْمَسُح بِِهَما َوْجَههُ َوَما بَلَغَتْ فَِراِشِه   ُ أََحٌد َوبِاْلُمعَّوِ  يََداهُ  نَفََث فِي َكفَّْيِه بِقُْل ُهَو َّللاَّ

ا اْشتََكى َكاَن يَأُْمُرنِي أَْن أَْفعََل ذَلِ      )1(" َك بِهِ ِمْن َجَسِدِه قَالَْت عائشة فَلَمَّ

جمع    كل ليلةكان إذا أوى إلى فراشه    عن عائشة أن النبي  :"وفي لفظ للبخاري -5669
فقرأ فيهما قل هو للا أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ثم    ثم نفث فيهماكفيه  

يفعل ذلك   يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده
 )2("ثالث مرات

ِبِحْفِظ َزَكاةِ َرَمَضاَن   رسول للا   َوكَّلَنِي   :"قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي البخاري   -5670
فَقَصَّ اْلَحِديَث فَقَاَل      رسول للا  فَأَتَانِي آٍت فََجعََل َيْحث و ِمْن الطَّعَاِم فَأََخْذت ه  فَق ْلت  َْلَْرفَعنَك إِلَى

إِلَى فَِراِشكَ  أََوْيَت  ِ    إِذَا  اْلك ْرِسي  آَيةَ  َحافِظٌ فَاْقَرأْ   ِ يََزاَل َمعََك ِمْن َّللاَّ َشْيَطانٌ   لَْن  َيْقَرب َك  َحتَّى    َواَل 
 )3("َصَدقََك َوه َو َكذ وٌب ذَاَك َشْيَطانٌ    ت ْصِبَح َوقَاَل النبي

  

 
 . اب النفث في الرقية ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الطب ، ب5748( برقم: )133/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب فضائل القرآن ، باب فضل المعوذات()بهذا اللفظ(5017( برقم: )190/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رجال فترك الوكيل شيئا فأجازه 2311( برقم: )101/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . الموكل ( )بهذا اللفظ(
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 دخول المنزل والخروج منه أذكار  •
ل  َبْيتَه   "النبي  عن  عن جابرفي مسلم   -5671 ج  َ عنَد ُدُخوِلِه َوعنَد  إِذَا َدَخَل الرَّ فَذََكَر َّللاَّ

لَُكْم َواَل َعَشاءَ قَاَل الشَّْيَطان     َطعَاِمهِ  وِلِه قَاَل الشَّْيَطان     اَل َمبِيَت  َ عنَد د خ  َيْذك ْر َّللاَّ فَلَْم  َوإِذَا َدَخَل 
َ عنَد َطعَاِمِه قَاَل أَْدَرْكت ْم اْلَمِبيَت َواْلعََشاءَ   )1( "أَْدَرْكت ْم اْلَمِبيَت َوإِذَا لَْم َيْذك ْر َّللاَّ

مَّ اْجعَْل فِي قَْلبِي    َوَكاَن يَقُوُل فِي ُدَعائِهِ رضي للا عنهما"  عن ابن عباس  فيهما -5672 اللَّه 
ن وًرا  َوفَْوقِي  ن وًرا  َيَساِري  َوعن  ن وًرا  يَِميِني  َوعن  ن وًرا  َسْمِعي  َوفِي  ن وًرا  َبَصِري  َوفِي  ن وًرا 

َواْجعَ  ن وًرا  َوَخْلِفي  ن وًرا  َوأََماِمي  ن وًرا  فَلَِقيت  َوتَْحِتي  التَّاب وِت  فِي  َوَسْبٌع  قَاَل ك َرْيٌب  ن وًرا  ِلي  ْل 
َوذََكَر   َوَبَشِري  َوَشعَِري  َوَدِمي  َولَْحِمي  َعَصبِي  فَذََكَر  ِبِهنَّ  فََحدَّثَِني  اْلعَبَّاِس  َولَِد  ِمْن  اًل  َرج 

    )2("َخْصلَتَْينِ 

اَلِة  "وفي لفظ لمسلم  -5673   فََصلَّى فََجعََل يَقُوُل فِي َصاَلتِِه أَْو فِي ُسُجوِدهِ ثُمَّ َخَرَج إِلَى الصَّ
مَّ اْجعَْل فِي قَْلبِي ن وًرا َوفِي َسْمِعي ن وًرا َوفِي َبَصِري ن وًرا َوعن يَِميِني ن وًرا َوعن ِشَماِلي  اللَّه 

َواْجعَ  ن وًرا  َوتَْحِتي  ن وًرا  َوفَْوقِي  ن وًرا  َوَخْلِفي  ن وًرا  َوأََماِمي  قَاَل  ن وًرا  أَْو  ن وًرا  ِلي  َواْجعَْلنِي ْل 
 )3("نُوًرا

   )4("أَْعِظْم ِلي نُوًرا " لمسلم وفي لفظ -5674

مَّ اْجعَْل ِلي فِي قَْلِبي ن وًرا َوفِي ِلَسانِي ن وًرا َوفِي َسْمِعي ن وًرا    " لمسلم    وفي لفظ -5675 اللَّه 
َوفِي َبَصِري ن وًرا َوِمْن فَْوقِي ن وًرا َوِمْن تَْحتِي ن وًرا َوعن يَِميِني ن وًرا َوعن ِشَماِلي ن وًرا َوِمْن  

 )5("ي َنْفِسي ن وًرا َوأَْعِظْم ِلي ن وًراَبْيِن َيَديَّ ن وًرا َوِمْن َخْلِفي ن وًرا َواْجعَْل فِ 

اَلِة َوُهَو يَقُولُ "وفي لفظ لمسلم -5676 مَّ اْجعَْل فِي قَْلبِي ن وًرا َوفِي ِلَسانِي  فََخَرَج إِلَى الصَّ اللَّه 
ن وًرا َواْجعَْل فِي َسْمِعي ن وًرا َواْجعَْل فِي َبَصِري ن وًرا َواْجعَْل ِمْن َخْلِفي ن وًرا َوِمْن أََماِمي ن وًرا 

مَّ أَْعِطِني ن وًرا  )6("َواْجعَْل ِمْن فَْوقِي ن وًرا َوِمْن تَْحِتي ن وًرا اللَّه 

قال إذا خرج من بيته ، فقال : باسم    أن النبي    :"    عن أنسو.  )حسن بشواهده( -5677
للا ، توكلت على للا ، ال حول وال قوة إال باهلل ، فيقال له : حسبك قد كفيت وهديت ووقيت .  

   )7("فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له : كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي . 

 
( ) كتاب اأْلشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ( )بهذا  2018( برقم: )108/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .اللفظ(
( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا انتبه بالليل ( )بهذا اللفظ( ،  6316( برقم: ) 69/    8أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )2(

الليل وقيامه ( 763( برقم: )178/    2ومسلم في "صحيحه" ) الدعاء ِفي صالة  المسافرين وقصرها ، باب  ( ) كتاب صالة 
 .)بمثله.(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 763( برقم: )180/    2)أخرجه مسلم في "صحيحه"    –  )3(
 . وقيامه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 763( برقم: )181/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . وقيامه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 763( برقم: )181/    2حه" )أخرجه مسلم في "صحي  –  )5(
 . وقيامه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء ِفي صالة الليل 763( برقم: )182/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 . وقيامه ( )بهذا اللفظ(

  4والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(  822( برقم: )104/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
. قال    ( )بمثله.(5095( برقم: )486/    4، وأبو داود في "سننه" )  وقال :"إسناده صحيح"  ( )بمثله.(1539( برقم: ) 371  /

 - جاله ثقات، إال أن ابن جريج مدلس، وقد عنعن عند الجميع، وقال الحافظ  ر" (:104/  3»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  
»سنن أبي   " ، وقال في: "رجاله رجال الصحيح، ولذا صححه ابن حبان، لكن خفيت عليه علته،  -1/335فيما نقله ابن عالن  
وهو: عبد الملك بن عبد -ريج  حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن ابن ج"(:425/  7داود ت األرنؤوط« )

»صحيح  ، وفي    1605برقم    (: 265/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" .وصححه األلباني في  مدلّس، وقد عنعن.   -العزيز
 . 499برقم  (:148/ 1الجامع الصغير وزيادته« )
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ِ    .  )ضعيف( -5678 ل  َبْيتَه  فَْلَيق ْل  :"قَاَل رسول للا   عن أَِبي َماِلٍك اْْلَْشعَِري  ج  إِذَا َولََج الرَّ
ِ َخَرْجَنا َوعَ  ِ َولَْجَنا َوِبْسِم َّللاَّ مَّ إِن ِي أَْسأَل َك َخْيَر اْلَمْولَجِ َوَخْيَر اْلَمْخَرجِ ِبْسِم َّللاَّ ه 

ِ َرب َِنااللَّ تََوكَّْلَنا    لَى َّللاَّ
     )1("ث مَّ ِلي َسل ِْم َعلَى أَْهِلهِ 

َكاَن إِذَا َخَرَج ِمْن َبْيِتِه قَاَل   أَنَّ النبي رضي للا عنها:"  عن أم سلمةو.  )صحيح( -5679
مَّ إِنَّا نَع وذ  ِبَك ِمْن أَْن نَِزلَّ أَْو َنِضلَّ أَْو َنْظِلَم أَْو ن ظْ  ِ اللَّه  ِ تََوكَّْلت  َعلَى َّللاَّ لََم أَْو َنْجَهَل أَْو  ِبْسِم َّللاَّ

     )2(" ي ْجَهَل َعلَْيَنا 

  

 
  الرجل إذا دخل بيته ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب األدب ، باب ما يقول 5096( برقم: )486/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )1(
. قال  ( ) باب الحاء ، شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي مالك ( )بمثله.( 3452( برقم: ) 296/   3والطبراني في "الكبير" )، 

»صحيح الجامع وفيه انقطاع" . وصححه األلباني في  إسناده ضعيف."(:426/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
/  12»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )، وقال في    839برقم    (:206/  1ير وزيادته« )الصغ
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وإسماعيل: هو ابن عياش، وهو صحيح الحديث عن :"...  5832برقم    (:730

»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ه أنه منقطع في  " ثم تراجع عن التصحيح حيث تبين لالشاميين، وهذا منها
 .وضعيف سنن أبي داود 62وضعفه في الكلم الطيب التحقيق الثاني ، (: 731/ 12السيئ في األمة« )

النسائي في "الكبرى" وقال :"حسن صحيح" ، و ( )بهذا اللفظ(3427( برقم: ) 427/  5أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )2(
»مسند . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(27258( برقم: )6427/    12أحمد في "مسنده" )  ، و( )بمثله.(  9835( برقم: )39/    9)

»سلسلة األحاديث  " . وقال األلباني يعد بحثه الحديث بجثا مفصال في  قطاعه.إسناده ضعيف الن "ط الرسالة(:   230/  44أحمد« )
أن   -بعد هذا التخريج المبسط والتحقيق  -لعل من المفيد  :"  3163برقم    (:486/  7الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

أُِعلَّ به من االنقطاع ال يقدح في   ، وأن ما-رضي هللا عنها  -األولى: أن الحديث صحيح عن أم سلمة  نلخص فوائده فيما يأتي:
الثانية:   والذهبي، وحسنه الحافظ، ثم رأيت النووي قد صححه أيضاً في "األذكار".  صحته، وال سيما وقد صححه الترمذي والحاكم

ث أنس المذكور أن زيادة: "بسم هللا توكلت على هللا " ثابتة فيه، وإن تفرد بها سفيان الثوري؛ فإنه جبل في الحفظ، ويشهد له حدي
الثالثة: أكثر الرواة على إفراد األفعال فيه، وزاد بعضهم: "أو   آنفاً، وتوبع سفيان على التسمية فيه من غير ما واحد كما تقدم.

الرابعة: أن زيادة: "رفع طرفه إلى السماء" ال تصح؛ لعدم اتفاق الرواة عن شعبة عليها، ومخالفتهما    أُزل "، ولعل ذلك أرجح.
 اآلخرين الثقات. لرواية
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 من آداب الدعاء    •
 الثناء على هللا والصالة على نبيه  •

النبي      فيهما عن ابن مسعود -5680 َم    قال:"   عن  َحرَّ َوِلذَِلَك  للِا ،  ِمَن  أَْغيََر  أََحٌد  اَل 
 )1(" نَْفَسهُ َواَل َشْيَء أََحب  إِلَْيِه اْلَمْدُح ِمَن هللِا ، َوِلذَِلَك َمَدَح اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن ، 

َوأَب و َبْكٍر َوع َمر  َمعَه   قَاَل ك ْنت  أ َصل ِي َوالنبي     بن مسعود  عن َعْبِد َّللاَِّ .    )حسن( -5681
ا َجلَْست    اَلةِ فَلَمَّ ِ ثُمَّ الصَّ َسْل    فَقَاَل النبي   ثُمَّ َدَعْوُت ِلنَْفِسي  َعلَى النبي   بََدأُْت بِالثَّنَاِء َعلَى َّللاَّ

 )2("ت ْعَطْه َسْل ت ْعَطهْ 

اًل َيْدع و فِي َصاَلِتِه فَلَْم   َسِمَع النبي  :"َيق ول    فََضالَةَ ْبَن ُعبَْيدٍ   وعن.    )صحيح( -5682 َرج 
النبي  َعلَى  النبي  ي َصل ِ  أََحد ك مْ   فَقَاَل  َصلَّى  إِذَا  ِلغَْيِرِه  أَْو  لَه   فَقَاَل  َدَعاه   ث مَّ  َهذَا  فَْلَيْبَدأْ   َعِجَل 

ِ َوالثَّنَاِء َعلَْيِه ثُمَّ ْليَُصّلِ َعلَى النبي بِتَْحِميدِ   )3("ث مَّ ْلَيْدع  َبْعد  بَِما َشاَء   َّللاَّ

 .  العزم في المسألة  وإعظام الرغبة •

إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة وال يقولن   "    رسول للا   قال ":  عن أنس   فيهما -5683
 )4(ه"اللهم إن شئت فأعطني فإنه ال مستكره ل

قال إذا دعا أحدكم فال يقل اللهم اغفر      رسول للا   أن":    عن أبي هريرةهما  وفي -5684
 )5("ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن هللا ال يتعاظمه شيء أعطاهلي إن شئت ولكن  

ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى    " :      رسول للا   قال:"      . عن أنس  )ضعيف( -5685
 )6(" شسع نعله إذا انقطع

سلوا للا كل شئ حتى    "قالت :  رضي للا عنها   عن عائشة. و   )حسن موقوف( -5686
   )7(ر"الشسع فإن للا إن لم ييسره لم يتيس

 
 

  

 
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وال تقربوا الفواحش ما ظهر  4634( برقم: )57/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(

( ) كتاب التوبة ، باب غيرة هللا تَعَالَى وتحريم 2760( برقم: )100/  8منها وما بطن ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . الفواحش ( )بمثله.( 

»سلسلة  وقال :"حسن صحيح" . وحسنه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(593( برقم: )587/    1الترمذي في "جامعه" )أخرجه    –  )2(
 . (620/ 7يحة« )األحاديث الصح

( برقم:  290/    5( )بنحوه.( ، وابن حبان في "صحيحه" )709( برقم: )702/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
( برقم: 273/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،( )بنحوه.(  846( برقم: )230/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1960)
والترمذي ،  ( ) كتاب الصالة ، باب الدعاء ( )بمثله.(  1481( برقم: )551/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  1/    1283)

( برقم: 5783/    11وأحمد في "مسنده" )صحيح" ،    . وقال :"حسن  ( )بهذا اللفظ(3477( برقم: )464/    5في "جامعه" )
ه صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو  إسناد"(:290/  5»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(24568)

 .  418برقم  (:247/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في بن مالك الجنبي، وهو ثقة
 ( ) كتاب الدعوات ، باب ليعزم المسألة فإنه ال مكره له ( )بهذا6338( برقم: )74/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب العزم بالدعاء وال 2678( برقم: )63/    8اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . يقل إن شئت ( )بنحوه.(

( ) كتاب التوحيد ، باب في المشيئة واإلرادة ( )بنحوه.( ومسلم 7477( برقم: )140/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب العزم بالدعاء وال يقل إن شئت ( 2679( برقم: )64/    8في "صحيحه" )

 . )بهذا اللفظ(
  5والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،  ( )بهذا اللفظ(  895( برقم: )177/    3"صحيحه" )  أخرجه ابن حبان في  –  )6(
( برقم: 560/    5، والترمذي في "جامعه" )  "  جال موثقون والصواب أنه مرسلر   وقال :"  ( )بنحوه.( 1610( برقم: )9  /
 4946برقم  (:713»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صوقال :"غريب" . وضعفه األلباني في   (( )بمثله.(8)م  3604)
/   13وأورده ابن حجر في "المطالب العالية") ،  ( )بهذا اللفظ(  4560( برقم: )44/    8أخرجه أبو يعلى في "مسنده" )  –  )7(

 (:540/  3»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة«). قال األلباني في    ()بمثله.(3358برقم:)(  869
 . "كالم يسير ال يضر إن شاء هللا تعالى.  وهذا سند موقوف جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وفي ابن أبي الوضاح:"  363برقم  
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 فضل الضعفاء في إجابة الدعاء  •

َهْل تُْنَصُروَن َوتُْرَزقُوَن "فال:  عن النبي    بن أبي وقاص  عن َسْعدٍ وفي البخاري   -5687
 )1("إِالَّ بُِضعَفَائُِكمْ 

يقول خرج نبي من       رسول للا  سمعت   :"قال    هريرةوعن أبي  .    )ضعيف( -5688
اْلنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم  

    )2("من أجل شأن النملة

رضي للا عنهما المتقدم في الخروج لالستسقاء متبذال    ابن عباس.حديث    )حسن( -5689
 )3(متواضعا متضرعا

  

 
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من استعان بالضعفاء والصالحين 2896( برقم: ) 36/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . في الحرب ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 421/    2والدارقطني في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  1219( برقم: )325/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
 2823برقم  (:415»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صححه ووافقه الذهبي ز وضعفه األلباني في وص ( )بمثله.(1797)
 . 9319حديث رقم  سبق تخريجه – )3(
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 رفع اليدين في الدعاء  •

النبي   :"قَالَ       أنسعن    فيهما -5690 د َعاِئِه  َكاَن  ِمْن  َشْيٍء  فِي  َيَدْيِه  فِي اَليَْرفَع   إِالَّ
 )1("َوإِنَّه  يَْرفَع  َحتَّى ي َرى َبَياض  إِْبَطْيهِ   ااِلْستِْسقَاءِ 

   )2("اْستَْسقَى فَأََشاَر بَِظْهِر َكفَّْيِه إِلَى السََّماءِ   أَنَّ النبي:"     أنس  عن  لمسلم  لفظوفي   -5691

رفع يديه في مواطن كثيرة ، فيتأول حديث أنس أنه لم يعلم ، أو أنه      النبيقال النووي :   •
   .أراد الرفع البليغ  

. حتى  يرفع يديه في الدعاء    رأيت رسول للا  "قال:      عن أنس وفي مسلم   -5692
  )3("إبطيه . يرى بياض 

وجد      رسول للا   فما رأيت  في قصة قتل القراء قوله "    أنسعن  و.    )صحيح( -5693
    )4("رفع يديه فدعا عليهمفي صالة الغداة    النبيعلى شيء قط وجده عليهم فلقد رأيت 

َل ي ِطيل  السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر    "    عن النبي    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -5694 ج  ذََكَر الرَّ
   )5("  يَُمد  يََدْيِه إِلَى السََّماِء يَا َرّبِ يَا َربِّ 

َيْستَْسِقي عنَد    أَنَّه  َرأَى النبي   :"    ُعَمْيٍر َمْولَى بَنِي آبِي اللَّْحمِ عن  و .    )صحيح( -5695
َيْدع و   قَائًِما  ْوَراِء  الزَّ ِمْن  قَِريًبا  ْيِت  الزَّ بِِهَما  أَْحَجاِر  يَُجاِوُز  اَل  َوْجِهِه  قِبََل  يََدْيِه  َرافِعًا  يَْستَْسِقي 

      )6( "َرأَْسهُ 

 صفة رفع اليدين  •

ظاهر كفيه مما يلي  كان إذا دعا جعل    أن رسول للا    :"  عن أنس.    )صحيح( -5696
 )7(". وباطنهما مما يلي األرض ،وجهه 

يدعو هكذا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه      رسول للا   : رأيت"قال    ن أنسعو -5697
     "وباطنهما مما يلي اْلرض

ِ   ْبنِ   َماِلكِ   عن.   صحيح لغيره(حسن.  ) -5698 ِ اْلعوفي      رسول للا   أَنَّ   :"    َيَساٍرالسَّك وِني 
 )8(  "بِظ ه وِرَها تَْسأَل وه    أَك ف ِك ْم َوالَ  فَاْسأَل وه  ِبب ط ونِ  ََّللاَّ  َسأَْلت مْ  إِذَا قَالَ 

السنة في كل دعاء لرفع بالء أن يرفع يديه جاعال ظهر كفيه إلى السماء   : قال العلماء  :النوويقال    •
وقال غيره الحكمة في اإلشارة بظهور  ،  وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء  ،  

كما قيل في تحويل الرداء هو ،  التفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن  :  الكفين في االستسقاء دون غيره 
 ".وهو نزول السحاب إلى األرض، إشارة إلى صفة المسئول  

 
( ) كتاب االستسقاء ، باب رفع اإلمام يده في االستسقاء ( )بهذا 1031( برقم: )32/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب رفع اليدين بالدعاء ِفي االستسقاء ( 895( برقم: )24/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .)بمثله مختصرا.(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب رفع اليدين بالدعاء ِفي االستسقاء  689( برقم: )24/  3"صحيحه"  ) أخرجه مسلم في    – )2(
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب رفع اليدين بالدعاء ِفي االستسقاء (  895( برقم: )24/   3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . )بهذا اللفظ(

. قال    ( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(12597( برقم: )2612/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(
 "سناده صحيح على شرط مسلم."إط الرسالة(:  395/ 19»مسند أحمد« )األرنؤوط في 

قة من الكسب الطيب وتربيتها (  ( ) كتاب الزكاة ، باب قبول الصد1015( برقم: )85/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 . )بهذا اللفظ(

( برقم: 453/    1( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )878( برقم: ) 162/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
»صحيح سنن أبي " . وقال األلباني في  إسناده صحيح"(:163/  3»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(1168)
 "إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي"1059برقم  (:331/ 4اود ط غراس« )د
/  19»مسند أحمد« )( ) بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في  12239برقم)   ط الرسالة(:  268/  19)أخرجه أحمد في مسنده      –  )7(

 " سلمة من رجاله، ويزيد ابن هارون وثابت من رجال الشيخين.إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن "ط الرسالة(: 268
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) بهذا اللفظ( . قال األرنؤوط في  (4821( برقم: )553/  1أبو داود في "سننه" )أخرجه   – )8(
/ 2من فقهها وفوائدها« )»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء  " . وقال األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن"(: 608/  2)

»صحيح الجامع الصغير ". وقد صححه في  والحديث صحيح، فإن له شواهد  ...قلت: وهذا إسناد جيد  :"...  595برقم    (:142
 . 3634برقم  (:679/ 1وزيادته« )
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ِ بن عباسَعْبد   عن  . و  )ضعيف( -5699 وا    :"قَالَ     النبي  أَنَّ رضي للا عنهما    َّللاَّ اَل تَْست ر 
َ ِبب ط وِن أَك ف ِك مْ  د َرَمْن َنَظَر فِي كتاب أَِخيِه ِبغَْيِر إِْذِنِه فَإِنََّما َيْنظ ر  فِي النَّاِر َسل وا َّللاَّ َواَل تَْسأَل وه    اْلج 

وا  وَهك ْم بِظ ه وِرَها فَإِذَا فََرْغت ْم فَاْمَسح  ج       )1("ِبَها و 

َما َحتَّى      رسول للا  َكانَ "  عن عمر  .    )ضعيف( -5700 طَّه  إِذَا َرفََع َيَدْيِه فِي الدَُّعاِء لَْم َيح 
     )2("يَْمَسَح بِِهَما َوْجَهه   

 اإللحاح وعدم االستعجال •

قَاَل ي ْستََجاب  ِْلََحِدك ْم َما لَْم يَْعَجْل َيق ول       رسول للا  أَنَّ :"    أَبِي هريرةوفيهما عن   -5701
   )3(" َدَعْوت  فَلَْم ي ْستََجْب ِلي

اَل يََزال  ي ْستََجاب  ِلْلعَْبِد َما لَْم َيْدع  ِبإِْثٍم أَْو قَِطيعَِة َرِحٍم َما لَْم   "    وفي لفظ لمسلم عنه -5702
ِ َما ااِلسْ  َيا َرس وَل َّللاَّ َيْستَِجيب  ِلي  َيْستَْعِجْل قِيَل  فَلَْم أََر  َوقَْد َدَعْوت   قَْد َدَعْوت   َيق ول   ِتْعَجال  قَاَل 
 )4("فََيْستَْحِسر  عنَد ذَِلَك َوَيَدع  الدَُّعاءَ 

قال : ما من مسلم يدعو للا بدعوة ليس    أن النبي  ":  ن أبي سعيدع.    )صحيح( -5703
فيها مأثم و ال قطيعة رحم إال أعطاه إحدى ثالث : إما أن يستجيب له دعوته أو يصرف عنه  

   )5(" من السوء مثلها أو يدخر له من اْلجر مثلها قالوا : يا رسول للا إذا نكثر قال : للا أكثر

قال ما على اْلرض مسلم      رسول للا   أن  :"    عبادة بن الصامتوعن  .  )حسن( -5704
يدعو للا بدعوة إال آتاه للا إياها أو صرف عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم  

     )6("فقال رجل من القوم إذا نكثر قال للا أكثر

حيي كريم  " إن ربكم تبارك وتعالى   رسول للا  قال  :"   عن سلمانو.    (حسن) -5705
     )7(" يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا

 
 . 5692حديث رقم  سبق تخريجه – )1(
)2(  –  ( في "مستدركه"  الحاكم  برقم: )536/    1أخرجه  )  )بنحوه( ن  (  1973(  في "جامعه"  برقم: 395/    5والترمذي   )
" . قال حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حماد بن عيسى ، وقد تفرد به وهو قليل الحديث  وقال :"   ( )بهذا اللفظ(3386)

". وقال ابن اد بن عيسى، وحماد هذا ضعيف " فهو حديث ضعيف..نفرد به حما  "(:462/  1»خالصة األحكام« )النووي في  
ديث ابن عباس عند أبي حرجه الترمذي. وله شواهد منها:  "أخ(: 563»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صحجر في  

 (: 178/  2ل« )»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبي". وضعفه األلباني في  داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن
 .  433برقم 

( ) كتاب الدعوات ، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ( )بهذا اللفظ( 6340( برقم: )74/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما 2735( برقم: )87/    8ومسلم في "صحيحه" )،  
 . يعجل ( )بمثله.(لم 

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب بيان أنه يستجاب  2735( برقم: )87/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .للداعي ما لم يعجل ( )بهذا اللفظ(

مد في "مسنده"  وأح،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بهذا اللفظ(1822( برقم: )493/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
،وقال في   710برقم  (:264»صحيح األدب المفرد« )ص. وصححه األلباني في    ( )بنحوه.(  11302( برقم: )2317/    5)

( ، والبخاري في "األدب 18/  3أخرجه أحمد )"...(:467/  9»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
 ." وهو كما قاال "صحيح اإلسناد". ووافقه الذهبي. وقال: (493/ 1( ، والحاكم )710المفرد" )

 5وأحمد في "مسنده" ) وصححه ووافقه الذهبي ،  ( )بنحوه.(1822( برقم: )493/  1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) – )6(
)بهذا اللفظ( وقال :"حسن صحيح (  3573( برقم: )533/    5والترمذي في "جامعه" )،  (  بمثله( )11302( برقم: ) 2317  /

»سلسلة األحاديث " . وحسنه األلباني في  إسناده جيد   "ط الرسالة(:   214/  17»مسند أحمد« )غريب" ،  . قال األرنؤوط في  
 . "قلت: وسنده حسن....( 3568أخرجه الترمذي )"...:وقال  (468/ 9الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

( برقم: 553/    1( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )876( برقم: ) 160/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
»سنن أبي ".  قال األرنؤوط في  وسنده جيد "...(:143/  11»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في    ( )بلفظه.(  1488)

ت   )داود  المتابعات."(:610/  2األرنؤوط«  في  حسن  إسناد  وهذا  صحيح،  في  حديث  وقال   "( حبان«  ابن  / 3»صحيح 
" . وصححه األلباني حديث قوي، جعفر بن ميمون فيه خالف، وحديثه يصلح للمتابعة، وهذا منها، وباقي رجاله ثقات" (:160
حديث  "(: 226/  5حيح سنن أبي داود ط غراس« )»ص. وقال في    1635برقم    (:278/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )في  

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير جعفر بن ميمون، وهو    " ...صحيح، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان ، والحاكم والذهبي
 ". ولكنه قد توبع كما يأتي؛ فالحديث صحيح. ...سيئ الحفظ
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ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد     رسول للا  قال : قال  عن سلمان. )حسن( -5706
    )1("العمر إال البر

إن الرجل ليحرم الرزق   ":  قال : قال رسول للا      عن ثوبانو.  )حسن لغيره( -5707
  )2(" بالذنب يصيبه ، وال يرد القدر إال بالدعاء ، وال يزيد في العمر إال البر .

أَنَّ ع َمَر ْبَن الخطاب َكاَن إِذَا قََحط وا اْستَْسقَى :"  عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفي البخاري  -5708
طَِّلِب فَقَاَل   مَّ إِنَّا ك نَّا َنتََوسَّل  إِلَْيَك ِبَنِبي َِنا فَتَْسِقيَنا َوإِنَّا َنتََوسَّل  إِلَْيَك ِبعَم ِ َنِبي َِنا  ِباْلعَبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلم  اللَّه 

 )3("فَاْسِقَنا قَاَل فَي ْسقَْونَ 

 .عدم االعتداء في الدعاء  •
يستحيل حصوله  وبطلب ما  ،  بزيادة السؤال فوق الحاجة  من أوجه منها :  واالعتداء في الدعاء   •

وغير ذلك مما يخل  ، وبتكلف السجع فيه وخاصة ما لم يؤثر من األدعية ، وبطلب معصية ،  شرعا
 . بآداب الدعاء

رضي للا عنها       النبي  : قالت أم حبيبة زوج"      في مسلم عن ابن مسعود -5709
    رسول للا   وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال  اللهم أمتعني بزوجي رسول للا  :"

،  لن يعجل شيئا قبل حله   ،  وأرزاق مقسومة  ،  وأيام معدودات،  آلجال مضروبة  قد سألت للا  
أو عذاب في القبر ،  ولو كنت سألت هللا أن يعيذك من عذاب في النار  ،  شيئا عن حله    أو يؤخر

 )4("كان خيرا وأفضل

ِ ْبَن ُمغَفَّلٍ عن  و .  )حسن( -5710 مَّ إِن ِي أَْسأَل َك اْلقَْصَر اْْلَْبيََض      َعْبَد َّللاَّ َسِمَع اْبَنه  َيق ول  اللَّه 
ْذ ِبِه ِمْن النَّاِر فَإِن ِي   َ اْلَجنَّةَ َوتَعَوَّ   رسول للا   َسِمْعت  عن يَِميِن اْلَجنَِّة إِذَا َدَخْلت َها فَقَاَل أَْي ب نَيَّ َسْل َّللاَّ

  ِِة قَْوٌم َيْعتَد وَن فِي الطَّه وِر َوالدَُّعاء     )5("َيق ول  إِنَّه  َسَيك ون  فِي َهِذِه اْْل مَّ

مَّ إِن ِي أَْسأَل َك اْلَجنَّةَ :"أَبِي َوأََنا أَق ول     أَنَّه  قَاَل َسِمعني     عن اْبٍن ِلَسْعدٍ .   )حسن( -5711 اللَّه 
فَقَاَل َيا ب َنيَّ  ،    َوَكذَا  َوَكذَا  َوأَْغاَلِلَها  ِبَك ِمْن النَّاِر َوَساَلِسِلَها  َوأَع وذ    َوَكذَا  َوَكذَا  َوَبْهَجتََها  َوَنِعيَمَها

ْم    َيق ول  َسَيك ون  قَْوٌم يَْعتَد وَن فِي الدَُّعاءِ   النبي    إِن ِي َسِمْعت   إِنََّك إِْن أ ْعِطيَت    ،  فَإِيَّاَك أَْن تَك وَن ِمْنه 
    )6(  "ِمْن الشَّر ِ  َوَما فِيَها  َوإِْن أ ِعْذَت ِمْن النَّاِرأ ِعْذَت ِمْنَها،   ِمْن اْلَخْيرِ  َوَمافِيَها  ةَ أ ْعِطيتََهااْلَجنَّ 

حدث الناس كل    "قال:  رضي للا عنهما  عكرمة عن ابن عباس  في البخاري عنو -5712
وال تمل الناس هذا القرآن وال ألفينك تأتي    جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثالث مرار

 
  6والبزار في "مسنده" )  وقال :"حسن غريب" ،    )بهذا اللفظ((  2139( برقم: )18/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(
»صحيح . حسنه األلباني في    ( )بلفظه.(6128( برقم: )251/    6والطبراني في "الكبير" )  ،( )بلفظه.(  2540( برقم: )501  /

 (:288/  1دها« )»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائ، وقال في    2489برقم    (:652/  2الترغيب والترهيب« )
 ". الزيادة فيه، فإني لم أجد لها شاهدا وند والخالصة:أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان"..154برقم 

( برقم: 493/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  872( برقم: )153/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
»مسند أحمد«  . قال األرنؤوط في    )بمثله.(    (  22821( برقم: )5267/    10وأحمد في "مسنده" ) ،  وصححه  )بمثله.(    1820)
" . وضعفه األلباني يُصيبه"، وهذا إسناد ضعيفبالذنب  حسن لغيره دون قوله: "إن الرجل ليحرم الرزق  "ط الرسالة(:  68/  37)

 .    1452برقم  (:209»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صفي 
( ) كتاب االستسقاء ، باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا 1010( برقم: )27/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . قحطوا ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب القدر ، باب بيان أن اآلجال واألرزاق وغيرها ال تزيد وال  2663( برقم: )55/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . القدر ( )بهذا اللفظ( تنقص عما سبق به
( 96( برقم: )36/   1أبو داود في "سننه" )، و  ( )بنحوه.( 6763( برقم: )166/   15أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(

اللفظ(   )،  )بهذا  "مسنده"  في  ) 3703/    7وأحمد  برقم:  )بنحوه.(17070(  في    (  الملقن  ابن  ).قال   » المنير  / 2»البدر 
حديث حسن، فقد حّسن إسناده ابن كثير  "(:71/ 1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )ل األرنؤوط في "حديث صحيح" . قا(:599

»صحيح سنن " . وصححه األلباني فقال في  : حديث حسن17، وقال الحافظ في "األمالي المطلقة" ص  425/  3في "تفسيره"  
(، والحاكم والحافظ،  6745وصححه ابن حبان )إسناده صحيح، وكذا قال النووي،  :"  86برقم    (:163/  1أبي داود ط غراس« )

 . "وقال ابن كثير: "إسناده حسن ال بأس به
. قال األرنؤوط في   ( ) كتاب الصالة ، باب الدعاء ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )551/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

برقم  (:684/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" .  وحسنه األلباني في حسن "(:604/ 2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
 .  1330برقم  (:220/ 5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وفي  3671
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فإذا  القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت  
الدعاء فاجتنبه فإني عهدت  أمروك فحدثهم وهم يشتهونه    رسول هللا  فانظر السجع من 
 .  الجتنابيعني ال يفعلون إال ذلك ا. )1(" وأصحابه ال يفعلون إال ذلك

يقول      رسول للا   ال أقول لكم إال كما كان  "قال:    ن زيد بن أرقمفي مسلم عو -5713
كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت  
نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع  

    )2(" ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها
إن السجع المذموم في الدعاء هو    :الحديث وغيره من األدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماءهذا   •

ويلهي عن الضراعة واالفتقار وفراغ القلب ،  فإنه يذهب الخشوع والخضوع واإلخالص    ،  المتكلف  
س به  أو كان محفوظا فال بأ،    فأما ما حصل بال تكلف وال إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك   ، 

 .بل هو حسن

 إطابة المطعم والمشرب  •
َ َطي ٌِب اَل َيْقَبل  إاِلَّ      رسول للا   قَالَ :"    عن أَبِي هريرة   في مسلم -5714 أَيَُّها النَّاس  إِنَّ َّللاَّ

ْرَسِليَن فَقَاَل   ْؤِمِنيَن ِبَما أََمَر ِبِه اْلم  َ أََمَر اْلم  ي َِباِت  :َطي ًِبا َوإِنَّ َّللاَّ س ل  ك ل وا ِمْن الطَّ َواْعَملُوا  َيا أَيَُّها الرُّ
واشكروا    َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا ك ل وا ِمْن َطي َِباِت َما َرَزْقَناك مْ   :قَالَ وَ   إِن ِي ِبَما تَْعَمل وَن َعِليمٌ   َصاِلًحا
ه       هللا ِ َوَمْطعَم  ِ َيا َرب  دُّ َيَدْيِه إِلَى السََّماِء َيا َرب  َل ي ِطيل  السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر َيم  ج  َحَراٌم    ث مَّ ذََكَر الرَّ

 )3("َوَمْشَرب ه  َحَراٌم َوَمْلَبس ه  َحَراٌم َوغ ِذَي ِباْلَحَراِم فَأَنَّى ي ْستََجاب  ِلذَِلَك 

  :َمْن تََصدََّق ِبعَْدِل تَْمَرةٍ ِمْن َكْسٍب َطي ٍِب، قَاَل َرس ول  للاِ ":  هريرةفيهما عن أبي  و -5715
،  إِلَى للِا إاِلَّ   َوالََيْصعَد   ه    كَما  ِلَصاِحبَِها  ث مَّ ي َرب ِيَها  ،  ِبَيِميِنهِ   فَإِنَّ للَا َيتَقَبَّل َها  الطَّي ِب    ي َرب ِي أََحد ك ْم فَل وَّ

وال يقبل للا إال الطيب  ،     ما تصدق أحد بصدقة من طيب  " ولفظ مسلم  ،   ْثَل اْلَجَبلِ ،َحتَّى تَك وَن مِ 
، إال أخذها الرحمن بيمينه ، وإن كانت تمرة ، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من  

من الكسب الطيب : فيضعها في    "  وفي لفظ لمسلم"  الجبل كما يربي أحدكم فلوه ، أو فصيله .
 )4("حقها ، وفي حديث سليمان : فيضعها في موضعها 

َرةَ     حديث َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص   وفي البخاري -5716 َشَكا أَْهل   "قَاَل:      َعْن َجاِبِر ْبِن َسم 
وا أَنَّه   اًرا فََشَكْوا َحتَّى ذََكر   الَ  اْلك وفَِة َسْعًدا إِلَى ع َمَر رضي للا عنه، فَعََزلَه ، َواْستَْعَمَل َعلَْيِهْم َعمَّ

وَن أَنََّك الَ ت ْحِسن الَِء َيْزع م  ت َصل ِي قَاَل أَب و    ي ْحِسن  ي َصل ِي، فَأَْرَسَل إِلَْيه، فَقَاَل: َيا أََبا إِْسحَق إِنَّ هؤ 
َرس وِل للِا   بِِهْم َصالَةَ  أ َصل ِي  فَإِن ِي ك ْنت   أََنا َوللِا  ا  أَمَّ أ َصل ِي َصالَةَ إِْسحَق:  َعْنَها،  أَْخِرم   َما   ،

إِسْ  أََبا  َيا  ِبَك  فَأَْرَسَل َمعَه   اْلِعَشاِء فَأَْرك د  فِي اْل ولََيْيِن، َوأ ِخفُّ فِي اْل ْخَرييِن قَاَل: ذَاَك الظَّنُّ  حَق 
َوي   َعْنه ،  َسأََل  إِالَّ  َمْسِجًدا  َيَدْع  َولَْم  اْلك وفَِة،  أَْهَل  َعْنه   فََسأََل  اْلك وفَِة  إِلَى  ِرَجاالً،  أَْو  الً،  ْثن وَن  َرج 

ْم ي قَال  لَه  أ َساَمة    ٌل ِمْنه  وفًا، َحتَّى َدَخَل َمْسِجًدا ِلَبنِي َعْبٍس؛ فَقَاَم َرج  ْبن  قَتَاَدةَ، ي ْكنَى أََبا َسْعَدةَ؛  َمْعر 
ا إِْذ َنَشْدتََنا فَإِنَّ َسْعًدا َكاَن الَ َيِسير  ِبالسَِّريَِّة، َوالَ َيْقِسم  ِبالسَِّويَِّة، َوالَ يَْعدِ  ل  فِي اْلقَِضيَّة قَاَل  فَقَاَل: أَمَّ

مَّ إِْن َكا َن َعْبد َك هذَا َكاِذًبا قَاَم ِرَياًء َوس ْمعَةً فَأَِطْل ع ْمَره ، َوأَِطْل  َسْعٌد: أََما َوللِا ْلَْدع َونَّ ِبثاَلٍَث: اللَّه 
: َشْيٌخ َكبيٌر َمْفت وٌن أََصاَبْتِني َدْعَوة  َسْعد فَْقَره   ْضه  ِباْلِفتَِن فََكاَن بَْعد ، إِذَا س ئَِل َيق ول  قَاَل ) )5("، َوَعر ِ

 
 ()كتاب الدعوات ، باب ما يكره من السجع في الدعاء()بهذا اللفظ( 6337(برقم:)74/  8أخرجه البخاري في"صحيحه") – )1(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التعوذ من شر ما  2722( برقم: )81/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . م يعمل ( )بهذا اللفظ(عمل ومن شر ما ل
( ) كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (  1015( برقم: )85/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . )بهذا اللفظ(
()كتاب الزكاة ، باب ال يقبل هللا صدقة من غلول()بهذا اللفظ( ، 1410(برقم:) 108/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ( )بنحوه.( 1014( برقم: )85/  3سلم في"صحيحه" ) وم
( ) كتاب األذان ، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات 755( برقم: )151/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . كلها في الحضر والسفر ( )بهذا اللفظ(
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الْ  ُرَواِة هذَا  )أََحُد  اْلَمِلِك  َوإِنَّهُ "َحِديَث(  َعْبُد  اْلِكبَِر،  ِمَن  َعْينَْيِه  َعلَى  قَْد َسقََط َحاِجبَاهُ  بَْعُد،  َرأَْيتُهُ  فَأَنَا 
ُض ِلْلَجَواِري فِي الط ُرِق يَْغِمُزُهنَّ   ".   لَيَتَعَرَّ

 من األدعية المنهي عنها:  •

َعلَى أَبِي سلمة      رسول للا   َدَخلَ :"قَالَْت  رضي للا عنها      أم سلمةفي مسلم عن   -5717
وَح إِذَا ق ِبَض تَِبعَه  اْلَبَصر  فََضجَّ َناٌس ِمْن أَْهِلِه فَقَ  ه  فَأَْغَمَضه  ث مَّ قَاَل إِنَّ الرُّ اَل  اَل  َوقَْد َشقَّ َبَصر 

ن وَن َعلَى َما تَق ول ونَ  تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم إِالَّ بَِخْيرٍ   )1(" فَإِنَّ اْلَماَلئَِكةَ ي َؤم ِ
تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم َواَل تَْدُعوا َعلَى القال:"     النبي  عن    في مسلم عن جابرو -5718

ِ َساَعةً ي ْسأَل  فِيَها َعَطاٌء فََيْستَِجيب  لَك مْ أَْواَلِدُكْم َواَل تَْدُعوا َعلَى أَْمَواِلُكْم   )2(" اَل ت َوافِق وا ِمْن َّللاَّ

 : أدعية الرسول من  •
ِ   ُدَعاءِ   أَْكثَرُ   َكانَ     عن أنس  فيهما -5719 حسنة وفي   في الدنيا  ربنا آتنااللهم  :"الَنبِي 

    )3("عذاب النار اآلخرة حسنة وقنا

وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها ، فإذا أراد أن يدعو    :"  وزاد مسلم -5720
  )4(".بدعاء دعا بها فيه 

: أَنَّه  َسِمَع َرس وَل للِا  رضي للا عنهما    َد هللِا ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص وفي مسلم عن عبْ  -5721
    :  ْحَمِن ،    إِنَّ قُلُوَب بَنِي آَدَم ُكلََّهاَيق ول ف ه  َحْيث     َكقَْلٍب َواِحدٍ َبْيَن إِْصبَعَْيِن ِمْن أََصاِبعِ الرَّ ي َصر ِ

ْف  َيَشاء  ث مَّ قَاَل َرس ول  للِا   َف اْلق ل وِب َصر ِ َصر ِ مَّ م    )5("ق ل وَبَنا َعلَى َطاَعِتَك .: اللَّه 

مَّ اْغِفرْ النبي أن  :"    أبي موسى  فيهما عن  -5722 َخِطيئَتِي  ِلي    َكاَن َيْدع و بَِهذَا الدَُّعاِء اللَّه 
مَّ اْغِفرْ   َوَجْهِلي َوإِْسَرافِي ي َوَهْزِلي َوَخَطِئي َوَعْمِدي    فِي أَْمِري َوَما أَْنَت أَْعلَم  ِبِه ِمن ِي اللَّه  ِلي ِجد ِ
مَّ اْغِفرْ   َوك لُّ ذَِلَك عنِدي  ْرت  َوَما أَْسَرْرت  اللَّه  َوَما أَْعلَْنت  َوَما أَْنَت أَْعلَم  ِبِه    ِلي َما قَدَّْمت  َوَما أَخَّ

رِمن ِي أَْنَت  َؤخ ِ م  َوأَْنَت اْلم  قَد ِ  )6("َوأَْنَت َعلَى ك ل ِ َشْيٍء قَِدير   اْلم 

مَّ  "  رسول للا  َكاَن ِمْن د َعاءِ " رضي للا عنهما    بن عمر  في مسلم عن -5723  إِن ِي أَع وذ  اللَّه 
ِل َعافَِيِتَك َوف َجاَءةِ ِنْقَمِتَك َوَجِميعِ َسَخِطَك   )7("ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك َوتََحوُّ

عن فروة بن نوفل اْلشجعي قال : سألت   رضي للا عنها"    في مسلم عن عائشة  -5724
 ذاللهم إني أعوعائشة عما كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يدعو به للا قالت : كان يقول :  

    )8(" .   بك من شر ما عملت ، ومن شر ما لم أعمل

 
( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ( 920( برقم: )38/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(
 . بهذا اللفظ()
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 3014( برقم: )231/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . اليسر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الدعوات ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم ربنا آتنا  6389( برقم: )83/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، 2690( برقم: )69/    8ومسلم في "صحيحه" )،  الدنيا حسنة ( )بهذا اللفظ(  في  
 .باب فضل الدعاء باللهم آتنا ِفي الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ( )بمثله.(

وبة واالستغفار ، باب فضل الدعاء  ( ) كتاب الذكر والدعاء والت2690( برقم: )86/    8مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(
 . (بهذا اللفظباللهم آتنا ِفي الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة ( )

 . ()كتاب القدر ، باب تصريف هللا تَعَالَى القلوب كيف شاء()بهذا اللفظ(2654(برقم:)51/  8أخرجه مسلم في"صحيحه")   – )5(
( ) كتاب الدعوات ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم اللهم  6398( برقم: )84/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 2719( برقم: )80/    8اغفر لي ما قدمت وما أخرت ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .شر ما لم يعمل ( )بمثله.(  واالستغفار ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن

 . ( ) كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( )بهذا اللفظ(2739( برقم: )88/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التعوذ من شر ما  2716( برقم: )79/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 . ومن شر ما لم يعمل ( )بهذا اللفظ(عمل 
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    ما كان أكثر ما كان يدعو به النبيسئلت عائشة    .  وفي لفظ للنسائي "  )صحيح( -5725
ومن شر ما لم أعمل  ؟ قالت : كان أكثر دعائه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ،  

 )1(".  بعد

مَّ أَْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي   رسول للا  َكانَ :"  عن أَبِي هريرة وفي مسلم -5726 َيق ول  اللَّه 
ْل  ه َو ِعْصَمة  أَْمِري َوأَْصِلْح ِلي د ْنَياَي الَّتِي فِيَها َمعَاِشي َوأَْصِلْح ِلي آِخَرتِي الَِّتي فِيَها َمعَاِدي َواْجعَ 

 )2("ك ل ِ َشر ٍ اْلَحَياةَ ِزَياَدةً ِلي فِي ك ل ِ َخْيٍر َواْجعَْل اْلَمْوَت َراَحةً ِلي ِمْن 

كان إذا ذكر أحدا من " "رحمة للا علينا وعلى موسى "  في مسلم عن أبي بن كعب -5727
 ،   )3("اْلنبياء بدأ بنفسه رحمة للا علينا وعلى أخي كذا رحمة للا علينا

 )4("كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وفي لفظ للترمذي عنه ")صحيح(  -5728

اللَّْيلَةَ ك لََّها َحتَّى َكاَن َمَع اْلفَْجِر    النبي  أَنَّه  َراقَبَ "َخباب ْبِن اأْلََرتِّ   )صحيح( . وعن -5729
ا َسلَّمَ  ي لَقَْد َصلَّْيَت اللَّْيلَةَ     النبي  فَلَمَّ ِ بابي أَْنَت َوأ م ِ ِمْن َصاَلِتِه َجاَءه  َخباب فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

أََجْل إِنََّها َصاَلة  َرَغٍب َوَرَهٍب َسأَْلت  َرب ِي َعزَّ    رسول للا    َصاَلةً َما َرأَْيت َك َصلَّْيَت َنْحَوَها فَقَالَ 
ِخَصاٍل فَأَْعَطانِي اْثَنتَْيِن َوَمنَعني َواِحَدةً َسأَْلت  َرب ِي َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل ي ْهِلَكَنا ِبَما َوَجلَّ فِيَها ثاََلَث  

ا ِمْن غَ  َها ْيِرَنا فَأَْعَطاِنيأَْهلََك ِبِه اْْل َمَم قَْبلََنا فَأَْعَطاِنيَها َوَسأَْلت  َرب ِي َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل ي ْظِهَر َعلَْيَنا َعد وًّ
   )5("َوَسأَْلت  َرب ِي أَْن اَل َيْلِبَسَنا ِشيَعًا فََمَنعنيَها

أقبل   أن رسول للا    "  عن سعد بن أبي وقاص  في صحيحه  وأخرج آخره مسلم -5730
ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين ، وصلينا معه ودعا  

إلينا فقال   : سألت ربي ثالثا ، فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة :   ربه طويال ، ثم انصرف 
ها ،  فأعطانيها ، وسألته أن ال يهلك أمتي بالغرق فأعطاني     سألت ربي أن ال يهلك أمتي بالسنة  

 )6(".   وسألته أن ال يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها

مَّ   َسِمَع النبي   :"قَالَ     بريدة اأْلَْسلَِمّيِ   عن.    )صحيح( -5731 اًل َيْدع و َوه َو َيق ول  اللَّه  َرج 
َمد  الَِّذي لَْم َيِلْد وَ  لَْم ي ولَْد َولَْم َيك ْن لَه   إِن ِي أَْسأَل َك ِبأَن ِي أَْشَهد  أَنََّك أَْنَت َّللاَّ  اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت اْْلََحد  الصَّ

َ ِباْسِمِه اْْلَْعَظِم الَِّذي إِذَا د ِعَي ِبِه أََجاَب َوإِذَا س ئَِل    ك ف ًوا أََحٌد قَاَل فَقَاَل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدهِ  لَقَْد َسأََل َّللاَّ
   )7("ِبِه أَْعَطى  

 
( ) كتاب االستعاذة ، باب االستعاذة من شر ما عمل وذكر 2/    5539( برقم: )1058/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(

 - »صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم  وعلق عليه األلباني :" صحيح" وصححه في    االختالف على هالل ( )بهذا اللفظ(
 .  (184لباني« )صاأل

( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب التعوذ من شر ما  2720( برقم: )81/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . عمل ومن شر ما لم يعمل ( )بهذا اللفظ(

 عليه السالم ()بهذا اللفظ( () كتاب الفضائل ، باب من فضائل الخضر  2380(برقم:)105/    7مسلم في "صحيحه")أخرجه    –  )3(
والنسائي في "الكبرى"    وقال :"حسن غريب صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ(3385(برقم:)394/    5أخرجه الترمذي في"جامعه")  –  )4(
. قال   ( )بمثله مطوال.(21515( برقم: ) 4914/    9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله مطوال.(  11248( برقم: )165/    10)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حمزة بن "ط الرسالة(: 65/ 35أحمد« ) »مسنداألرنؤوط في 
 4723برقم  (:861/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته«)".وصححه األلباني حبيب الزيات القارئ الكوفي، فمن رجال مسلم.

( برقم: 350/  1والنسائي في "المجتبى" )، ( )بهذا اللفظ( 7236( برقم: )218/  16أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )– )5(
وأحمد في    وقال :"حسن صحييح" ،    ( )بنحوه.(2175( برقم: )45/    4والترمذي في "جامعه" )  ،  ( )بمثله.(  1/    1637)

رواه النسائي بإسناد    " (:595/  1»خالصة األحكام« ). قال النووي في  ( )بمثله.(  21438( برقم: )4885/    9"مسنده" )
»صحيح موارد " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."ط الرسالة(:   533/  34»مسند أحمد« )."  . وقال األرنؤوط في    صحيح

 . 1535برقم  (:213/ 2حبان« )الظمآن إلى زوائد ابن 
( ) كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب هالك هذه اأْلمة بعضهم 2890( برقم: )171/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 .  ببعض ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 554/    1داود في "سننه" )، وأبو    ( )بهذا اللفظ(891( برقم: ) 173/    3" )أخرجه ابن حبان في "صحيحه  –  )7(
وقال :"حسن غريب" . قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(3475( برقم: )462/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1493)

إسناده صحيح، رجاله "(:173/  3»صحيح ابن حبان« )" ،وقال في  إسناده صحيح. "(:612/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
»صحيح سنن ، وقال في    1640برقم    (:280/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" ، وصححه األلباني في  ثقات رجال البخاري

 ." إسناده صحيح :"  1342برقم  (:229/ 5أبي داود ط غراس« )
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جالسا ، ورجل يصلي ، ثم دعا   أنه كان مع رسول للا     عن أنسو.    )صحيح( -5732
: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، ال إله إال أنت المنان بديع السماوات ، واْلرض يا ذا الجالل  

: لقد دعا للا باسمه العظيم ، الذي إذا دعي به أجاب ،    واْلكرام يا حي يا قيوم ، فقال النبي  
جالسا في الحلقة ، ورجل    رسول للا  قال : كنت مع  "  ولفظ ابن حبان  وإذا سئل به أعطى

قائم يصلي ، فلما ركع سجد وتشهد ، دعا ، فقال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، ال  
إله إال أنت الحنان المنان ، بديع السماوات واْلرض ، يا ذا الجالل واْلكرام ، يا حي يا قيام ،  

ما دعا ؟ قالوا : للا ورسوله أعلم ، فقال : والذي  : أتدرون ب   اللهم إني أسألك ، فقال النبي  
  )1("نفسي بيده ، لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى .

عنها      عائشةكانت َ.    )صحيح( -5733 للا  لََهارضي  فَقَاَل  للا   ت َصل ِي  َعلَْيِك      رسول 
ا  بالجوامع ِ مَّ إِن ِي أَْسأَل َك ِمْن اْلَخْيِر اْلَكَواِمِل فَلَمَّ اْنَصَرفَْت عائشة َسأَلَْته  عن ذَِلَك فَقَاَل لََها ق وِلي اللَّه 

َما َعِلْمت  ِمْنه   ك ل ِِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمت  ِمْنه  َوَما لَْم أَْعلَْم َوأَع وذ  ِبَك ِمْن الشَّر ِ ك ل ِِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه  
َب إِلَْيَها ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل َوأَع وذ  ِبَك ِمْن النَّاِر َوَما قَرَّ َوَما لَ  َب إِلَْيَها ْم أَْعلَْم َوأَْسأَل َك اْلَجنَّةَ َوَما قَرَّ

دٌ  َحمَّ ا اْستَعَاذََك  َوأَْستَِعيذ َك ِممَّ   ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل َوأَْسأَل َك ِمْن اْلَخْيِر َما َسأَلََك َعْبد َك َوَرس ول َك م 
دٌ  َحمَّ    )2("  َوأَْسأَلَُك َما قََضْيَت ِلي ِمْن أَْمٍر أَْن تَْجعََل َعاقِبَتَهُ َرَشًدا ِمْنه  َعْبد َك َوَرس ول َك م 

كان إذا استيقظ من الليل قال  أن النبي  رضي للا عنها:"عن عائشة  . و  )ضعيف( -5734
:ال إله إال للا ، سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي ، وأسألك رحمتك ، اللهم زدني علما ، وال  

 .  )3("تزغ قلبي بعد أن هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

اللهم انفعني بما علمتني وعلمني   رسول للا قَالَ :"  عن أَبِي هريرة.   )ضعيف( -5735
   )4(" ما ينفعني وزدني علما الحمد هلل على كل حال ، وأعوذ باهلل من حال أهل النار . 

قال رسول للا    عن أنس بن مالكو.    )حسن( -5736 قال:"  أال    رضي للا عنه  لمعاذ 
أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا ْلداه للا عنك قل يا معاذ اللهم مالك الملك  
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك  

 
( برقم: 554/    1أبو داود في "سننه" )، و  (مطوالبنحوه  ( )893( برقم: )175/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
»صحيح ابن . قال األرنؤوط في  (بنحوه مطوال  ( )12806( برقم: )2666/    5وأحمد في "مسنده" )،  (  بهذا اللفظ( )1495)

باقي  خلف بن خليفة: هو ابن صاعد األشجعي الكوفي: صدوق إال أنه اختلط بأخرة، لكنه قد توبع عليه، و"(: 176/  3حبان« )
وإن    -حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، وخلف بن خليفة  " (:613/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )" ، وقال في  رجاله ثقات.

"صحيح   2021برقم    (:437/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) ".وقال األلباني في  قد توبع.- كان قد اختلط بأخرة  
أبي داودلغيره".وقال في   ابن حبان والحاكم :"1342برقم    (:233/  5ط غراس« )  »صحيح سنن  حديث صحيح، وصححه 

 " وهذا إسناد رجاله صدوقون؛غير أن خلف بن خليفة كان اختلط في اآلخر، لكنه قد توبع كما يأتي؛ فالحديث صحيح....والذهبي
(  25778( برقم: )6065/    11)( )بمثله.( أحمد في "مسنده"  1920( برقم: )521/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(

»سلسلة األحاديث " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح"ط الرسالة(:  68/  42»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
قلت: وهذا إسناد صحيح، رواته ثقات رواة مسلم   وقال :"...  1542برقم    (:56/  4الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

 ."يب وهو ثقة.غير جبر بن حب 
( برقم:  540/  1والحاكم في "مستدركه" )، ( )بهذا اللفظ( 5531( برقم: )341/  12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )– )3(
( برقم:  474/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  10635( برقم: )319/    9والنسائي في "الكبرى" ) ،  ( )بمثله.(  1988)
- رجاله رجال الصحيح إال عبد هللا بن الوليد "(:399/ 7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(5061)
فقد روى عن جمع وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: ال يعتبر بحديثه، ولينه   - هو التجيبيو

 .  300برقم  (:196رد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )ص»ضعيف موا". وضعفه األلباني في الحافظ في "التقريب". 
وابن ماجه  ،    وقال :"حديث غريب من هذا الوجه"  ( )بهذا اللفظ(3599( برقم: )549/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(

( "سننه"  )168/    1في  برقم:  )بمثله.(  251(  في  (  حجر  ابن  قال  الفحل« .  ت  األحكام  أدلة  من  المرام  »بلوغ 
إسناده ضعيف، موسى بن ُعبيدة  "(: 169/  1»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ).". قال األرنؤوط في  وإسناده حسن"...(:567ص)
د ابن ثابت مجهول.  -وهو الربذي-  728برقم    (:476»ضعيف سنن الترمذي« )ص" , وقال األلباني في  ضعيف، وشيخه محمَّ
وبالجملة؛ "...(: 431/  7ألحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )»سلسلة اوقال فيدون قوله: "والحمد هلل.."-صحيح    "

 ."ولجملة: "وزدني علماً " منه شاهد من حديث عائشة رضي هللا عنها فالحديث بهذا الشاهد حسن على أقل األحوال.
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من تشاء   على كل شيء قدير  رحمن الدنيا واْلخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما
   )1(ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك " 

 ويندب سؤال هللا العافية ،   ال يشرع تمني البالء •

ِ ْبُن أَبِي أَْوفَى  فيهما عن -5737 ِ    "  َعْبُد َّللاَّ َ  َيا أَيَُّها النَّاس  اَل تَتََمنَّْوا ِلقَاَء اْلعَد و  َواْسأَلُوا َّللاَّ
وا اْلعَافِيَةَ  وه ْم فَاْصبِر     )2("فَإِذَا لَِقيت م 

عاد رجال من المسلمين قد خفت فصار مثل    أن رسول للا    عن أنسوفي مسلم   -5738
» هل كنت تدعو بشىء أو تسأله إياه «. قال نعم كنت أقول اللهم   الفرخ فقال له رسول للا  

  - » سبحان للا ال تطيقه    ما كنت معاقبى به فى اْلخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول للا  
حسنة وفى اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار «. قال   أفال قلت اللهم آتنا فى الدنيا  -أو ال تستطيعه  

  )3(" فدعا للا له فشفاه.

قال : قدمت المدينة بعد وفاة رسول للا      عن أوسط بن عامر البجلي.  )صحيح( -5739
    فلقيت أبا بكر يخطب الناس وقال : قام فينا رسول للا   عام أول فخنقته العبرة ثالث مرات

وال ،    فإنه لم يعط أحد مثل اليقين بعد المعافاة،    سلوا هللا المعافاة، ثم قال : يا أيها الناس ،  
، وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة ، وإياكم والكذب    أشد من الريبة بعد الكفر

 أراد به مرتكبهما ال نفسهما .  )4("، فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار

أبا بكر على هذا المنبر يقول: "قال:    عن أبي هريرةو.  )صحيح لغيره( -5740   سمعت 
 هذا اليوم عام أول يقول ثم استعبر أبو بكر  فبكى ثم قال : سمعت      رسول للا   سمعت
 )5("  العافية لن تؤتوا شيئا بعد كلمة اإلخالص مثل العافية فسلوا هللا  "يقول : 

طَِّلبِ و   .  )حسن لغيره(  -5741 ِ َعل ِْمِني َشْيئًا"عن اْلعَبَّاِس ْبِن َعْبِداْلم  أَْسأَل ه    ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
َ اْلعَافَِيةَ فََمَكْثت  أَيَّاًما ث مَّ ِجْئت  فَق ْلت  َيا َ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل َسْل َّللاَّ ِ َعل ِْمنِي شَ   َّللاَّ َ   ْيئًاَرس وَل َّللاَّ أَْسأَل ه  َّللاَّ

ْنَيا َواْْلِخَرةِ  َ اْلعَافَِيةَ فِي الدُّ ِ َسْل َّللاَّ  )6(" "فَقَاَل ِلي َيا َعبَّاس  َيا َعمَّ َرس وِل َّللاَّ

 
المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )1( اللفظ(  2633( برقم: )196/    7أخرجه الضياء  وقال :"إسناده حسن" ، ( )بهذا 

»صحيح . وحسنه األلباني في    ( ) باب العين ، من اسمه علي ( )بمثله.(558( برقم: )336/    1والطبراني في "الصغير" ) 
 .  1821برقم  (:360/ 2الترغيب والترهيب« )

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار  2965( برقم: )51/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب كراهة تمني لقاء العدو  1742( برقم: )143/    5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )  أخر
 .  مر بالصبر عند اللقاء ( )بمثله مطوال.(واأل

التوبة واالستغفار ، باب كراهة الدعاء  ( ) كتاب الذكر والدعاء و2688( برقم: )67/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 . بتعجيل العقوبة ِفي الدنيا ( )بهذا اللفظ(

() كتاب الرقائق ، ذكر األمر بسؤال العبد ربه جل وعال اليقين بعد  952(برقم:)232/    3أخرجه ابن حبان في"صحيحه" )  –  )4(
من طريق   1/529وصححه الحاكم    ...إسناده قوي  "(:233/  3»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    المعافاة ( )بهذا اللفظ(

: رواه أحمد، ورجاله رجال 10/173بشر بن بكر، عن سليم بن عامر، به، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في " المجمع ".  
 2053برقم (:448/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في الصحيح غير أوسط، وهو ثقة.

  1والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،    ( )بهذا اللفظ(950( برقم: )230/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
. قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(11( برقم: )7/  1، وأحمد في "مسنده" ) وقال :"إسناده صحيح" ( )بمثله.(27( برقم: )110 /

 "ت أحمد شاكر(: 170/ 1»مسند أحمد« )" . وقال أحمد شاكر في حديث صحيح لغيره" ة(:ط الرسال 189/ 1»مسند أحمد« )
»صحيح موارد .  وقال في    4756برقم    (:685»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص". وضعفه األلباني في  إسناده صحيح

   البجلي المتقدم .برقم " صحبح بما قبله" وهو يقصد حديث أوسط  (:449/ 2الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
،  "إِْسنَاده حسن بالمتابعة وقال :" ( )بمثله.(466( برقم: )378/  8أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" ) – )6(

( 449/    1وأحمد في "مسنده" )وقال :"هذا حديث صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ(  3514( برقم: )491/    5والترمذي في "جامعه" )
رواه كله الطبراني بأسانيد، ورجال  "(:175/  10»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في    ( )بنحوه.(1791برقم: )

ت أحمد   386/  2»مسند أحمد« )". قال أحمد شاكر في   بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد "ط الرسالة(:   303/  3»مسند أحمد« )". قال األرنؤوط في  إسناده صحيح "شاكر(: 

حاديث »سلسلة األ، وقال في    7938برقم    (:1314/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  بن أبي زياد
قلت: لكن يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي موالهم فيه ضعف من قبل حفظه، "...(:29/  4الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

وجاءت الجملة األخيرة منه من حديث   تصحيحه إياه بالنظر إلى طريقه السابقة وشواهده، فقد روي من حديث أنس نحوه،  فلعل
 . "( .2490المشكاة " ) خرج في "عبد هللا بن جعفر مرفوعا، وهو م
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 1128  الصفحة
 

قال لعمه العباس : يا عم ، أكثر    عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي  .  )حسن( -5742
  )1("الدعاء بالعافية .

، فقال : يا رسول للا ، أي   أن رجال جاء إلى النبي  ".وعن أنس    )حسن لغيره(  -5743
الدعاء أفضل ؟ قال : سل ربك العافية ، والمعافاة في الدنيا واْلخرة " . ثم أتاه في اليوم الثاني 

أفضل ؟ فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له    ، فقال : يا رسول للا ، أي الدعاء
 )2("مثل ذلك ، قال : فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في اْلخرة ، فقد أفلحت . 

 الكرب دعاء  •
اَل إِلَهَ إاِلَّ    "  َيْدع و عنَد اْلَكْرِب    َكاَن النبي  رضي للا عنهما  عن ابن عباس  فيهما -5744
اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ اْْلَْرِض    اْلعَِظيُم اْلَحِليمُ َّللاَّ   

  )3("   َوَربُّ اْلعَْرِش اْلَكِريِم 

 )4("العليم الحليم"  وفي لفظ للبخاري -5745

أال أعلمك   قال : "  أن النبي    رضي للا عنها    َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس .    )صحيح( -5746
    )5(".  كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب : هللا هللا ربي ال أشرك به شيئا

راعه    -يعني    - كان إذا    أن النبي      عن خالد بن معدان ، عن ثوبانو.    )صحيح(  -5747
  )6(".  هللا هللا ربي ، ال شريك لهشيء قال : 

لم قال : دعوات   ، عن النبي    عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيهوعن  .  )حسن( -5748
المكروب : اللهم رحمتك أرجو ، فال تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، ال 

  )7("إله إال أنت .

 
 

  

 
والحاكم في "مستدركه"   ،  ( )بهذا اللفظ(  330( برقم: )299/    12أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )   –  )1(
 ( )بلفظه.(11908( برقم: )330/    11والطبراني في "الكبير" )  وصححه ووافقه الذهبي .  ( )بمثله.(1945( برقم: )529/    1)

رواه الطبراني، وفيه هالل بن خباب، وهو ثقة، وقد ضعفه "(:175/  10»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). قال الهيثمي في  
رط البخاري ووافقه وصححه الحاكم على ش"...(: 232/  3»صحيح ابن حبان« )". قال األرنؤوط في  جماعة، وبقية رجاله ثقات.

" . الذهبي، كذا قاال؛ مع أن هالل بن خباب لم يخرج له البخاري، وإنما روى له أصحاب السنن، وهو صدوق إال أنه تغير بأخرة.
يبدو من مجموع    " هالل بن خباب...  (:29/  4»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وقال األلباني في   
الحافظ فيه: " صدوق تغير بآخره " لكن لم يخرج له البخاري، فالحديث   أنه تغير قليال في آخر عمره، ولذلك قال  أقوال األئمة فيه

 . "حسن فقط. 
وابن ماجه  وقال :"حسن غريب من هذا الوجه" ، ( )بهذا اللفظ(3512( برقم: )490/  5أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )2(

. قال األرنؤوط    ( )بنحوه.(12485( برقم: )2591/    5وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه.(  3848( برقم: )18/    5في "سننه" )
اديث الضعيفة والموضوعة »سلسلة األح" . وضعفه األلباني في  حسن لغيره "(:18/  5»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في  

 . 2851برقم  (:373/ 6وأثرها السيئ في األمة« )
( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الكرب ( )بهذا اللفظ( ، 6345( برقم: )75/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 باب دعاء الكرب ( )بمثله.( ( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، 2730( برقم: ) 85/  8ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب التوحيد ، باب وكان عرشه على الماء ( )بهذا اللفظ(7426( برقم: )126/    9أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )4(
. قال األرنؤوط    ( ) كتاب الصالة ، باب في االستغفار ( )بهذا اللفظ(1525( برقم: )561/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )    –  )5(

الترغيب والترهيب« ) " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:632/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في   / 2»صحيح 
 .  1824برقم  (:362

»سلسلة األحاديث الصحيحة قال األلباني في      (  ) بهذا اللفظ ( 10418( برقم )  9/243)  السنن الكبرى  أخرجه النسائي في    –  )6(
 . " إسناده صحيح" 2070برقم  (:102/ 5من فقهها وفوائدها« )وشيء 

في "صحيحه" )–  )7( ابن حبان  برقم: )250/    3أخرجه  "الكبرى" )970(  في  والنسائي  اللفظ(  )بهذا  برقم:  241/    9(   )
حيح ابن »ص. قال األرنؤوط في     ( )بمثله مطوال.(5090( برقم: )484/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بلفظه.(  10412)

إسناده محتمل للتحسين، عبد الجليل بن عطيه، صدوق يهم، وجعفر بن ميمون: صدوق يخطيء، وباقي "(:250/  3حبان« )
 . 1823برقم  (:361/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وحسنه األلباني في رجاله ثقات.
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 1129  الصفحة
 

 الرقية كتاب  •
اء َوبِاْلقَاِف َمْقُصور: • قَى(بَِضّمِ الرَّ يُقَال َرْقي بِاْلفَتْحِ    ,  َجْمع ُرْقيَة بُِسُكوِن اْلقَاف  قَْوله:)باب الر 

اْلُمْستَْقبَل بِاْلَكْسِر فِي  يَْرقِي  اْلَماِضي  بَِكْسرِ   ,  فِي  أَْرقِيه  َوَرقَْيت فاَُلنًا  َواْستَْرقَى َطلََب   ,  اْلقَاف 
ْقيَة    .َوُهَو بَِمعنى التَّْعِويذ بِالذَّاِل اْلُمْعَجَمة , َواْلَجْمع بِغَْيِرَهْمز , الر 

البخاري   -5749 ابن عباسفي  قال   رضي للا عنهما  عن  نعمتان  "    رسول للا   قال: 
 )1("مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

 مشروعية طلب الدواء     •
َداًء إِالَّ أَْنَزَل لَهُ    :"قَالَ   عن النبي      هريرةعن أَبِي  في البخاري   -5750  ُ َما أَْنَزَل َّللاَّ

 )2(" ِشفَاءً 

ِلُكّلِ َداٍء َدَواٌء فَِإذَا أُِصيَب َدَواُء الدَّاِء أَنَّه  قَاَل      بين ال  عن      جابروفي مسلم عن    -5751
ِ َعزَّ َوَجلَّ   )3("بََرأَ بِِإْذِن َّللاَّ

  أنزل معه دواء   إال  إن للا لم ينزل داء"    ابن مسعودوعن  .    )صحيح بشواهده( -5752
   )4("جهله من جهله وعلمه من علمه

ِ    :" قَالَ     عن أسامة ْبِن َشِريكٍ و.    )صحيح(  -5753 أاََل نَتََداَوى  قَالَْت اْْلَْعَراب  َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ تََداَوْوا َ لَْم َيَضْع َداًء إاِلَّ َوَضَع لَه  ِشفَاًء أَْو قَاَل َدَواًء إاِلَّ َداًء َواِحًدا    قَاَل نَعَْم يَا ِعبَاَد َّللاَّ فَإِنَّ َّللاَّ

ِ َوَما ه َو قَاَل اْلَهَرم      )5("قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ

، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول للا    عبد هللا بن كعب بن مالك وعن  .   )حسن لغيره( -5754
تداوى به ، ورقى نسترقي بها ، وأشياء نفعلها ، هل ترد من قدر للا ؟ قال : يا  ، أرأيت دواء ن 

 )6("بل هي من قدر هللاكعب ، 

عن ابن أبي خزامة ، عن أبي خزامة قال: سئل رسول للا صلى للا  . و   )ضعيف( -5755
قدر للا  عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورقى نسترقي بها ، وتقى نتقيها ، هل ترد من  

  )7("شيئا؟ قال: هي من قدر للا .
  

 
 ( ) كتاب الرقاق ، باب : ال عيش إال عيش اآلخرة ( )بهذا اللفظ( 6412( برقم: )88/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 () كتاب الطب ، باب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء()بهذا اللفظ( 5678(برقم:) 122/    7أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )2(
 () كتاب السالم ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ( )بهذا اللفظ( 2204(برقم: )21/    7أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )3(
( ) كتاب الطب ، ذكر اإلخبار عن إنزال هللا لكل داء دواء  6062( برقم: )427/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

»صحيح   " . وقال األلباني فيحديث صحيح"(:427/  13»صحيح ابن حبان« )ز قال األرنؤوط في    يتداوى به ( )بهذا اللفظ(
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من "حسن لغيره" ، وقال في   1169برقم  (: 29/ 2موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

 ". فالحديث بشواهده صحيح.:"... 1650برقم  (:207/ 4فقهها وفوائدها« )
والضياء المقدسي ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله مطوال.(8299برقم: )(  399/    4الحاكم في "مستدركه" )أخرجه    –  )5(

( 561/    3الترمذي في "جامعه" )  و    وقال :"إسناده صحيح" ،  ( )بمثله.( 1384( برقم: ) 169/   4في "األحاديث المختارة" )
.   ( )بمثله مطوال.(  18745( برقم: )4200/    8وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(2038برقم: )

 . 223/291برقم   (:123»صحيح األدب المفرد« )صوصححه األلباني في 
ذكر البيان بأن    -كتاب الرقى والتمائم    -( ) صحيح ابن حبان  6106( برقم ) 13/465أخرجه ابن حبان في صحيحه )    –  )6(

/  2لباني في »صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )استرقاء المرء عند وجود العلل من قدر هللا( ) بهذا اللفظ (  قال األ
 . :"حسن لغيره" 1171(: برقم 29

( ) أبواب الطب ، باب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء ( )بهذا 3437( برقم: )498/  4أخرجه ابن ماجه في "سننه" )   – )7(
/ 4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في  (  ( )بنحوه.15711( برقم: )3282/    6وأحمد في "مسنده" )،  اللفظ(  
وأبو خزامة هذا انفرد بالرواية عنه الزهري ولم    ...سناده ضعيف، والصواب فيه: الزهري عن أبي خزامة عن أبيه"إ(:498

 .  20برقم  (:231»ضعيف سنن الترمذي« )صوضعفه األلباني في  يؤثر توثيقه عن أحد.



1130   | 

 1130  الصفحة
 

 النهي عن التداوي بالمحرمات  •
عن اْلَخْمِر فََنَهاه  أَْو َكِرهَ   َسأََل النبي :"    أَنَّ َطاِرَق ْبَن ُسَوْيٍد اْلُجْعِفيَّ وفي مسلم   -5756

 )1("إِنَّهُ لَْيَس بَِدَواٍء َولَِكنَّهُ َداءٌ أَْن َيْصنَعََها فَقَاَل إِنََّما أَْصنَع َها ِللدََّواِء فَقَاَل 

   )2("اْلَخبِيثِ  عن الدََّواءِ رسول للا  نََهى"  عن أَبِي هريرةو. )حسن( -5757

اشتكت ابنة لي فنبذت لها في    ":قالت    رضي للا عنها  م سلمةوعن أ.   )حسن لغيره( -5758
وهو يغلي فقال : ) ما هذا ( ؟ فقالت : إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا    رسول للا  كوز فدخل

    )3(" إن هللا لم يجعل شفاءكم في حرام ":   رسول للا  فقال

5759-   . معلقا  هأخرج)صحيح(  َيْجعَْل    "البخاري  لَْم   َ َّللاَّ إِنَّ  السََّكِر  فِي  مسعود  ابن  َوقَاَل 
َم َعلَْيك مْ   )4(" ِشفَاَءك ْم فِيَما َحرَّ

 وطلبها. ،  مشروعية الرقية •
ِمْن    أَْن تَْستَْرقِيَ   َكاَن يَأُْمُرَها  رسول للا  أَنَّ   رضي للا عنها     عن عائشةوفيهما    -5760

 )5("  "أن يسترقى من العينأمر "  ولفظ البخاري   " ، اْلعَْينِ 

ك نَّا نَْرقِي فِي اْلَجاِهِليَِّة    قال :"    فِي صحيح مسلم عن عوف ْبِن َماِلٍك اأْلَْشَجِعّيِ وَ   -5761
قَاك ْم   ِ َكْيَف تََرى فِي ذَِلَك فَقَاَل اْعِرض وا َعلَيَّ ر  قَى َما لَْم يَُكْن فِيِه  فَق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ اَل بَأَْس بِالر 

 )6("ِشْركٌ 

قَى    رسول هللا  نََهى :"    عن جابر وفي مسلم   -5762 فََجاَء آل  عمرو ْبِن َحْزٍم    عن الر 
نَْرقِي بَِها ِمْن اْلعَْقَرِب َوإِنََّك نََهْيَت      رسول للا   إِلَى ْقَيةٌ  ِ إِنَّه  َكاَنْت عنَدَنا ر  فَقَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ

قَى قَاَل فَعََرض وَها َعلَْيِه فَقَاَل َما أََرى َبأًْسا   )7("ِمْنُكْم أَْن يَْنفََع أََخاهُ فَْليَْنفَْعهُ َمْن اْستََطاَع عن الرُّ

بَْت َمْنفَعَتَها َولَْو لَْم يُْعقَل َمعناَها • لَِكْن َدلَّ    ,  َوقَْد تََمسََّك قَْوم بَِهذَا اْلعُُموم فَأََجاُزوا ُكّل ُرْقيَة ُجّرِ
ْرك يُ  ي إِلَى الّشِ قَى يَُؤّدِ َوَما اَل يُْعقَل َمعناهُ اَل يُْؤَمن أَْن   ,  ْمنَعَحِديث عوف أَنَّهُ َمْهَما َكاَن ِمْن الر 

ْرك فَيَْمتَنِع اِْحتِيَاًطا ي إِلَى الّشِ  َوالشَّْرط اآْلِخر اَل بُّد ِمْنهُ .   , يَُؤّدِ

عن   -5763 سألت  األسود  وفيهما  عنها     عائشةقال  الحيةرضي للا  رقية  قَالَْت فَ     عن 
َص النبي: َمةٍ   َرخَّ ْقَيةَ ِمْن ك ل ِ ِذي ح  ِْلَْهِل َبْيٍت ِمْن      رسول للا  َرخَّصَ   " " ولفظ مسلم  الرُّ

ْقيَِة ِمْن ُكّلِ ِذي ُحَمةٍ اْْلَْنَصاِر    )8(" فِي الر 

 
 ( ) كتاب اأْلشربة ، باب تحريم التداوي بالخمر ( )بهذا اللفظ( 1984( برقم: )89/  6"صحيحه" )أخرجه مسلم في   – )1(
  4وأبو داود في "سننه" ) ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(8354( برقم: ) 410/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
 4وابن ماجه في "سننه" ) ،  ( )بلفظه.(  2045( برقم: )567/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3870( برقم: )6  /
»سنن أبي  . قال األرنؤوط في  ( )بلفظه.(8163( برقم: )1691/  2وأحمد في "مسنده" ) ،( )بمثله.( 3459( برقم: )513 /

لباني " .   وصححه األإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث."(:19/  6داود ت األرنؤوط« )
 . 6878برقم  (:1159/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )في 

( برقم: 5/    10والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  1391( برقم: )233/    4أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
البخاري تعليقا عن ابن مسعود، وذكره  "...  (:141/  4»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(19741)

/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وقال األلباني في  وقد أوردته في تغليق التعليق من طرق إليه صحيحة.
 "حسن لغيره" . 1172برقم  (:30

وقال  .    ( ) كتاب األشربة ، باب شراب الحلواء والعسل ( )بهذا اللفظ(110/    7)  معلقا    البخاري في "صحيحه"ذكره    –  )4(
(:"...إسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة 175/  4األلباني في »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

 فتح( وصححه الحافظ ابن حجر.". - 65/ 10الجزم )
( ) كتاب الطب ، باب رقية العين ( )بنحوه مطوال.( ، ومسلم 5738( برقم: ) 132/    7)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )5(

 ( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ( )بهذا اللفظ( 2195( برقم: )17/    7في "صحيحه" )
 ب ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ( )بهذا اللفظ( () كتاب السالم ، با2200(برقم:) 19/    7أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )6(
( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة  2199( برقم: )19/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . والنظرة ( )بهذا اللفظ(
،  ة الحية والعقرب ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الطب ، باب رقي5741( برقم: )132/    7أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )8(

 .( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة()بمثله(2193(برقم:) 17/  7ومسلم في"صحيحه") 
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َص النبي  :"َيق ول      جابر وفي مسلم عن -5764  )1(" آِلِل َحْزٍم فِي ُرْقيَِة اْلَحيَّةِ  َرخَّ

 )2("اَل ُرْقيَةَ إِالَّ ِمْن َعْيٍن أَْو ُحَمةٍ "  قال رسول للا      حصينفيهما عن عمران بن   -5765

رسول    قَالَ   :"قَالَ     عن أنس  وْلبي داود.    (صحيح دون قوله: "أو دم ال يرقأ) -5766
َمٍة أَْو َدٍم يَْرقَأ    للا  ْقَيةَ إاِلَّ ِمْن َعْيٍن أَْو ح   )3("اَل ر 

مسلمو -5767 أنس  في  للا  َرخَّصَ :"قَالَ     عن  ِمْن  رسول  ْقَيِة  الرُّ َواْلُحَمِة  فِي  اْلعَْيِن 
 )4(" َوالنَّْملَةِ 

فَاِء بِْنِت َعْبِد َّللاَِّ و.    )صحيح(  -5768 َوأََنا عنَد      رسول للا   َدَخَل َعلَيَّ   :" قَالَتْ     عن الّشِ
ْقَيةَ النَّْملَِة َكَما َعلَّْمِتيَها اْلكتابةَ    )5("    حفصة فَقَاَل ِلي أاََل ت عَل ِِميَن َهِذِه ر 

أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة القرشي ، حدثه أن رجال  وفي لفظ :" .     )صحيح( -5769
من اْلنصار خرجت به نملة فدل أن الشفاء بنت عبد للا ترقي من النملة ، فجاءها فسألها أن 

فأخبره بالذي   ترقيه ، فقالت : وللا ما رقيت منذ أسلمت ، فذهب اْلنصاري إلى رسول للا  
الشفاء فقال : " اعرضي علي " فعرضتها عليه ، فقال : ارقيه   قالت الشفاء ، فدعا رسول للا  

  )6("وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب .

عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن حفصة ، أن    :"   وفي لفظ.    )صحيح( -5770
 )7(" علميها حفصة: امرأة من قريش يقال لها : الشفاء ، كانت ترقي من النملة ، فقال النبي  

َوالنَّْملَة قُُروح تَْخُرج فِي اْلَجْنب َوَغْيره ِمْن اْلَجَسد , وسمي نملة ألن صاحبه يحس في مكانه كأن  •
 نملة تدب عليه وتعضه وأصنافها ثالثة 

وروى الخالل : أن الشفاء بنت عبد هللا كانت ترقي في الجاهلية من النملة فلما قال بن القيم :" •
وكانت قد بايعته بمكة قالت : يا رسول هللا ! إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة   هاجرت إلى  

فقالت : بسم هللا ضلت حتى تعود من أفواهها وال تضر   وإني أريد أن أعرضها عليك فعرضت عليه
أحدا اللهم اكشف البأس رب الناس قال : ترقي بها على عود سبع مرات وتقصد مكانا نظيفا وتدلكه 

،    حجر بخل خمر حاذق وتطليه على النملة وفي الحديث : دليل على جواز تعليم النساء الكتابعلى  
 .  ولفظ الحاكم " صلوب حين يعود من أفواهها"

 مسألة: هل طلب الرقية ينافي التوكل؟   •
عرضت علي اْلمم ، فجعل النبي    رضي للا عنهما قال :"  فيهما عن ابن عباس -5771

والنبيان يمرون معهم الرهط ، والنبي ليس معه أحد ، حتى رفع لي سواد عظيم ، قلت: ما هذا؟  
 

( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة  2198( برقم: )18/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(
 . والنظرة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم  5705( برقم: )126/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على دخول طوائف من 220( برقم: )137/    1ومسلم في "صحيحه" )،  يكتو ( )بهذا اللفظ(  

  .المسلمين الجنة بغير حساب وال عذاب ( )بمثله مرفوعا مطوال.( 
في . قال األرنؤوط    ( ) كتاب الطب ، باب في الرقى ( )بهذا اللفظ(3889( برقم: )16/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

وهو ابن عبد هللا -صحيح دون قوله: "أو دم ال يرقأ"، وهذا إسناد وهم فيه شريك  "  (:37/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
»ضعيف " . وضعفه األلباني في  فجعله من مسند أنس بن مالك، واختلف عنه أيضاً في وصله وإرساله   -النخعي، وهو سيئ الحفظ 
 6291برقم  (:908)صالجامع الصغير وزيادته« 

( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة  2196( برقم: )18/    7مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(
 . والنظرة ( )بهذا اللفظ(

نؤوط في . قال األر  ( ) كتاب الطب ، باب في الرقى ( )بهذا اللفظ(3887( برقم: )13/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
رجاله ثقات، لكنه قد اختُلف في وصله وإرساله، والصحيح إرساله كما قال الدارقطني "(:35/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) 

،وقال   2650برقم    (:517/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )". وصححه األلباني في  .195  -  194/ ورقة  5في "العلل"  
والمفي   الضعيفة  األحاديث  )»سلسلة  األمة«  في  السيئ  وأثرها  اإلسناد"(:32/  5وضوعة  في      صحيح  مفصال   بحثه  وتم   "

 . 178برقم  (:340/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
 ()كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، أمر النبي لتعليم الرقية6980( برقم:)56/    4أخرجه الحاكم في"مستدركه")–  )6(

  ( 341/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«)وصححه ووافقه الذهبي . وصححه األلباني في()بهذا اللفظ(
وصححه    ( ) كتاب الرقى والتمائم ، ذكر رقية النملة ( )بهذا اللفظ(8369( برقم: )414/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )7(

وقال الحاكم: " "...(:342/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )في  ووافقه الذهبي ، وفقال األلباني  
 ". قلت: وهو كما قاال صحيح اإلسناد ". ووافقه الذهبي.
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أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه ، قيل: انظر إلى اْلفق ، فإذا سواد يمْل اْلفق ، ثم قيل لي:  
مْل اْلفق ، قيل: هذه أمتك ، ويدخل  انظر ها هنا ، وها هنا ، في آفاق السماء ، فإذا سواد قد  

الجنة من هؤالء سبعون ألفا بغير حساب . ثم دخل ولم يبين لهم ، فأفاض القوم وقالوا: نحن  
الذين آمنا باهلل واتبعنا رسوله ، فنحن هم ، أو أوالدنا الذين ولدوا في اْلسالم ، فإنا ولدنا في  

، وال يتطيرون   هم الذين ال يسترقون، فقال:  الجاهلية ، فبلغ النبي صلى للا عليه وسلم فخرج
، وال يكتوون ، وعلى ربهم يتوكلون . فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول للا؟ قال:  

قال: سبقك عكاشة أنا؟  أمنهم  فقال:  آخر  فقام   ، الذين    "    ولفظ مسلم"  نعم  ال يرقون وال  هم 
    )1("، وال يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون   يسترقون

وزاد مسلم في روايته فقال: »ال يرقون وال يسترقون« وهي زيادة شاذة وقال األلباني :... •
  / 1(."الصحيحة" )254كما بينته فيما علقته على كتابي " مختصر صحيح مسلم " )رقم  

 ". ووافقه الشيخ ابن باز . (.490 - 1/489

ِتي      رسول للا   أَنَّ   :"    عمران ْبِن حصينعن  وفي مسلم   -5772 ل  اْلَجنَّةَ ِمْن أ مَّ قَاَل َيْدخ 
ِ قَاَل   وَن َواَل    ُهْم الَِّذيَن اَل يَْستَْرقُونَ َسْبع وَن أَْلفًا بِغَْيِر ِحَساٍب قَال وا َمْن ه ْم َيا َرس وَل َّللاَّ َواَل َيتََطيَّر 

وَن َوَعلَى َرب ِِهْم َيتََوكَّ    )2("ل ونَ يَْكتَو 

استرقى   من اكتوى أو:"  رسول للا  قال"  مغيرة بن شعبةوعن ال.    )صحيح( -5773
    )3("برئ من التوكل فقد

(: أي: التوكل الكامل الذي يؤهل  32/  2موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )  قال األلباني في •
 .وذلك ال ينافي الجواز كما في أحاديث الباب وغيره."...    صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب 

كان يكره جر اْلزار ، والتبرج    " أن رسول للا     عن اِبن مسعود. و   )ضعيف( -5774
بالزينة لغير أهلها ، وعزل الماء عن محله ، وضرب الكعاب ، والصفرة ، وتغيير الشيب ،  

 , )4(" وعقد التمائم والرقى إال بالمعوذات .  
ْقيَة    َوَعلَى تَْقِدير  ,  قَاَل الطَّبَِري  اَل يُْحتَّج بَِهذَا اْلَخبَر ِلَجَهالَِة َراِويه • ْذِن فِي الر  ته فَُهَو َمْنُسوخ بِاإْلِ ِصحَّ

 .بِفَاتَِحِة اْلكتاب 

  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة  220( برقم: )137/    1ومسلم في "صحيحه" )    –  )1(

 .( بمثلهعذاب ( )بغير حساب وال 
)م(( ) كتاب الطب ، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من  5705( برقم: )126/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على دخول طوائف من 220( برقم: )137/    1مسلم في "صحيحه" )ولم يكتو ( )بهذا اللفظ( ،  
    . (بنحوه مطوالوال عذاب ( )المسلمين الجنة بغير حساب 

( ) كتاب الرقى والتمائم ، ذكر الزجر عن االسترقاء بلفظة 6087( برقم: )452/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
وقال :"حسن صحيح"   ( )بلفظه.(2055( برقم: )573/    3والترمذي في "جامعه" )،    مطلقة أضمرت كيفيتها فيها ( )بهذا اللفظ(

سناده "إ(: 452/ 13»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بلفظه.( 18467( برقم: )4130/  8وأحمد في "مسنده" )، 
أي: التوكل   وعلق قائال :"  1183برقم    (:32/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في  صحيح

وذلك ال ينافي الجواز كما في     الكامل الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الجنة بغير حساب، كما سيأتي في حديث عكاشة آخر الكتاب 
 . "أحاديث الباب وغيره.

( ) كتاب الحظر واإلباحة ، ذكر الزجر عن أشياء معلومة 5682( برقم: )495/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
»صحيح ؤوط في  . قال األرن ( )بمثله مطوال.(3850( برقم: )877/  2وأحمد في "مسنده" )،  غير ما ذكرناها ( )بهذا اللفظ(

بد الرحمن بن حرملة: قال ابن المديني: ال أعلم روي عنه شيء إال من هذا الطريق، وال نعرفه في  "ع(:495/ 12ابن حبان« ) 
". وباقي رجاله ثقات....  وأدخله البخاري في كتاب " الضعفاء "  ...  : لم يصح حديثه5/270أصحاب عبد هللا، وقال البخاري  

»ضعيف موارد الظمآن إلى " . وضعفه األلباني في  إسناده صحيح"ت أحمد شاكر(:  507/  3ند أحمد« )»مسقال أحمد شاكر في  
 . وقال :"منكر" 178برقم  (:104زوائد ابن حبان« )ص
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قَى َوالتََّماِئم َوالت َِولَة ِشْرك" َرفَعَه    عن اِبن مسعود. )حسن( -5775 "إِنَّ الرُّ
)1(   

تَِميَمة َوِهَي  َوالتََّمائِم َجْمع    ,  في اْلَحِديث قِصَّة  "   (:196/  10»فتح الباري « )  قال ابن حجر في •
أْس , َكانُوا فِي اْلَجاِهِليَّة يَْعتَِقُدوَن أَنَّ ذَِلَك يَْدفَع اآْلفَات , َوالتِّ  َولَة بَِكْسِر  َخَرز أَْو قِاَلَدة تُعَلَّق فِي الرَّ

م ُمَخفَّفًا َشْيء َكانَْت اْلَمْرأَة تَْجِلب بِِه َمَحبَّة َزوْ  ْحر   ,  جَهااْلُمثَنَّاة َوفَتْح اْلَواو َوالالَّ   َوُهَو َضْرب ِمْن الّسِ
ْرك أِلَنَُّهْم أََراُدوا َدْفع اْلَمَضارّ   , َواَل يَْدُخل فِي    ,  َوَجْلب اْلَمنَافِع ِمْن عند َغْير َّللاَّ   َوإِنََّما َكاَن ذَِلَك ِمْن الّشِ

َكاَن بِأسماء َّللاَّ َوَكاَلمه َما  اِْستِ   ,   ذَِلَك  اأْلََحاِديث  ثَبََت فِي  قَْبل ُوقُوعه  فَقَْد  ذَِلَك  ذ  مثلْعَمال  يُعَّوِ "َكاَن 
ة ة" اْلَحِديث , اْلحسن َواْلُحَسْين بَِكِلَماِت َّللاَّ التَّامَّ  ". َحِديث َخْولَة و , ِمْن ُكّل َشْيَطان َوَهامَّ

قَى عند  َوقَْد أَْجَمَع اْلعُلََماء َعلَى َجَواز • يَُكون بَِكاَلِم َّللاَّ تَعَالَى أَْو بِأَْسَمائِِه  :أَْن    اِْجتَِماع ثاََلثَة ُشُروط  الر 
ْقيَة اَل تُْؤثَر بِذَاتَِها بَْل   ,  َوبِاللَِّساِن اْلعََربِّي أَْو بَِما يُْعَرف َمعناهُ ِمْن َغْيره  ,  َوِصفَاته َوأَْن يَْعتَِقد أَنَّ الر 

اِجح أَنَّهُ اَل بُّد ِمْن اِْعتِبَار الش ُروط اْلَمْذُكوَرة  َواْختَلَفُوا فِي َكْونَها َشْرًطا , . بِذَاِت َّللاَّ تَعَالَى    ".َوالرَّ

ْقيَة إِالَّ ِمْن اْلعَْين َواللَّْدَغة َكَما تَقَدََّم فِي " باب َمْن اِْكتََوى " ِمْن َحِديث   • عمران  َوقَاَل قَْوم اَل تَُجوز الر 
اج  َمعنى اْلَحْصر فِيِه أَنَُّهَما أَْصاًل ُكّل َما يَْحتَ ْبن حصين " اَل ُرْقيَة إِالَّ ِمْن َعْين أَْو ُحَمة "َوأُِجيَب بِأَنَّ  

ْقيَة , فَيَْلتَِحق بِاْلعَْيِن َجَواز ُرْقيَة َمْن بِِه َخبَل أَْو َمّس َونَْحو ذَِلَك اِلْشتَِراِكَها فِي َكْونهَ  ا تَْنَشأ عن إِلَى الر 
ْحوه ِمْن اْلَمَواّد  أَْحَوال َشْيَطانِيَّة ِمْن أنسّي أَْو ِجنِّّي , َويَْلتَِحق بِالس ّمِ ُكّل َما َعَرَض ِلْلبََدِن ِمْن قَْرح َونَ 

يَّة .  .انتهى من كالك ابن حجر رحمه هللا" الس ّمِ
  

 
( برقم:  216/    4والحاكم في "مستدركه" )،    ( )بهذا اللفظ(6090( برقم: )456/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
/   2وأحمد في "مسنده" ) ،  ( )بنحوه مطوال.(  3530( برقم: )554/    4وابن ماجه في "سننه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  7599)

صحيح لغيره، وهذا إسناد  "ط الرسالة(:  110/  6»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه مطوال.(3685( برقم: )840
رجاله ثقات رجال الصحيح، إال ان " (:456/  13»صحيح ابن حبان« )  " ، وقال فيهالة ابن أخي زينب، لكنه متابعضعيف لج
»ضعيف " . وضعفه األلباني في  إسناده حسن "ت أحمد شاكر(:  513/  3»مسند أحمد« )  " . وقال أحمد شاكر في  فيه أنقطاعاً 

برقم    (:349/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )بن حبان في  ، وصحح لفظ ا  2016برقم    (:376/  2الترغيب والترهيب« )
(، كما حققت ضعف رواية أخرى مطولة هي في األصل قبل هذه، 2972قد حققت صحته في "الصحيحة" )  وقال :"  3457

م فكانت من حصة "ضعيف الترغيب"، وأما الثالثة الجهلة، فسووا بين الروايتين، فقالوا في كل منهما: "حسن بشواهده"! رغ
أن هذه صححها ابن حبان والحاكم، والذهبي أيضاً، كما أن الرواية األخرى أعلها المؤلف بالجهالة، فحسنوها خبط عشواء )خبط 

 . "لزق( كما يقولون في سوريا!
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 العين حق. وكيف يتم االستغسال ؟   •
َرأَى فِي َبْيتَِها َجاِرَيةً فِي    أَنَّ النبي  رضي للا عنها :"   عن أم سلمةفي البخاري   -5776

 )1("َوْجِهَها َسْفعَةٌ فَقَاَل اْستَْرق وا لََها فَإِنَّ بَِها النَّْظَرةَ 

تِي َبْعد قََضاء َّللاَّ َوقََدره   عن النبي     جابروعن  .  )حسن( -5777 وت ِمْن أ مَّ قَاَل:" أَْكثَر َمْن يَم 
اِوي:يَعني ِباْلعَْيِن .  )2(ِباْْلَْنف ِس "   "قَاَل الرَّ

َها    رسول للا  أَنَّ   رضي للا عنها :"   عن عائشةوفيهما    -5778 ر  أَْن تَْستَْرقَِي َكاَن َيأْم 
   )3(" أن يسترقى من العين البخاري"  أمرولفظ  " ،ِمْن اْلعَْينِ 

النبي   :"َيق ول        جابر  وفي مسلم عن -5779 َص  اْلَحيَّةِ   َرخَّ ُرْقيَِة  فِي  َحْزٍم  َوقَاَل    آِلِل 
ْم اْلَحاَجة  قَالَْت اَل َولَِكْن اْلعَْين    ِْلسماء ِبْنِت ع َمْيٍس َما ِلي أََرى أَْجَساَم َبنِي أَِخي َضاِرَعةً ت ِصيب ه 

 )4("قَاَل اْرقِيِهْم قَالَْت فَعََرْضُت َعلَْيِه فَقَاَل اْرقِيِهمْ ت ْسِرع  إِلَْيِهْم 

اْلعَْيُن َحق  َولَْو َكاَن    :"قَالَ عن النبيا  رضي للا عنهم  عن ابن عباسوفي مسلم   -5780
 )5("َشْيٌء َسابََق اْلقََدَر َسبَقَتْهُ اْلعَْيُن َوإِذَا اْستُْغِسْلتُْم فَاْغِسلُوا

َنْيفٍ   عن أبي  )حسن صحيح (.  -5781 أَنَّ َعاِمَر ْبَن َرِبيعَةَ ، أََخا :"    أ َماَمةَ ْبن  َسْهِل ْبِن ح 
َنْيٍف َوه َو َمَع َرس وِل للِا   ِ ْبِن َكْعٍب َرأَى َسْهَل ْبَن ح  اِر يَْغتَِسل  ، فَقَاَل : َوللِا َما  َبِني َعِدي  ِباْلَخرَّ
َخبَّأَةٍ ، قَاَل : فَل بَِط َسْهٌل ، فَأ تَِي النَّ  ، فَِقيَل : َيا َرس وَل للِا ، َهْل لََك    بِيُّ  َرأَْيت  َكاْلَيْوِم ، َواَل ِجْلَد م 

َنْيٍف ، اَل َيْرفَع  َرأَْسه  ؟ فَقَاَل َرس ول  للِا   وَن ِمْن أََحٍد ؟ " قَال وا : نَعَْم   فِي َسْهِل ْبِن ح  : " َهْل تَتَِّهم 
َخبَّأَةٍ ، فََدَعا َرس ول  للِا  ، َعاِمر  ْبن  َرِبيعَةَ َرآه  يَْغتَِسل  ، فَقَاَل : َوللِا َما َرأَْيت    َكاْلَيْوِم ، َواَل ِجْلَد م 

   َك  ؟ " اْغتَِسْل ل ه  ، فَغََسَل  َعاِمَر ْبَن َرِبيعَةَ فَتَغَيََّظ َعلَْيِه ، َوقَاَل : َعاَلَم َيْقت ل  أََحد ك ْم أََخاه  ، أاََل ت بَر ِ
ْكِب لَْيسَ    )6(" ِبِه َبأٌْس .  لَه  َعاِمٌر ، فََراَح َسْهٌل َمَع الرَّ

أ  ، ث مَّ َيْغتَِسل   و   )صحيح( . -5782 َعِن اْْلَْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت : َكاَن ي ْؤَمر  اْلعَاِئن  فََيتََوضَّ
  )7("ِمْنه  اْلَمِعين  . 

 
 
 
 

 
ومسلم في ،  ( ) كتاب الطب ، باب رقية العين ( )بهذا اللفظ(  5739( برقم: )132/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ( )بمثله مطوال.(2197( برقم: )18/    7"صحيحه" )
/    11وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" )،  ( )بنحوه.(  1868( برقم: )317/    3أخرجه الطيالسي في "مسنده" )  –  )2(

.حسنه    ( )بهذا اللفظ(2900( برقم: )338/    7الطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" )  و( )بنحوه.( ،  1/    2486( برقم: )159
 . 1206برقم  (:263/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في 

( ) كتاب الطب ، باب رقية العين ( )بنحوه مطوال.( ، ومسلم 5738( برقم: ) 132/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 ( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ( )بهذا اللفظ( 2195( برقم: )17/    7في "صحيحه" )

( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة  2198( برقم: )18/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  والنظرة ( )بهذا اللفظ(

 . ( ) كتاب السالم ، باب الطب والمرض والرقى ( )بهذا اللفظ(2188( برقم: )13/  7"صحيحه" )أخرجه مسلم في  – )5(
( ) كتاب الرقى والتمائم ، ذكر وصف الوضوء الذي ذكرناه  6106( برقم: )470/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )    –  )6(

( ) كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى 5792( برقم: )411/    3والحاكم في "مستدركه" )،    لمن وصفناه ( )بهذا اللفظ(  
( 7570( برقم: )100/    7والنسائي في "الكبرى" )ححه ووافقه الذهبي ،  وصعنهم ، طريق الغسل لدفع ضرر العين ( )بنحوه.(  

( ) مسند المكيين رضي هللا عنهم ، حديث  16227( برقم: )3449/    6وأحمد في "مسنده" )  ) كتاب الطب ، العين ( )بنحوه.( ،
»حديث صحيح، أبو "سالة(: ط الر  356/  25»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    سهل بن حنيف رضي هللا عنه ( )بمثله.(  

. قال األلباني في   وهو عبد هللا بن عبد هللا المدني، وإن كان مختلفاً فيه، قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين«  -أويس
 .»حسن صحيح«: 6074برقم   (:460/ 8»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان« )

. قال األرنؤوط    ( ) كتاب الطب ، باب ما جاء في العين ( )بهذا اللفظ(3880برقم: )(  10/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )    –  )7(
»إسناده صحيح. األسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي "    ت األرنؤوط(: 29/  6»سنن أبي داود« )في  

»سلسلة األحاديث الصحيحة قال األلباني في    .    الحميد«ابُن أخت األسود، واألعمش: هو ُسليمان بن ِمهران، وجرير: هو ابن عبد  
 .هذا سند صحيح على شرط الشيخين«... و"  - 2522برقم  (:61/ 6وشيء من فقهها وفوائدها« )
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 : فما بعدها  (204 / 10»فتح الباري البن حجر« ) قال ابن حجر في •
اِبن عباس ِصفَة ااِلْغتَِسال , َوقَْد َوقَعَْت فِي َحِديث سهل ْبن ُحنَْيٍف عند أحمد  َولَْم يُبَيِّن فِي َحِديث    •

ْهِرّيِ عن أبي أمامة ْبن سهل ْبن ُحنَْيٍف " أَنَّ أَبَاهُ َحدَّثَهُ  َوالنسائي وصححه اِْبن حبان ِمْن َطِريق الز 
اِر ِمْن اْلُجْحفَة اِْغتََسَل سهل ْبن َخَرَج َوَساُروا َمعَهُ نَْحو َماء , َحتَّى إِذَ أَنَّ النبي ا َكانُوا بِِشْعِب اْلَخزَّ
فَنََظَر إِلَْيِه عامر ْبن َربِيعَة فَقَاَل : َما َرأَْيت َكاْليَْوِم َواَل   -َوَكاَن أَْبيَض حسن اْلِجْسم َواْلِجْلد    -ُحنَْيٍف  

فَقَاَل : َهْل تَتَِّهُموَن بِِه ِمْن أََحد ؟ قَالُوا .   هل . فَأَتَىس -أَْي ُصِرَع َوْزنًا َوَمعنى  -ِجْلد ُمَخبَّأَة , فَلُبَِط 
يُْعِجبك    عامر ْبن َربِيعَة . فََدَعا عامرا فَتَغَيََّظ َعلَْيِه فَقَاَل : َعاَلَم يَْقتُل أََحدُكْم أََخاهُ ؟ َهالَّ إِذَا َرأَْيت َما

ْكت . ثُمَّ قَاَل : اِْغتَِسْل لَهُ , فَغََسلَ  َوْجهه َويََدْيِه َوِمْرفَقَْيِه َوُرْكبَتَْيِه َوأَْطَراف ِرْجلَْيِه َوَداِخلَة إَِزاره فِي   بَرَّ
ِلَك ,  قََدح , ثُمَّ يَُصّب ذَِلَك اْلَماء َعلَْيِه َرُجل ِمْن َخْلفه َعلَى َرأْسه َوَظْهره ثُمَّ يُْكفَأ اْلقَْدح ; فَفَعََل بِِه ذَ 

َس بِِه بَأْس " َولَْفظ النسائي أَنَّهُ يَُصّب َصبَّة َعلَى َوْجهه بِيَِدِه اْليُْمنَى , َوَكذَِلَك فََراَح سهل َمَع النَّاس لَيْ 
 َسائِر أَْعَضائِِه َصبَّة َصبَّة فِي اْلقََدح , َوقَاَل فِي آِخره " ثُمَّ يُْكفَأ اْلقََدح َوَراَءهُ َعلَى اأْلَْرض " َوَوقَعَ 

أ فَيَْغِسل َوْجهه َويََدْيِه إِلَى  فِي ِرَوايَة اِْبن َماَجْه "   فَْليَْدُع بِاْلبََرَكِة . ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فَأََمَر عامرا أَْن يَتََوضَّ
ْهرِ  ّيِ :"َوأََمَر اْلِمْرفَقَْيِن َوُرْكبَتَْيِه َوَداِخلَة إَِزاره, َوأََمَرهُ أَْن يَُصّب َعلَْيِه " قَاَل ُسْفيَان قَاَل َمْعَمر عن الز 

َزار الطََّرف اْلُمتََدلِّي الَِّذي يَِلي َحقْ أَنْ  نَاء ِمْن َخْلفه"قَاَل اْلَماِزِرّي: اْلُمَراد بَِداِخلَِة اإْلِ وه اأْلَْيَمن   يُْكفَأ اإْلِ
أَ لَهُ   لفظ  ,  . َواْلَحِديث فِي " اْلُمَوطَّأ " وَ  ْكت ؟ إِنَّ اْلعَْين َحّق , تََوضَّ أَ    عن َماِلك " َوفِيِه أاََل بَرَّ , فَتََوضَّ

 لَهُ عامر فََراَح سهل لَْيَس بِِه بَأْس " .  .  

َصابَة َوقَْبل ااِلْستِْحَكام فَقَْد أَرْ  • ا عند اإْلِ َشَد الشَّاِرع  الثَّاِلث : َهذَا اْلغَْسل يَْنفَع بَْعد اِْستِْحَكام النَّْظَرة , فَأَمَّ
ْكت َعلَْيِه " َوفِي ِرَوايَة اِْبن إِلَى َما يَْدفَعهُ بِقَْوِلِه فِي قِصَّة سهل ْبن حُ  نَْيٍف اْلَمْذُكوَرة َكَما َمَضى " أاََل بَرَّ

ار َواْبن الس نِّّي ِمْن َحِديث أنس َرفَعَهُ " َمْن َرأَى َشْيئًا فَ  أَْعَجبَهُ َماَجْه " فَْليَْدُع بِاْلبََرَكِة " َوأَْخَرَج اْلبَزَّ
ة   ْوَضة : َواَل ِديَة فِيِه َواَل َكفَّاَرة    ,  إاِلَّ بِاّلَلَِّ فَقَاَل : َما َشاَء َّللاَّ اَل قُوَّ لَْم يَُضّرهُ " . َوقَاَل النََّوِوّي فِي " الرَّ

ا اَل    . أِلَنَّ اْلُحْكم إِنََّما يَتََرتَّب َعلَى ُمْنَضبٍِط َعاّم ُدون َما يَْختَّص بِبَْعِض النَّاس فِي بَْعض اأْلَْحَوال ِممَّ
َوأَْيًضا فَاَلَِّذي يَْنَشأ    .  َوإِنََّما َغايَته َحَسد َوتََمّنٍ ِلَزَواِل نِْعَمة  ,  َكْيف َولَْم يَقَع ِمْنهُ فِْعل أَْصالً   ,  اِْنِضبَاط لَهُ 

فَقَ   , اْلَحيَاة  َزَوال  اْلَمْكُروه فِي  ذَِلَك  يَتَعَيَّن  َواَل  ِلذَِلَك الشَّْخص,  َمْكُروه  بِاْلعَْيِن ُحُصول  َصابَة  اإْلِ   دْ عن 
ر َعلَى ذَِلَك إِالَّ   .أهـيَْحُصل لَهُ َمْكُروه بِغَْيِر ذَِلَك ِمْن أَثَر اْلعَْين   فَِإنَّهُ فِي    بِقَتِْل السَّاِحر   اْلُحْكم    َواَل يُعَّكِ

 َواْلفَْرق بَْينهَما فِيِه ُعْسر.   , َمعناهُ 

ذ    َوِصفَة ُوُضوء اْلعَائِن  • عند اْلع لََماء أَْن ي ْؤتَى ِبقََدحِ َماء , َواَل ي وَضع اْلقََدح فِي اْْلَْرض , فََيأْخ 
َماء يَْغِسل َوْجهه , ثُمَّ يَأُْخذ  َغْرفَة فَيَتََمْضَمض بَِها , ثُمَّ يَُمّجَها فِي اْلقََدح , ثُمَّ يَأُْخذ ِمْنهُ  ِمْنهُ 

يُْمنَى , ثُمَّ بِيَِمينِِه َماء يَْغِسل بِِه ِمْرفَقه اأْلَْيَسر , َواَل يَْغِسل َما بَْين  بِِشَماِلِه َماء يَْغِسل بِِه َكفّه الْ 
َمة فَة اْلُمتَقَّدِ , َوك ل  ذَِلَك فِي   اْلِمْرفَقَْيِن َواْلَكْعبَْيِن , ثُمَّ يَْغِسل قََدَمهُ اْليُْمنَى , ثُمَّ اْليُْسَرى َعلَى الّصِ

ْهِري    إَِزاره ,   , ثُمَّ َداِخلَةاْلقََدح   تََدل ِي الَِّذي َيِلي ِحْقوه اْْلَْيَمن .  َوَما فَسََّره  ِبِه الزُّ َوه َو الطََّرف اْلم 
اْلعَاِئ  أَنَّ غ ْسل  اْلعََمل  ِبِه  َوَمَضى  َنا ,  َواْستَحسنه  ع لََماؤ  َيِصف وَنه  ,  اْلع لََماء  أَْدَرَك  أَنَّه   َوأَْخبََر  ن  , 

 َصب ه , َوأَْخذه ِبَيِدِه اْلي ْمنَى , َوَكذَِلَك َباقِي أَْعَضاِئِه إِنََّما ه َو َصب ه َصبَّة َعلَى ذَِلَك َوْجهه إِنََّما ه وَ 
ض وء َوَغْيره , َوَكذَِلَك َغْسل َداِخلَة   ض وء فِي اْلقََدح , لَْيَس َعلَى ِصفَة َغْسل اْْلَْعَضاء فِي اْلو  اْلو 

َزار   ُصبّهُ َعلَى َرأْس    فَيَ   ثُمَّ يَقُوم الَِّذي فِي يَده اْلقَْدح,    ه َوَغْمسه فِي اْلقََدحإِنََّما ُهَو إِْدَخال اْْلِ
, َوقَْد َجاَء فِي    اْلَمِعين ِمْن َوَرائِِه َعلَى َجِميع َجَسده , ثُمَّ يَْكفَأ اْلقََدح َوَراَءهُ َعلَى َظْهر اأْلَْرض

َنْيف ِمْن ِرَواَية َماِلك فِي ِصفَته أَنَّه  قَاَل ِلْلعَاِئِن : اِْغتَِسْل لَه  , فَغََسَل َوْجهه ,    َحِديث سهل ْبن ح 
ْكَبتَْيِه , َوأَْطَراف ِرْجلَْيِه , َوَداِخلَة إَِزاره . َوفِي ِرَواَية : فَغََسَل َوْجهه   ,  َوَيَدْيِه , َوِمْرفَقَْيِه , َور 

ْكَبتَْيِه , َوأَْطَراف قََدَمْيِه . َظاِهرهَما  َوَظاِهر َكفَّْيِه , َوِمْرفَقَْيِه , َوَغَسَل َصْدره , وَ  َداِخلَة إَِزاره , َور 
َناء . قَاَل : َوَحِسَبْته  قَاَل :   .  ". َوَّللاَّ  أَْعلَم  َوأََمَر فََحَسا ِمْنهُ َحَسَواتفِي اْْلِ
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 الرقية بالفاتحة والمعوذات  •
ذ ِمْن اْلَجان  َوَعْين اْْلنسان َحتَّى    رسول للا  "َكانَ   أبي سعيدعن  .  )حسن( -5783 َيتَعَوَّ

َدات فَأََخذَ ِبَها َوتََرَك َما ِسَواَها"   ِ عَو  نََزلَْت اْلم 
ذ بِغَْيِرَهاتَْيِن   َوَهذَا  )   )1( اَل يَُدّل َعلَى اْلَمْنع ِمْن التَّعَو 

ذ بِغَْيِرِهَمااَل  َ, بَْل يَُدّل َعلَى اأْلَْولَِويَّة , الس وَرتَْينِ   . .( ِسيََّما َمَع ثُبُوت التَّعَو 

مسلم عن -5784 سعيد    وفي   النبي :"    الخدريأبي  أَتَى  ِجْبِريَل  د     أَنَّ  َحمَّ م  َيا  فَقَاَل 
ِ أَْرقِيَك ِمْن ك ل ِ َشْيٍء ي ْؤِذيَك ِمْن َشر ِ ك ل ِ َنْفٍس أَْو َعْيِن حَ  اِسٍد َّللاَّ   اْشتََكْيَت فَقَاَل نَعَْم قَاَل ِباْسِم َّللاَّ

ِ أَْرقِيكَ    )2("  َيْشِفيَك ِباْسِم َّللاَّ

َرقَاه     أَنََّها قَالَْت: َكاَن إِذَا اْشتََكى َرس ول  للِا    رضي للا عنها  َعائَِشةَ   وفي مسلم عن   -5785
ي ِجْبِريل  ، قَاَل: ِباْسِم للِا ي ْبِريَك ، َوِمْن ك ل ِ َداٍء َيْشِفيَك ، َوِمْن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد َوَشر ِ ك ل ِ ذِ 

  )3("َعْيٍن .

النبي  قال :"      وفيهما أبي سعيد الخدري -5786 نفر من أصحاب  في سفرة   انطلق 
سافروها ، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد  
ذلك الحي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا 

يها الرهط ، إن سيدنا لدغ ، وسعينا له ، لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم فقالوا : يا أ
منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم ، وللا إني ْلرقي ، ولكن    بكل شيء ال ينفعه ، فهل عند أحد

وللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعال ، فصالحوهم على 
فكأنما نشط من عقال ،  مد هلل رب العالمين  الح   قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ :  

فانطلق يمشي وما به قلبة . قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقسموا  
فنذكر له الذي كان ، فننظر ما يأمرنا ، فقدموا    ، فقال الذي رقى : ال تفعلوا حتى نأتي النبي 

. ثم قال : قد أصبتم ، اقسموا ،    يدريك أنها رقيةوما  فذكروا له ، فقال :    على رسول للا  
 )   ")4واضربوا لي معكم سهما . فضحك رسول للا  

إِذَا أََوى إِلَى      رسول للا   َكانَ   :"قَالَتْ رضي للا عنها      عن عائشةوفي البخاري   -5787
ذَتَْيِن َجِميعًافَِراِشِه َنفََث فِي َكفَّْيِه  ِ عَو  ث مَّ َيْمَسح  بِِهَما َوْجَهه  َوَما َبلَغَْت َيَداه  ِمْن   ِبق ْل ه َو َّللاَّ  أََحٌد َوِباْلم 
ا اْشتََكىَجَسِدِه قَالَْت عائشة   )5("َكاَن يَأُْمُرنِي أَْن أَْفعََل ذَِلَك بِهِ  فَلَمَّ

كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه      رسول للا   أن  "  وفيهما عنها -5788
فسألت الزهري "  نفسه لبركتها  أكل وشرب   كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدفلما ثقل    بالمعوذات 

إذا     رسول للا   كان" ولفظ مسلم" ،  كيف ينفث ؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه 
فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه   نفث عليه بالمعوذات   أهلهمرض أحد من  

كان إذا اشتكى يقرأ على   "وفي لفظ لمسلم " ،  وأمسحه بيد نفسه ْلنها كانت أعظم بركة من يدي 
 )6( "نفسه بالمعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها .

  

 
( برقم:  576/    3والترمذي في "جامعه" )  ،)بمثله.(    1/    5509( برقم: )1052/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )1(
 . 4902برقم  (:882/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته«)وقال :"حسن غريب". وصححه األلباني في ()بهذا اللفظ(2058)
 . ( ) كتاب السالم ، باب الطب والمرض والرقى ( )بهذا اللفظ(2186( برقم: )13/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب السالم ، باب الطب والمرض والرقى ( )بهذا اللفظ(2185( برقم: )13/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب اإلجارة ، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 2276( برقم: )92/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 . بفاتحة الكتاب ( )بهذا اللفظ(
 7( ) كتاب فضائل القرآن ، باب فضل المعوذات ( )بنحوه.( ، )5017( برقم: )190/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . ( ) كتاب الطب ، باب النفث في الرقية ( )بهذا اللفظ(5748)  ( برقم:133 /
( ) كتاب الطب ، باب الرقى بالقرآن والمعوذات ( )بهذا اللفظ( 5735( برقم: )131/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(

 . نفث ( )بنحوه.(( ) كتاب السالم ، باب رقية المريض بالمعوذات وال2192( برقم: )16/  7، ومسلم في "صحيحه"  )
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 السحر باب في  •
وِبقَاِت قَال وا َيا َرس وَل    "   قال:  عن النبي      عن أَبِي هريرةفيهما    -5789 اْجتَِنب وا السَّْبَع اْلم 

ِ َوأَكْ  َم َّللاَّ  إاِلَّ ِباْلَحق  ْحر  َوقَتْل  النَّْفِس الَّتِي َحرَّ ِ َوالس ِ ْرك  ِباّلِلَّ ِ َوَما ه نَّ قَاَل الش ِ َبا َوأَْكل  َماِل  َّللاَّ ل  الر ِ
ْحِف َوقَذْ  ْؤِمَناِت اْلغَافِاَلتِ اْلَيِتيِم َوالتََّول ِي َيْوَم الزَّ ْحَصَناِت اْلم   )1("ف  اْلم 

س ِحَر َحتَّى َكاَن يََرى     رسول للا   َكانَ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها    عن عائشة  وفيهما -5790
ْحِر إِذَا َكاَن َكذَا فَ  قَاَل َيا عائشة  أَنَّه  َيأْتِي الن َِساَء َواَل َيأِْتيِهنَّ قَاَل س ْفَيان  َوَهذَا أََشدُّ َما يَك ون  ِمْن الس ِ

اَلنِ  أَتَاِني َرج  فِيِه  اْستَْفتَْيت ه   فِيَما  أَْفتَانِي  قَْد   َ أَنَّ َّللاَّ َواْْلَخر  عنَد    أََعِلْمِت  َرأِْسي  أََحد ه َما عنَد  فَقَعََد 
ِل قَاَل َمْطب وٌب قَاَل َوَمْن َطبَّه  قَاَل لَِبيد  ْبن    ج  أَْعَصَم ِرْجلَيَّ فَقَاَل الَِّذي عنَد َرأِْسي ِلْْلَخِر َما َبال  الرَّ

َنافِقًا َرْيٍق َحِليٌف ِليَه وَد َكاَن م  ٌل ِمْن َبِني ز  َشاقٍَة قَاَل َوأَْيَن قَاَل فِي قَاَل َوفِ   َرج  ْشٍط َوم  يَم قَاَل فِي م 
ِ َطْلعٍَة ذََكٍر تَْحَت َراعوفٍة فِي ِبئِْر ذَْرَواَن قَالَْت فَأَتَى النبي ف  اْلِبئَْر َحتَّى اْستَْخَرَجه  فَقَاَل َهِذِه   ج 

ء وس  الشََّياِطيِن قَاَل فَاْست ْخِرَج قَالَْت   اْلِبئْر  الَّتِي أ ِريت َها َوَكأَنَّ َماَءَها ن قَاَعة  اْلِحنَّاءِ  َوَكأَنَّ َنْخلََها ر 
ا َّللاَّ  فَقَْد َشفَانِي َوأَْكَره  أَْن أ ِثيَر َعلَى أََحٍد ِمْن النَّاِس شَ  افَق ْلت  أَفَاَل أَْي تََنشَّْرَت فَقَاَل أَمَّ    )2(" رًّ

َرْيٍق ي قَال  لَه  لَِبيد  َيه و     رسول للا   قَالَْت َسَحرَ "  وفي لفظ مسلم -5791 وِد َبنِي ز  ِديٌّ ِمْن يَه 
إِلَْيِه أَنَّه  َيْفعَل  الشَّْيَء َوَما َيْفعَل ه  َحتَّى إِذَا َكاَن     رسول للا   ْبن  اْْلَْعَصِم قَالَْت َحتَّى َكانَ  ي َخيَّل  
َ أَْفتَاِني  ث مَّ َدَعا ث مَّ      رسول للا   ذَاَت َيْوٍم أَْو ذَاَت لَْيلٍَة َدَعا َدَعا ث مَّ قَاَل َيا عائشة أََشعَْرِت أَنَّ َّللاَّ

ِ    ...   فِيَما اْستَْفتَْيت ه    ا أََنا فَقَْد َعافَانِي َّللاَّ  َوَكِرْهت  أَْن أ ِثيَر    أَفَاَل أَْحَرْقتَهُ فَق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ قَاَل اَل أَمَّ
ا فَأََمْرت  بَِها فَد       )3("فَِنْت َعلَى النَّاِس َشرًّ

ولم يقل " أفال أحرقته " ، ولم يذكر    -قلت: يا رسول للا ، فأخرجه    "وفي لفظ لمسلم -5792
   )4("" فأمرت بها فدفنت 

للبخاري -5793 لفظ  ِ     " وفي  َّللاَّ َرس وَل  َيا  أَْخَرْجتَهُ فَق ْلت   َّللاَّ     فََهالَّ  َشفَانِي  فَقَْد  أََنا  ا  أَمَّ قَاَل 
ا    )5("َوَكِرْهت  أَْن أ ِثيَرَعلَى النَّاِس َشرًّ

النووي • يُْخِرجهُ   ,  ِكاَلُهَما صحيح:"  في شرح مسلم  قال  أَنَّهُ  يُْحِرقهُ   ,  فََطلَبَْت  إِْخَراج    ,  ثُمَّ  َواْلُمَراد 
ْحر , فََدفَنََها   ,َوأَْخبََر أَنَّ َّللاَّ تَعَالَى قَْد َعافَاهُ , َوأَنَّهُ يََخاف ِمْن إِْخَراجه َوإِْحَراقه َوإَِشاَعة َهذَا   الّسِ

ْحر ا َعلَى المسلميَن ِمْن تَذَك ر الّسِ يِه , أَْو إِيذَاء فَاِعله َوُشيُوعه, َواْلَحِديث فِ   ,  أَْو تَعَل مه  ,  َضَرًرا َوَشرًّ
بِيَن لَهُ ِمْن اْلُمنَافِِقيَن َوَغْيرهْم َعلَى سِ  ْحر النَّاس , فَيَْحِملهُ ذَِلَك أَْو يَْحِمل بَْعض أَْهله َوُمِحبِّيِه َواْلُمتَعَّصِ

َحة ِلَخْوِف َمْفَسَدة أَْعَظم ِمْنَها ,  َهذَا ِمْن باب تَْرك َمْصلَ َوأَذَاُهْم , َواْنتَِصابهْم ِلُمنَاَكَدِة المسلميَن بِذَِلَك . 
ْساَلم  ُ أَْعلَم .َوُهَو ِمْن أََهّم قََواِعد اإْلِ ات . َوَّللاَّ  , َوقَْد َسبَقَْت اْلَمْسأَلَة َمرَّ

لَِّذي يَُكون  َوفِي بَْعضَها ) ُجّف ( بِاْلِجيِم َواْلفَاء , َوُهَما بَِمعنى , َوُهَو ِوَعاء َطْلع النَّْخل , َوُهَو اْلِغَشاء ا •
ِإَضافَِة َطْلعَة َعلَْيِه , َويُْطلَق َعلَى الذََّكر َواأْلُْنثَى , فَِلَهذَا قَيََّدهُ فِي اْلَحِديث بِقَْوِلِه : ) َطْلعَة ذََكر ( َوُهَو بِ 

ُ أَْعلَم .    إِلَى ذََكر . َوَّللاَّ

اعوفة َحَجر يُوَضع َعلَى َرأْس اْلبِئْر اَل يُْستََطاع قَ   • ْلعه يَقُوم َعلَْيِه اْلُمْستَِقي . َوقَْد يَُكون فِي أَْسفَل  َوالرَّ
ف   اْلبِئْر , اْلبِئْر , قَاَل أَبُو ُعبَْيد : ِهَي َصْخَرة تُْنَزل فِي أَْسفَل اْلبِئْر إِذَا ُحِفَرْت يَْجِلس َعلَْيَها الَِّذي يُنَّظِ

ك , قُْلت ; يَا َرُسول َّللاَّ أَفَاَل اِْستَْخَرْجته " َوفِي ِرَوايَة َوُهَو َحَجر يُوَجد ُصْلبًا اَل يُْستََطاع نَْزعه فَيُتْرَ 
يَا َرُسول َّللاَّ فَأَْخِرْجهُ ِللنَّاِس " َوفِي ِرَوايَة اِْبن نَُمْير " أَفَاَل أَْخَرْجته ؟ قَاَل : اَل " َوَكذَا   :  ُوَهْيب" قُْلت

 .  فِي ِرَوايَة أَبِي أسامة الَّتِي بَْعد َهذَا اْلباب

 
( ) كتاب الوصايا ، باب قول هللا تعالى إن الذين يأكلون أموال  2766( برقم: )10/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .() كتاب اإليمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها()بمثله(89( برقم: )64/  1اليتامى ظلما ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الطب ، باب هل يستخرج السحر ( )بهذا اللفظ( ، 5765( برقم: )137/    7البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(

 .( ) كتاب السالم ، باب السحر ( )بنحوه.(2189( برقم: ) 14/  7ومسلم في "صحيحه" )
 . (بهذا اللفظ( ) كتاب السالم ، باب السحر ( )2189( برقم: )14/  7مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )3(
 . ( ) كتاب السالم ، باب السحر ( )بهذا اللفظ(2189( برقم: )14/  7في "صحيحه" )اخرجه مسلم  – )4(
 .( ) كتاب الدعوات ، باب تكرير الدعاء ( )بهذا اللفظ(6391( برقم: )83/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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يَا َرُسول َّللاَّ فََهالَّ ؟ قَاَل ُسْفيَان    قَْوله:)قَالَْت فَقُْلت أَفَاَل ؟ أَْي تَنَشَّْرت(َوقََع فِي ِرَوايَة اْلُحَمْيِدّي" فَقُْلت: •
لَْم     يَْستَْحِضر اللَّْفَظة فَذََكَرهُ بِاْلَمعنى, بَِمعنى تَنَشَّْرت . فَبَيََّن الَِّذي فَسََّر اْلُمَراد بِقَْوِلَها " أَفَاَل " َكأَنَّهُ 

 "فَقَالَْت عائشة:  هَشام عند أحمد  َوَكذَا َوقََع فِي ِرَوايَة َمْعَمرعن  َوَظاِهر َهِذِه اللَّْفَظة أَنَّهُ ِمْن الن ْشَرة.
َويُْحتََمل أَْن يَُكون   ة فِي التَّْرَجَمة,َوُهَو ُمْقتََضى َصنِيع اْلُمَصنِّف َحْيُث ذََكَر الن ْشرَ  تَعني تُنَشَّر, لَْو أَنَّك"

ْخَراج فَيَُوافِق ِرَوايَة َمْن َرَواهُ بِلَْفِظ"فََهالَّ أَْخَرَجتْهُ"َوِلَكْوِن لَْفظ َهِذِه الرِّ  َوايَة "َهالَّ ِمْن النَّْشر بَِمعنى اإْلِ
فَيَتَأَيَّد    ,  اد بِاْلَمْخَرجِ َما َحَواهُ اْلُجّف اَل اْلُجّف نَْفسهَويَُكون اْلُمرَ   ,  َوُحِذَف اْلَمْفعُول ِلْلِعْلِم بِهِ   اِْستَْخَرْجت"

 . "اْلَجْمع اْلُمقَدَّم ِذْكره .

ْحرَ قال البخاري   -5794 ِبِه    باب َهْل يَْستَْخِرُج الّسِ ٌل  َسيَِّب َرج  َوقَاَل قَتَاَدة  ق ْلت  ِلَسِعيِد ْبِن اْلم 
ْصاَلحَ  ذ  عن اْمَرأَِتِه أَي َحلُّ عنه  أَْو ي َنشَّر  قَاَل اَل َبأَْس ِبِه إِنََّما ي ِريد وَن ِبِه اْْلِ ا َما   ِطبٌّ أَْو ي َؤخَّ فَأَمَّ

 )1(" َيْنفَع  النَّاَس فَلَْم ي ْنهَ عنه   

رسول    س ئِلَ   :"قَالَ   رضي للا عنهما   عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   . وْلبي داود  )صحيح( -5795
    )2("عن النُّْشَرةِ فَقَاَل ه َو ِمْن َعَمِل الشَّْيَطانِ   للا 

قال الخطابي: الن شرة: ضرب من الرقية والعالج، يعالج به من كان يُظن  به مس الجن، وسميت  •
 يُنشر بها عنة، أي: يحل عنه ما خامره من الداء. نشرة، ألنه 

: قلت لسعيد قال قتادة، عن: الجزم بصيغة( 5765وقد أورد البخاري في "صحيحه" قبل الحديث ) •
أيَُحل  عنه أو يُنشَّر؟ قال: ال بأس به، إنما يريدون   -أو يؤخذ عن امرأته-بن المسيب: رجل به طب   

"الفتح"   في  الحافظ  قال  يُْنه عنه.  فلم  ينفع  ما  فأما  اإلصالح،  : الجوزي  ابن   قال:  233  / 10به 
حر. وقد سئل أحمد عمن  لسا  يعرف   من   إال   عليه  يقدر   يكاد  وال  المسحور،  عن   السحر  حل:  النشرة

يطلق السحر عن المسحور، فقال: ال بأس به، وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث بأن قوله:  
"النشرة من عمل الشيطان" إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيراً كان 

رقية في حديث جابر عند  خيراً، وإال فهو شر ... ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب ال
مسلم مرفوعاً: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث:  

 "العين حق" في قصة اغتسال العائن.
وأبو جعفر الطبري وغيرهما   ،المزني صاحب الشافعي  :  قال الحافظ: وممن صرح بجواز النشرة   •

المعبود"   "عون  في  ً تعلي   249  /10وقال  قوله  عل   قا وسلم-ى  عليه  "-صلَّى هللا  عمل  من  هو  : 
الشيطان": أي: من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من اآليات 

 القرآنية، واألسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فال بأس به.

تقدم تحريم التداوي بالحرام : ألنه اليتوصل إليه إال بالشرك ، وقد  واألرجح المنع مطلقا   •
  وحديث   والسحر من الشرك األكبر،    ، وحديث البأس بالرقى مالم تكن شركا "  وهو حرام

، والضرورات تبيح المحضورات  ة ، واألحاديث التالي إن هللا لم يجعل شفائكم في حرام"
   فيبيح ذلك كله.، بخالف اإلكراه الملجئ    ، والسحر كفر أكبر  والقتل  سوى الكفر والزنا
 وهللا تعالى أعلم.

  

 
 . لطب ، باب هل يستخرج السحر ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب ا137/  7البخاري في "صحيحه" )ذكره  – )1(
( برقم: 351/    9والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  3868( برقم: )5/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
»سنن أبي داود ت . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(14351( برقم: )2995/    6وأحمد في "مسنده" )،  ( )بلفظه.(  19674)
 (:612/  6»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:17/  6ألرنؤوط« )ا

 . "رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل وهو ابن منبه اليماني، وهو ثقة وهذا إسناد صحيح:"... 2760برقم 
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النبي   في مسلم -5796 أَْزَواجِ  بَْعِض  َصِفيَّةَ عن  النبي عن  افًا   :"قَالَ   عن  َعرَّ أَتَى  َمْن 
 )1("لَْم تُْقبَْل لَهُ َصاَلةٌ أَْربَِعيَن لَْيلَةً فََسأَلَه  عن َشْيٍء 

من أتى كاهنا فصدقه بما قال:  ، عن رسول للا      أبي هريرةوعن  .  )صحيح( -5797
، أو أتى امرأة في دبرها ، أو أتى امرأة وهي حائض فقد برئ مما أنزل للا على محمد    يقول
  .)2(   

 العالج الوقائي من السحر •
وقاصَسْعٍد  وفيهما عن   -5798 أبي  تََصبََّح    رسول للا   قَالَ   "  بن  َسْبَع  َمْن  يَْوٍم  ُكلَّ 

هُ فِي ذَِلَك اْليَْوِم ُسم  َواَل ِسْحرٌ    )3("تََمَراٍت َعْجَوةً لَْم يَُضرَّ

من اصطبح كل يوم تمرات عجوة ، لم يضره سم وال سحر  "  عنه  وفي لفظ للبخاري  -5799
   )4(".   سبع تمرات. وقال غيره :  ذلك اليوم إلى الليل

ا بَْيَن اَلبَتَْيَهاَسْبَع تََمَراٍت َمْن أََكَل  "   عنه  لمسلموفي لفظ    -5800 ه    ِممَّ ِحيَن ي ْصِبح  لَْم َيض رَّ

   )5("س مٌّ َحتَّى ي ْمِسيَ 

في عجوة قال: إن    : أن رسول للا  رضي للا عنها  عن عائشةوفي مسلم عن    -5801
 )6("  . إنها ترياق أول البكرة، أو   العالية شفاء

أكبر من الصيحاني وتسمى اللينة   العجوة نوع من تمرالمدينة يضرب الى السواد  :"التينقال ابن   •
 ".تمر المدينة وهي من أجود

اْْلَيتَاِن ِمْن آِخِر س وَرةِ اْلَبقََرةِ َمْن قََرأَه َما فِي   قَاَل     عن أَبِي َمْسعُوٍد اْلبَْدِرّيِ   وفيهما -5802
 )7("لَْيلٍَة َكفَتَاه  

إذا أويت إلى فراشك في قراءة آية الكرسي وفيه "  وفي البخاري عن أبي هريرة -5803
وقال لي لن يزال عليك    للا ال إله إال هو الحي القيوم    فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم  

 )8("من للا حافظ وال يقربك شيطان حتى تصبح 

  

 
 ( ) كتاب السالم ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ( )بهذا اللفظ( 2230( برقم: )37/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
  8والنسائي في "الكبرى" ) ،    ( ) باب الحيض ، ( )بهذا اللفظ( 117( برقم: ) 46/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )    –  )2(
»سنن أبي  . قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(3904( برقم: )21/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  8968( برقم: )201  /

حديث صحيح دون قوله: "حائضاً" وهذا إسناد رجاله ثقات لكن قال البخاري في "تاريخه" في  " (:48/ 6داود ت األرنؤوط« )
" . وصححه األلباني في وال نعرف بي تميمة سماعاً من أبي هريرة.  -يعي هذا الحديث -ثرم: ال يتابع في حديثه  ترجمة حكيم األ

  (:69/  7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وقال في    3047برقم    (:172/  3»صحيح الترغيب والترهيب« ) 
يف بن مجالد , وهو ثقة من رجال البخارى , وحكيم األثرم , وإن »وهذا إسناد صحيح , فإن أبا تميمة اسمه طر:"  2006برقم  

وكذا قال اآلجرى عن   قال البخارى ال يتابع فى حديثه يعنى هذا , فال يضره ذلك ألنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المدينى.
ونقل المناوى عن الحافظ    حكيم بن حكيم.( وسماه  2/61وذكره ابن حبان فى " الثقات " )  وقال النسائى: ليس به بأس.  أبى داود.

ومن ... ثم ذكر له طرقا منها:...  وعن الذهبى أنه قال: " إسناده قوى ".«  العراقى أنه قال فى " أماليه ": " حديث صحيح ".
: " ثم قال  ( وقال: عن " خالس ومحمد.1/8( وكذا الحاكم )1/221/1طريق الحارث رواه أبو بكر بن خالد فى " الفوائد " )

 . "وهو كما قاال. ووافقه الذهبى.  صحيح على شرط الشيخين ".
( ) كتاب األطعمة ، باب العجوة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 5445( برقم: )80/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .( ) كتاب اأْلشربة ، باب فضل تمر المدينة ( )بمثله.(2047( برقم: ) 123/  6"صحيحه" ) 
 . ( ) كتاب الطب ، باب الدواء بالعجوة للسحر ( )بهذا اللفظ(5768( برقم: )138/  7جه البخاري في "صحيحه" )أخر – )4(
 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب فضل تمر المدينة ( )بهذا اللفظ(2047( برقم: )123/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . ( ) كتاب اأْلشربة ، باب فضل تمر المدينة ( )بهذا اللفظ(2048( برقم: )124/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب المغازي ، باب حدثني خليفة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 0840( برقم: )84/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

  () كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة()بمثله مطوال.( 807(برقم:) 198/  2في "صحيحه")
رجال فترك الوكيل شيئا فأجازه  ( ) كتاب الوكالة ، باب إذا وكل  2311( برقم: )101/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )8(

 . الموكل ( )بهذا اللفظ(
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 رقية القروح والجروح •
َكاَن إِذَا اْشتََكى اأْلنساُن الشَّْيَء      رسول للا  أَنَّ   رضي للا عنها   عائشةفيهما عن   -5804

أَْو ُجْرحٌ  أَْو َكانَْت بِِه قَْرَحةٌ  ِباْْلَْرِض ث مَّ    قَاَل النبي   ِمْنهُ  ِبإِْصبَِعِه َهَكذَا َوَوَضَع س ْفَيان  َسبابتَه  
ِ تُْربَةُ أَْرِضنَا بِِريقَِة بَْعِضنَا ِليُْشفَى بِِه َسِقيُمنَا بِِإْذِن َربِّنَاَرفَعََها      )1("  بِاْسِم َّللاَّ

ثم يضعها على  ،  معنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة    :"ال النوويق •
أو العليل ويقول هذا الكالم  ،  ثم يتمسح به على الموضع الجريح  ،  التراب فيعلق بها منه شيء  

 " في حال المسح

  ؟ بماذا يدعو للمريض  •
َكاَن إِذَا َعاَد َمِريًضا َيق ول  أَْذِهْب اْلَباَس َربَّ النَّاِس     رسول للا   أَنَّ   "  وفيهما عنها -5805

َك ِشفَاًء اَل ي غَاِدر  َسقًَما كان رسول للا صلى    "   ولفظ مسلم" ،  اْشِفِه أَْنَت الشَّافِي اَل ِشفَاَء إاِلَّ ِشفَاؤ 
الناس ، واشف   إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ، ثم قال: أذهب الباس ربللا عليه وسلم 

. فلما مرض رسول للا صلى للا عليه    أنت الشافي ، ال شفاء إال شفاؤك ، شفاء ال يغادر سقما
اللهم اغفر ثم قال:    وثقل أخذت بيده ألصنع به نحو ما كان يصنع ، فانتزع يده من يديوسلم  

 )2(" .  فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. قالت:  لي واجعلني مع الرفيق األعلى

ذ  َبْعَض أَْهِلِه   أَنَّ النبي  رضي للا عنها   عن عائشة   في لفظ للبخاريو -5806 ِ َكاَن ي عَو 
اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس أَْذِهْب اْلبَاَس اْشِفِه َوأَْنَت الشَّافِي اَل ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَك َوَيق ول     يَْمَسُح بِيَِدِه اْليُْمنَى
 )3("َسقًَماِشفَاًء اَل يُغَاِدُر 

فيهما -5807 لفظ  َيق ول     أَنَّ  "وفي  يَْرقِي  النَّاِس َكاَن  َربَّ  اْلبَاَس  اَل   اْمَسْح  فَاُء  الّشِ بِيَِدَك 
 )4("َكاِشَف لَهُ إِالَّ أَْنتَ 

ُهمَّ اْشِف الل عادني فقال:النبي:"أن      وفي لفظ لمسلم عن سعد بن أبي وقاص -5808
مَّ اْشِف َسْعًدا ثاََلَث ِمَرارٍ  َسْعًدا    )5("اللَّه 

أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوا شديدا ، فجاءني    عن عائشة بنت سعد   وفي البخاري -5809
النبي صلى للا عليه وسلم يعودني ، فقلت: يا نبي للا ، إني أترك ماال وإني لم أترك إال ابنة  
واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: ال قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: 

  ثم وضع يده على جبهتهن؟ قال: الثلث والثلث كثير ،  ال ، قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثي 
، فما زلت أجد   اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، ثم قال:  يده على وجهي وبطني، ثم مسح 

  )6("برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة .

َوَجعًا َيِجد ه       النبي   أَنَّه  َشَكا إِلَى:"    ْبِن أَبِي العاص الثَّقَِفّيِ   وفي مسلم عن عثمان -5810
ْنذ  أَْسلََم فَقَاَل لَه   ِ ثاََلثًا َضْع َيَدَك َعلَى الَِّذي تَأَلََّم ِمْن َجَسِدَك    رسول للا   فِي َجَسِدِه م    َوقُْل بِاْسِم َّللاَّ

ِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشّرِ َما أَِجُد َوأَُحاِذرُ  اٍت أَُعوذُ بِاّللَّ   )7("َوقُْل َسْبَع َمرَّ

 
( ) كتاب الطب ، باب رقية النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بمثله 5745( برقم: )133/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

والنملة والحمة   ( ) كتاب السالم ، باب استحباب الرقية من العين2194( برقم: )17/    7مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . والنظرة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المرضى ، باب دعاء العائد للمريض ( )بهذا اللفظ( ، 5675( برقم: )121/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . ( ) كتاب السالم ، باب استحباب رقية المريض ( )بنحوه مطوال.(2191( برقم: ) 15/  7ومسلم في "صحيحه" )

    .( ) كتاب الطب ، باب رقية النبي صلى هللا عليه وسلم()بهذا اللفظ(5743( برقم: )132/  7خاري في "صحيحه" )الب – )3(
( ) كتاب الطب ، باب رقية النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا 5744( برقم: )133/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الطب ، باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى ( )بمعناه مطوال.( ومسلم في "صحيحه" 5750( برقم: )134/    7اللفظ( ، ) 
 . ، باب استحباب رقية المريض ( )بنحوه.( ( ) كتاب السالم2191( برقم: )16/  7)
 . ( ) كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ( )بهذا اللفظ(1628( برقم: )72/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 .(  كتاب المرضى ، باب وضع اليد على المريض ( )بهذا اللفظ(5659(برقم: ) 118/  7أخرجه البخاري في"صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب السالم ، باب استحباب وضع يده على موضع اأْللم مع  2202( برقم: )20/    7ه مسلم في "صحيحه" )أخرج  –  )7(

 .الدعاء ( )بهذا اللفظ(
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اٍت َوق ْل  "  وفي لفظ.    )صحيح( -5811 ِ َوقُْدَرتِهِ اْمَسْح ِبيَِميِنَك َسْبَع َمرَّ ِة َّللاَّ ِمْن َشر ِ   أَُعوذُ بِِعزَّ
ر  ِبِه أَْهِلي َوَغْيَره ْم  َما أَِجد     )1("قَاَل فَفَعَْلت  فَأَْذَهَب َّللاَّ  َما َكاَن بِي فَلَْم أََزْل آم 

ضع يمينك على مكانك الذي تشتكي فامسح بها سبع  "  وفي لفظ عند أحمد.    )صحيح( -5812
 )2("وقل أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد في كل مسحةمرات 

ذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي  قال :"إ    أن رسول هللا  عن أنس  )صحيح( .   -5813
ذلك وقل بسم هللا أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد  

    )3("اوتر

َما ِمْن َعْبٍد مسلم  أَنَّه  قَاَل    عن النبي رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح( -5814
َ اْلعَِظيَم َربَّ اْلعَْرِش اْلعَِظيِم أَْن يَْشِفيَكَ   يَعُوُد َمِريًضا لَْم يَْحُضْر أََجلُهُ فَيَقُولُ  اٍت أَْسأَُل َّللاَّ   َسْبَع َمرَّ

عوفيإ ْر أََجل ه     َمْن َعادَ "لفظ ألبي داودوفي  " ،   الَّ َ  َمِريًضا لَْم َيْحض  فَقَاَل عنَدهُ َسْبَع ِمَراٍرأَْسأَُل َّللاَّ
َعافَاه  َّللاَّ  ِمْن ذَِلَك اْلَمَرِض   اْلعَِظيَم َربَّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ  أَْن َيْشِفَيَك إاِلَّ

  كان وفي لفظ ابن حبان  " " ،    
    )4(" "د رأسه ثم قال سبع مرارجلس عنإذا عاد مريضا   النبي

يعودني وأنا مريض ال أعقل فتوضأ وصب     رسول للا   جاء"    وفيهما عن جابر -5815
 )5(فعقلت"  علي من وضوئه

دخل على أعرابي يعوده   أن النبي    رضي للا عنهما  ابن عباسوفي البخاري عن   -5816
. قال:    طهور إن شاء هللا: ال بأس ،    إذا دخل على مريض يعوده ، فقال له   قال: وكان النبي  

:  قلت: طهور ، كال بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير ، تزيره القبور ، فقال النبي  
 )6("فنعم إذا . 

  

 
( برقم: 17/    4وأبو داود في "سننه" )،    ( )بهذا اللفظ(2965( برقم: ) 231/    7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
وأحمد في "مسنده" ،    وقال :"حسن صحيح"  ( )بمثله.(2080( برقم: )590/    3معه" )والترمذي في "جا،  ( )بمثله.(  3891)
في    ( )بمثله.(16526( برقم: )3543/    7) األرنؤوط  قال  األرنؤوط« ).  أبي داود ت  . إسناده صحيح."(: 38/  6»سنن   "

 . 1415 برقم (:403/ 3»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وصححه األلباني في 
( ) مسند الشاميين رضي هللا عنهم ، حديث عثمان بن أبي العاص 18190( برقم: )4044/    7أخرجه أحمد في "مسنده" )   –  )2(

سناده صحيح، رجاله "إط الرسالة(:   435/  29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    عن النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ( )بهذا اللفظ(
أفعال العباد" وأصحاب السنن،   -وهو ابن داود  -مانثقات رجال الصحيح غير سلي الهاشمي، فقد روى له البخاري في "خلق 

»صحيح الجامع الصغير " . وصححه األلباني في  وعمرو بن عبد هللا السَّلَمي، فقد روى له أصحاب السنن أيضاً، وهما ثقتان.
 . 3894برقم  (:723/ 2وزيادته« )

الترمذي في "جامعه" وصححه ووافقه الذهبي ، و ( )بمثله.(  7610( برقم: )219/    4" )أخرجه الحاكم في "مستدركه  –  )3(
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من وقال :"حسن غريب" . وصححه األلباني في  ( )بهذا اللفظ(3588( برقم: )543/  5)

 . وقال " ...فالحديث صحيح اإلسناد" 1258برقم  (:257/ 3فقهها وفوائدها« )
( برقم: 593/    3الترمذي في "جامعه" )، و  (بنحوه( )2975( برقم: ) 240/    7ابن حبان في "صحيحه" )  أخرجه    –  )4(
أبو داود في "سننه"  ،و( )بلفظه.(  2169( برقم: )531/    2وأحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن غريب"  ( )بهذا اللفظ(2083)
- حديث صحيح، يزيد أبو خالد  "ط الرسالة(:  40/  4د أحمد« )»مسن . قال األرنؤوط في    (بنحوه( )3106( برقم: )155/    3)
وإن كان فيه كالم قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن   -هو يزيد بن عبد الرحمن الداالنيو

 . 5766برقم   (:1005/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في رجال البخاري.
( ) كتاب الوضوء ، باب صب النبي صلى هللا عليه وسلم وضوءه 194( برقم: )50/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

  ( ) كتاب الفرائض ، باب ميراث الكاللة ()بمثله.( 1616( برقم: )60/    5على المغمى عليه()بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")
 . ( ) كتاب المرضى ، باب عيادة األعراب ( )بهذا اللفظ(5656( برقم: )117/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
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 . ال يكره المريض على الطعام  •
ال تكرهوا     رسول للا   قال : قال    ن عقبة بن عامر الجهنيع.  (لغيره  )حسن -5817

   )1("مرضاكم على الطعام فإن للا يطعمهم ويسقيهم

 رقية عسر الوالدة  •
كأنهم يوم    اآلية ، وقوله تعالى  كأنهم يوم يرون مايوعدون    مع قوله تعالى  ) دعاء الكرب ،   •

- 1/151تسقى منه وتنضح على بطنها ووجهها ،  ثم  الفاتحة ،  مع سورة  ،    اآلية    يرونها لم يلبثوا
وننزل من القرآن ماهو شفاء  وذكر ابن عثيمين أن هللا نفع بذلك ألنه داخل في قوله تعالى     152

للمؤمنين تشمل      ورحمة  الوالدة  عسر  رقية  وماتغيض -1وقال   ، أنثى  كل  ماتحمل  يعلم  )هللا 
تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ، وماتحمل من )وهللا خلقكم من  - 2،     8األرحام( اآلية الرعد  

سورة    -4،    78وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ( النحل    -3(  11أنثى وال تضع إال بعلمه )فاطر  
 . الزلزلة 

 الطريقة : أن تقرأ هذه اآليات في ماء ثم تشربه المرأة وتمسح منه على بطنها. •

 :من األدوية النبوية  •
ما أنزل من داء إال وقد أنزل له   قال: :عن النبي  مسعودابن  ن  ع.    )صحيح( -5818

أنزل للا داء إال أنزل له دواء ،    "  ولفظ ابن حبان" ،  من كل داء  و في ألبان البقر شفاءشفاء  
     )2(".  فإنها ترم من كل الشجر،  فعليكم بألبان البقر

النبي    )حسن( -5819 :"أن  عنها  بنت عمرو رضي للا  مليكة  البقر  قال:"  .وعن  ألبان 
   )3("شفاء و سمنها دواء و لحومها داء

السَّْوَداَء ِشفَاٌء ِمْن ك ل ِ    َسِمعَْت النبي   في البخاري عن عائشة -5820 َيق ول  إِنَّ َهِذِه اْلَحبَّةَ 
 )4("اْلَمْوت   َداٍء إاِلَّ ِمْن السَّاِم ق ْلت  َوَما السَّام  قَالَ 

قَاَل َما ِمْن َداٍء إاِلَّ فِي اْلَحبَِّة السَّْوَداِء ِمْنه       النبي   أَنَّ     أَبِي هريرةوفيهما عن   -5821
   )5("ِشفَاٌء إاِلَّ السَّامَ 

الشفاء في  "قال    رضي للا عنهما عن رسول للا   عن ابن عباسفي البخاري    -5822
 )6("وأنهى أمتي عن الكي  شربة عسل وشرطة محجم وكية نارثالثة 

 
والترمذي في "جامعه"   وصححه ووافقه الذهبي ،  ( ))بمثله.(1300( برقم: )350/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )1(
 )بمثله.(   (  3444( برقم: )501/    4وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن غريب" ،  ( )بهذا اللفظ(  2040( برقم: )563/    3)

". رواه الترمذي، وابن ماجه بإسناده ضعيف جدا. وادعى الترمذي أنه حسن.  "(:921/  2»خالصة األحكام« ). قال النووي في   
هذا إسناد حسن بكر بن يونس مختلف فيه وباقي "(:52/  4»مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه« )  وقال البوصيري في:"

حسن لغيره إن شاء هللا تعالى، وهذا إسناد    "(: 502/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في    قاترجال اإلسناد ث
/ 4ضعيف لضعف بكر بن يونس ابن بكير. وحسنه الحافظ ابن حجر لشواهده، فيما نقله عنه ابن عالن في "الفتوحات الربانية"  

و.90  . في  ح"  األلباني  الصغير  سنه  الجامع  )»صحيح  في    7439برقم    (:1240/  2وزيادته«  وقال  األحاديث ،  »سلسلة 
فإن بكرا لم يجمع على ضعفه فضال عن تركه فقد قال العجلي :"...  727برقم    (:355/  2الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

ضعيف إذا لم يوجد ما  حديثه. وذكره ابن حبان في " الثقات " وإن كان الجمهور على تضعيفه، فالحق أن  فيه: " ال بأس به " 
الشواهد، ولعله لذلك قال الترمذي عقبه: " حديث حسن غريب، ال نعرفه  يشهد له ويقويه وليس األمر كذلك هنا لما يأتي له من

 هذا الوجه ".   إال من
في "صحيحه" )ابن  أخرجه    –  )2( الحاكم في "مستدركه" )6075( برقم: ) 439/    13حبان  رقم:  ( ب196/    4( )بنحوه.( 
اللفظ(7516) الذهبي . قال األرنؤوط في   ( ) كتاب الطب ، إن هللا لم ينزل داء إال وأنزل له شفاء ( )بهذا  وصححه ووافقه 

" . وصححه سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حميد بن زنجويه، وهو ثقة"إ(:440/  13»صحيح ابن حبان« )
»سلسلة األحاديث وضعف لفظ الحاكم  في    1173برقم    (:30/  2ئد ابن حبان« )»صحيح موارد الظمآن إلى زوااأللباني في  

 . 518برقم  (:45/ 2الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
( برقم:  42/    25والطبراني في "الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  19630( برقم: )345/    9أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(
»سلسلة  . حسنه األلباني في    ( ) في الطب ، ( )بنحوه.(450( برقم: )316/    1د في "المراسيل" )( )بنحوه.( وأبو داو79)

 . "وهذا إسناد حسن إن شاء هللا تعالى وقال :"... 1533برقم  (:46/ 4األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
 .( ) كتاب الطب ، باب الحبة السوداء ( )بهذا اللفظ(5687( برقم: )124/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
ومسلم في  ،  ( ) كتاب الطب ، باب الحبة السوداء ( )بمثله.(  5688( برقم: )124/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .اب التداوي بالحبة السوداء ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب السالم ، ب2215( برقم: ) 26/  7"صحيحه" ) )
 .( ) كتاب الطب ، باب الشفاء في ثالث ( )بهذا اللفظ( 5680( برقم: )122/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
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يقول: إن كان في شيء من    سمعت النبي قال"  عن النبي   وفيهما عن جابر -5823
أدويتكم ، أو يكون في شيء من أدويتكم خير ، ففي شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو لذعة  

 )1(".  وما أحب أن أكتويبنار توافق الداء ، 

من احتجم بسبع عشرة "    رسول للا   :قال  عن أبي هريرةو.    )حسن بشواهده( -5824
لسبع  احتجم  ن  م  " ولفظ الحاكم ".  كل داء، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين كان شفاء من  

  )2(" كان له شفاء من كل داء عشرة من الشهر 

رضي للا عنهما  قال : قال رسول للا   عن ابن عباس.وفي لفظ     )حسن بشواهده( -5825
   فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين يوم تحتجمون  بمْل من    "خير  وما مررت 

   )3("عليك بالحجامة يا محمدالمالئكة ليلة أسري بي إال قالوا: 

إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه      رسول للا   قال: بعث    عن جابروفي مسلم   -5826
 )4("عرقا ثم كواه عليه

ْحِرٌم ِبلَْحيِ َجَمٍل    اْحتََجَم النبي  :"قَالَ      عن اْبِن بَُحْينَةَ وفيهما   -5827 فِي َوَسِط َوه َو م 
  )5(" َرأِْسهِ 

فقال إن أخي     رسول للا   جاء رجل إلى"قال:     عن أبي سعيد الخدريوفيهما   -5828
ه عسال فلم يزده إال ت اسقه عسال فسقاه ثم جاءه فقال إني سقي     رسول للا   استطلق بطنه فقال

جاء   ثم  مرات  ثالث  له  فقال  إال  استطالقا  يزده  فلم  سقيته  لقد  فقال  اسقه عسال  فقال  الرابعة 
 )6("صدق هللا وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ  رسول للا استطالقا فقال

  

 
  ( ) كتاب الطب ، باب الدواء بالعسل وقول هللا تعالى فيه شفاء 5683( برقم: )123/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

( ) كتاب السالم ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 2205( برقم: )21/  7للناس ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( )بنحوه مطوال.(

أبو داود في  وصححه ووافقه الذهبي ، و  (مختصرا  ( )بنحوه7570( برقم: )210/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )2(
عيد بن عبد الرحمن ...س(:150/  10»فتح الباري البن حجر« ). قال ابن حجر في  ( )بهذا اللفظ(  3861)  ( برقم:3/    4"سننه" )
وله شاهد من حديث بن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات  ،    وسعيد وثقه األكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه  ...الجمحي  

وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله ، ضعيف وشاهد آخر من حديث أنس عند بن ماجه وسنده ، لكنه معلول 
/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )...". قال األرنؤوط في  ولكون هذه األحاديث لم يصح منها شيء  ؛    صلى هللا عليه وسلم

 . 3465برقم  (:353/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )" .  وحسنه األلباني في سناده ضعيف."إ(:11
في    وصححه ووافقه الذهبي ، والترمذي( )بمثله مختصرا.(  8348( برقم: ) 409/    4في "مستدركه" )الحاكم    أخرجه    –  )3(

( 3379( برقم: )782/    2أحمد في "مسنده" ) وقال :"حسن غريب" ،  و  ( )بنحوه مطوال.(2053( برقم: ) 571/    3"جامعه" )
»صحيح الترغيب ". وقال األلباني في  إسناده ضعيف"ط الرسالة(:   340/  5»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(
( في    3463برقم    (:352/  3والترهيب«  مفصال  وبحثه   ، لغيره"  فقهها "صحيح  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  »سلسلة 
 . 1847برقم  (:463/ 4وفوائدها« )

 باب لكل داء دواء واستحباب التداوي()بهذا اللفظ( ( ) كتاب السالم ،  2207( برقم: )22/    7أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )4(
( ) باب جزاء الصيد ونحوه ، باب الحجامة للمحرم ( )بهذا اللفظ(  1836( برقم: )15/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .( ) كتاب الحج ، باب جواز الحجامة للمحرم ( )بنحوه.(1203( برقم: )22/  4، ومسلم في "صحيحه" )
، ( ) كتاب الطب ، باب دواء المبطون ( )بمثله مختصرا.(  5716( برقم: )128/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .( ) كتاب السالم ، باب التداوي بسقي العسل ( )بهذا اللفظ(2217( برقم: ) 26/  7ومسلم في "صحيحه" )
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أُّمِ قَْيٍس فيهما   -5829   َوقَدْ رسول للا    َدَخْلت  بابٍن ِلي َعلَى  :"قَالَتْ   رضي للا عنها  عن 
ِ فَإِنَّ   اْلع ودِ   فَقَاَل َعلَى َما تَْدَغْرَن أَْواَلَدك نَّ بَِهذَا اْلِعاَلِق َعلَْيك نَّ بَِهذَاأَْعلَْقت  َعلَْيِه ِمْن اْلع ْذَرةِ  اْلِهْنِدي 
َوَوَصَف س ْفَيان  اْلغ اَلَم "  ِمْن ذَاِت اْلَجْنبِ   ذَات  اْلَجْنِب ي ْسعَط  ِمْن اْلع ْذَرةِ َوي لَدُّ   فِيِه َسْبعَةَ أَْشِفَيٍة ِمْنَها

ْصَبعِ َوأَْدَخَل س ْفَيان  فِي َحَنِكِه إِنََّماي َحنَّ  "  يَعني َرْفَع َحنَِكِه ِبإِْصبَِعِه َولَْم َيق ْل أَْعِلق وا عنه  َشْيئًا ك  ِباْْلِ
اْلع ْذَرةِ  أَْعلَقَْت َعلَْيِه ِمْن    لَْم َيْبل ْغ أَْن َيأْك َل الطَّعَاَم َوقَدْ   بابٍن لََها  رسول للا  أَتَتْ :"  ولفظ مسلم  ،

َعاَلَمْه تَْدَغْرَن    رسول للا   قَاَل ي ون س  أَْعلَقَْت َغَمَزْت فَِهَي تََخاف  أَْن يَك وَن ِبِه ع ْذَرةٌ قَالَْت فَقَالَ 
ْعاَلِق َعلَْيك ْم بَِهذَا اْلع ودِ   أَْواَلَدك نَّ بَِهذَا ِ َيعني ِبِه اْلك ْسَت فَإِنَّ فِيِه َسْبعَةَ   اْْلِ أَْشِفَيٍة ِمْنَها ذَات    اْلِهْنِدي 

    )1("  " اْلَجْنِب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب . 
 (:200  /14»شرح النووي على مسلم« )قال النووي في  •
ا قَْولَها : ) أََعلَْقت َعلَْيِه (    • ا ) اْلعُْذَرة (...أَمَّ َوَجع فِي ِهَي  فَ َوَمعناهُ َعالَْجت َوَجع لََهاته بِأُْصبُِعي , َوأَمَّ

بْ  يَان اْلَحْلق يَِهيج ِمْن الدَّم , َوقِيَل : ِهَي قُْرَحة تَْخُرج فِي اْلُخْرم الَِّذي بَْين اْلَحْلق َواأْلَْنف , تَْعِرض لَلّصِ
ى اْلعَذَاَرى , َوتَ  ْطلُع فِي  َغاِلبًا عند ُطلُوع اْلعُْذَرة , َوِهَي َخْمَسة َكَواِكب تَْحت الشَّْعَرى اْلعُبُور , َوتَُسمَّ
تُْدِخلَها فِي َوَسط اْلَحّز , َوَعاَدة النَِّساء فِي ُمعَالََجة اْلعُْذَرة أَْن تَأُْخذ اْلَمْرأَة ِخْرقَة فَتَْفتِلَها فَتْاًل َشِديًدا وَ 

  , َدم أَْسَود , َوُربََّما أَْقَرَحتْهُ  بِّي , َوتَْطعن ذَِلَك اْلَمْوِضع , فَيَْنفَِجر ِمْنهُ  ى  أَْنف الصَّ َوذَِلَك الطَّعن يَُسمَّ
اْلَولَد بِأُْصبُِعَها , فَتَْرفَع ذَِلَك الْ  أَنََّها تَْغِمز َحْلق  َمْوِضع ,  َدْغًرا َوَغْدًرا . فََمعنى ) تَْدَغْرَن أَْواَلدُكنَّ ( 

ا قَْوله  .  َوأَمَّ يُِدّر الطَّْمث : ) فِيِه َسْبعَة أَْشِفيَة ( فَقَْد أَْطبََق اأْلَِطبَّاء فِي    َوتَْكبِسهُ  أَنَّهُ  ُكتُبهْم َعلَى 
ك َشْهَوة اْلِجَماع , َويَْقتُل الد ود َوُحّب اْلقَْرع فِي اأْلَْمعَاء إِذَ  ا ُشِرَب َواْلبَْول , َويَْنفَع ِمْن الس ُموم , َويَُحّرِ

ى اْلَوْرد  بِعََسٍل , َويُْذِهب اْلَكلَف إِذَا ُطِلَي َعلَْيِه , َويَْنفَع ِمْن بَْرد اْلَمِعدَ  ة َواْلَكبِد ,َويَُرّدُهَما , َوِمْن ُحمَّ
ْبع , َوَغْير ذَِلَك ,   َوُهَو ِصْنفَاِن بَْحِرّي َوِهْنِدّي , َواْلبَْحِرّي ُهَو اْلقُْسط اأْلَْبيَض , َوُهَو أَْكثَر ِمْن  َوالّرِ

فَقَْد اِتَّفََق اْلعُلََماء َعلَى    , َوُهَو أَقَّل َحَراَرة ِمْنهُ  ِصْنفَْيِن , َونَصَّ بَْعضهْم أَنَّ اْلبَْحِرّي أَْفَضل ِمْن اْلِهْنِديّ 
ط ِمْن ُكتُب َهِذِه اْلَمنَافِع الَّتِي ذََكْرنَاَها فِي اْلقُْسط,فََصاَر َمْمُدوًحا َشْرًعا َوِطبًّا,َوإِنََّما َعَدْدنَا َمنَافِع اْلقُسْ 

 ا ُمْجَماًل . ذََكَر ِمْنَها َعَددً  اأْلَِطبَّاء أِلَنَّ النبي 

إما طالء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها ألنها   •
فالطالء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ وكذا التكميد والشرب يسحق تبخير أو سعوط أو لدود

طر في األنف وكذا  ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما وكذا التنطيل والسعوط يسحق في زيت ويق
الدهن والتبخير واضح وتحت كل واحدة من السبعة منافع ألدواء مختلفة وال يستغرب ذلك ممن 

 . أوتي جوامع الكلم

وله باب اللدود(بفتح الالم وبمهملتين هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض واللدود ق •
علنا في جانب فمه دواء بغير اختياره بالضم الفعل ولددت المريض فعلت ذلك بهوله لددناه أي ج
لددت المريض لدا ألقيت الدواء العيني:"وهذا هو اللدودفأما ما يصب في الحلق فيقال له الوجورقال  

هوالدواءالذى يصب فى أحد جانبى  "قال النووي:"في شق فيه وهو التحنيك باإلصبع كما قال سفيان
سقي اإلنسان في  "تحفة األحوذي"قال في  نك بهفم المريض ويسفا أ يدخل هناك بأصبع وغيرها ويح 

 ."فهوفي وسط الفم انتهىرأحدشقي الفم أخذ من لديدي الوادي وهما جانباه وأما الوجو

  

 
البخاري في "صحيحه" )  –  )1( اللفظ( ، ومسلم في   ( ) كتاب5713( برقم: )127/    7أخرجه  اللدود ( )بهذا  باب   ، الطب 

 .( ) كتاب السالم ، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست ( )بمثله.(287( برقم: )24/  7"صحيحه" ) 
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 كتاب السفر    •
لَْو يَْعلَُم النَّاُس َما    :"قَالَ   عن النبي رضي للا عنهما      عن ابن عمر  في البخاري -5830

 )1("َساَر َراِكٌب بِلَْيٍل َوْحَدهُ فِي اْلَوْحَدِة َما أَْعلَُم َما 

نهى عن الوحدة :"    رسول للا   : أنرضي للا عنهما    عن بن عمرو .    )صحيح( -5831
    )2(" أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده

رسول   أَنَّ   :"  عن أبيه عن جده    عن عمرو بن شعيبو.  (. صحيح لغيره)حسن -5832
اِكُب َشْيَطاٌن قَاَل   للا  اِكبَاِن َشْيَطانَاِن َوالثالثة َرْكبٌ الرَّ      )3("   َوالرَّ

لغيره)حسن -5833 هريرةو.  (. صحيح  أبي  أن رسول للا    عن   ،    "  : الواحد  قال 
  )4(". شيطان ، واالثنان شيطانان ، والثالثة ركب

أَبِي هريرة  وفي مسلم -5834 اْلِخْصِب    :" قَالَ   رسول للا  أَنَّ :"    عن  فِي  َسافَْرت ْم  إِذَا 
ْست مْ  وا بَِها ِنْقَيَها َوإِذَا َعرَّ بَِل َحظََّها ِمْن اْْلَْرِض َوإِذَا َسافَْرت ْم فِي السََّنِة فََباِدر   فَاْجتَِنب وا  فَأَْعط وا اْْلِ

ِ َوَمأَْوى اْلَهَوام ِ ِباللَّْيلِ  ق  الدََّواب     )5("الطَِّريَق فَإِنََّها ط ر 

5835-   . داود ")صحيح(  لفظ ْلبي  فِي    وفي  َسافَْرت ْم  المخ(    )6(الجدب"  َوإِذَا  النقي هو   (
   .(والمقصود أن يعجل في السفر حتى التكل وتتعب  في حال الجدب)

َس ِبلَْيٍل    رسول للا   َكانَ   :"قَالَ     عن أبي قتادة  وفي مسلم -5836 إِذَا َكاَن فِي َسفٍَر فَعَرَّ
ْبحِ نََصَب ِذَراَعهُ َوَوَضَع َرأَْسهُ َعلَى َكفِّهِ اْضَطَجَع َعلَى يَِميِنِه   َس قُبَْيَل الص  قالوا  )  )7("َوإِذَا َعرَّ

 (حتى اليستغرق في نومه 

ْلَجِة فَإِنَّ    رسول للا   قَالَ   :"قَالَ     عن أنس و  .    (لغيره  صحيح حسن.  ) -5837 َعلَْيك ْم ِبالدُّ
     )8(" اْْلَْرَض ت ْطَوى ِباللَّْيلِ 

 
 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب السير وحده ( )بهذا اللفظ(2998( برقم: )58/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
. قال  ( ) مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ، ( )بهذا اللفظ(5754( برقم: )1219/  3أحمد في "مسنده" )  أخرجه – )2(

صحيح دون النهي عن أن يبيت الرجل وحده، وهي زيادة شاذة، فقد تفرد  "ط الرسالة(:  467/  9»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
، عن عاصم بن محمد دون أصحابه، فقد رواه تسعة  -ثقة من رجال البخاري وهو عبد الواحد بن واصل،  -بها أبو عبيدة الحداد 

»سلسلة األحاديث الصحيحة  ". وصححه األلباني في  من ثقات أصحاب عاصم بن محمد العمري، ولم يذكروا في حديثه هذه الزيادة
خاري، رجاله كلهم من رجال  وهذا إسناد صحيح، وهو على شرط البوقال :"  60برقم    (129/  1وشيء من فقهها وفوائدها« )

 ".ثقة. غير أبي عبيدة الحداد واسمه عبد الواحد بن واصل فمن رجال البخاري وحده وهو ، الشيخين
(  256/    4وابن خزيمة في "صحيحه" )،  ( )بلفظه.(  804/    3586( برقم: ) 1425/    5أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(

،    وصححه ووافقه الذهبي   ( )بمثله مطوال.(2509( برقم: )102/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه.(  2570برقم: )
( )بهذا اللفظ( 2607( برقم: ) 340/  2( )بلفظه.( وأبو داود في "سننه" )8798( برقم: )129/  8والنسائي في "الكبرى" )

( برقم: 1419/    3وأحمد في "مسنده" )،    وقال :"حسن"    ( )بلفظه.(1674( برقم: ) 301/    3في "جامعه" )  والترمذي،  
إسناده حسن من أجل شعيب بن محمد والد    "(: 249/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(  6863)

 (:202/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )وقال األلباني في    " .عمرو، وعبد الرحمن بن حرملة، فهما صدوقان حسنا الحديث.
 ."حسن صحيح" 3108برقم 

»صحيح الترغيب )بهذا اللفظ( وصححه . وقال األلباني في    (  2510( برقم: )102/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )4(
 . " حسن صحيح" 3109برقم  (:202/ 3والترهيب« )

 ( ) كتاب اإلمارة ، باب مراعاة مصلحة الدواب ِفي السير ( )بهذا اللفظ( 1926(برقم: )54  /  6أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب الجهاد ، باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في 2569( برقم: )333/  2أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )6(

 . "إسناده صحيح."(:215/ 4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  الطريق ( )بهذا اللفظ(
 واضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة()بهذا اللفظ( ()كتاب المساجد وم683(برقم:)2/142أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )7(
( )بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" 2555( برقم: )250/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )8(
اود في "سننه" وأبو د،  ( )بلفظه.(  2550( برقم: )114/    2( )بلفظه.( ، والحاكم في "مستدركه" )2629( برقم: )194/    7)
صحيح لغيره، وهذا  "(:217/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في    )بلفظه.(  \(  2571( برقم: )333/    2)

إسناده صحيح وهو في الصحيحة  "(: 147/  4»صحيح ابن خزيمة« )" . قال األلباني في  إسناد حسن في المتابعات والشواهد
 "حسن صحيح" .  3122برقم  (:208/ 3ترهيب« )»صحيح الترغيب وال" ، وقال في 682
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قال : إذا أخصبت اْلرض فانزلوا عن   أن رسول للا    "  وفي لفظ عنه.    )صحيح( -5838
ظهركم وأعطوا حقه الكْل ، وإذا أجدبت اْلرض فامضوا عليها ، وعليكم بالدلجة فإن اْلرض  

 )1("تطوى بالليل .  

اْلُخَشنِي    وعن أبي.    )صحيح( -5839 نََزلَ   :"قَالَ     ثعلبة  إِذَا  النَّاس       رسول للا   َكاَن 
عَاِب َواْْلَْوِدَيِة فَقَالَ  ق وا فِي الش ِ عَاِب َواْْلَْوِدَيِة إِنََّما     رسول للا   َمْنِزاًل تَفَرَّ قَك ْم فِي َهِذِه الش ِ إِنَّ تَفَرُّ

ْم إِلَى بَْعٍض َحتَّى ي   قَاَل لَْو ب ِسَط َعلَْيِهْم  ذَِلك ْم ِمْن الشَّْيَطاِن فَلَْم َيْنِزْل بَْعَد ذَِلَك َمْنِزاًل إاِلَّ اْنَضمَّ بَْعض ه 
مْ  ه       )2(" ثَْوٌب لَعَمَّ

إِذَا َمِرَض اْلعَْبد     رسول للا    قَالَ قال"    في البخاري عن أبي موسى األشعري   -5840
ِقيًما صحيحا  )3("أَْو َسافََر ك ِتَب لَه  ِمثْل  َما َكاَن يَْعَمل  م 

قال " إذا خرج  رسول للا   أن":  ن أبي سعيد الخدريع.    (. صحيح لغيرهحسن)  -5841
      )4(ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم "

: إذا كان نفر ثالث فليؤمروا   قال عمرعن زيد بن وهب قال :  . و   )صحيح موقوف( -5842
  )  .")5أحدهم ، ذاك أمير أمره رسول للا 

قال : ال يحل لثالثة      رسول للا  أن   رضي للا عنهما :"  بن عمرو  عن.    )ضعيف( -5843
نفر يكونون بأرض فالة اال أمروا عليهم أحدهم وال يحل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة يتناجى  

     )6("اثنان دون صاحبهما 

  

 
( ) كتاب الحج ، باب كيفية السير والتعريس وما يستحب 10452( برقم: )256/    5أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )1(

ثار" الطحاوي في "شرح مشكل اآل، و( )بمثله.(  3618( برقم: )301/    6أبو يعلى في "مسنده" )( ، ومن الدلجة ( )بهذا اللفظ
 (:294/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال األلباني في    ( )بمثله.(113( برقم: )106/    1)

 ".وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير رويم هذا وهو ثقة:"... 682برقم 
( برقم: 115/    2والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2690( برقم: )408/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
/ 6»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(2628( برقم: )345/    2وأبو داود في "سننه" )  ،( )بمثله.(  2555)

وهذا إسناد   "...  2363برقم    (:378/  7سنن أبي داود ط غراس« )  »صحيح" . وقال األلباني في  إسناده صحيح."(:408
 ."صحيح، رجاله كلهم ثقات. 

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل  2996( برقم: )57/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . في اإلقامة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجهاد ، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ( )بهذا  2608( برقم: )340/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
". وقال األلباني رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله"(:249/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في    . قالاللفظ(
إسناده حسن صحيح. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والضياء :"  2347(:363/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )في  

قلت: وهذا الحديث كأنه مما  "...(: 106/  8ج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في تخري، وقال في    المقدسي في "المختارة"
ولكن هذا    ومرة: عن أبى سلمة عن أبى هريرة.  اضطرب فيه ابن عجالن , فقال مرة: عن نافع عن أبى سلمة عن أبى سعيد.

 ". فالحديث صحيح إن شاء هللا تعالى.االضطراب مما ال يؤثر فى صحة الحديث , ألنه انتقال من صحابى إلى آخر , وكل حجة 
( برقم:  443/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2541( برقم: )240/   4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
 . "إسناده صحيح موقوف رجاله ثقات "(:141/  4»صحيح ابن خزيمة« ). قال األلباني في  ( )بمثله.(1629)
في "  –  )6( أحمد  )أخرجه  برقم: )1400/    3مسنده"  "الكبير" )6757(  في  والطبراني  اللفظ(  )بهذا  برقم: 106/    14(   )
صحيح لغيره إال حديث اإلمارة فحسن، وهذا "ط الرسالة(:   227/  11»مسند أحمد« )، قال األرنؤوط في     ( )بمثله.(14723)

»سلسلة " . وضعفه األلباني في   رجال الصحيح.  سييء الحفظ، وباقي رجاله ثقات  -وهو عبد هللا-إسناد ضعيف. ابن لهيعة  
 . 589برقم  (:56/ 2األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
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 أذكار السفر  •
َكاَن إِذَا اْستََوى      رسول للا   أَنَّ :"َعلََّمه ْم  رضي للا عنهما    ابن عمر  في مسلم عن -5844

ْقِرِنيَن َوإِنَّا  َكبََّر ثاََلثًا  َعلَى َبِعيِرِه َخاِرًجا إِلَى َسفٍَر   َر لََنا َهذَا َوَما ك نَّا لَه  م  ث مَّ قَاَل س ْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
مَّ إِنَّا َنْسأَل َك فِي َسفَِرَنا َهذَا اْلبِرَّ وَ  ْنقَِلب وَن اللَّه  ْن إِلَى َرب َِنا لَم  ِ مَّ َهو  التَّْقَوى َوِمْن اْلعََمِل َما تَْرَضى اللَّه 

مَّ أَْنَت الصَّاِحب  فِي السَّفَِر َواْلَخِليفَة  فِي اْْلَْهِل اللَّه   مَّ إِن ِي أَع وذ  َعلَْيَنا َسفََرَنا َهذَا َواْطِو عنا ب ْعَده  اللَّه 
ْنقَلَِب فِي اْلَماِل َواْْلَْهِل    ِبَك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَِر َوَكآَبِة اْلَمْنَظرِ    َوَزاَد فِيِهنَّ قَالَُهنَّ    َوإِذَا َرَجعَ َوس وِء اْلم 

 )1("آيِبُوَن تَائِبُوَن َعابُِدوَن ِلَربِّنَا َحاِمُدونَ 

ِمْن َغْزٍو أَْو  َكاَن إِذَا قَفََل   رسول للا أَنَّ :" رضي للا عنهما  عن بن عمروفيهما  -5845
ي َكب ِر  َعلَى ك ل ِ َشَرٍف ِمْن اْْلَْرِض ثاََلَث تَْكِبيَراٍت ث مَّ َيق ول  اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوْحَده  اَل    ُعْمَرةٍ َحّجٍ أَْو  

ْلك  َولَه  اْلَحْمد  َوه َو َعلَى ك ل ِ َشْيٍء   ِلَرب َِنا    قَِديٌر آيِبُوَن تَائِبُوَن َعابُِدوَن َساِجُدونَ َشِريَك لَه  لَه  اْلم 
 )2("َحاِمد وَن َصَدَق َّللاَّ  َوْعَده  َوَنَصَر َعْبَده  َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحَده  

أََنا َوأَب و َطْلَحةَ َوَصِفيَّة  َرِديفَت ه     أَْقَبْلَنا َمَع النبي  :"    أنس ْبُن َماِلكٍ   وفي مسلم عن   -5846
آيِبُوَن تَائِبُوَن َعابُِدوَن ِلَربِّنَا َحاِمُدوَن فَلَْم يََزْل يَقُوُل  قَاَل    ِدينَةِ َحتَّى إِذَا ُكنَّا بَِظْهِر اْلمَ َعلَى َناقَِتِه  

 )3("   ذَِلَك َحتَّى قَِدْمنَا اْلَمِدينَةَ 

ِ ْبِن َسْرِجسَ   وفي مسلم -5847 ذُ  رسول للا   َكانَ  :"قَالَ     عن َعْبِد َّللاَّ ِمْن   إِذَا َسافََر يَتَعَوَّ
ْنقَلَِب     َوس وِء اْلَمْنَظِر فِي اْْلَْهِل َواْلَماِل  َوَدْعَوِة اْلَمْظلُومِ   الكورَواْلَحْوِر بَْعَد  َوْعثَاِء السَّفَِر َوَكآَبِة اْلم 

    )4(" "وفي لفظ لمسلم"بعد الكون" 

إذا سافر قال :    -صلى للا عليه وسلم    -قال : كان النبي    عنهوفي لفظ  .    )صحيح( -5848
اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في اْلهل ، اللهم اصحبنا في سفرنا ، واخلفنا في أهلنا 

، ومن دعوة    ، ومن الحور بعد الكون، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب  
     )5(" اْلهل والمال .  المظلوم ، ومن سوء المنظر في 

ومن رواه الحور بعد الكور فمعناه أيضا ،  قال أبو عمر:يعني رجع عما كان عليه من الخير   •
وذلك مأخوذ عندهم من كور العمامة وأكثر الرواة إنما  ،  مثل ذلك أي رجع عن االستقامة  

 يروونه بالنون. 

ويروى الحور بعد الكون أيضا ، قال : ومعنى قوله : الحور بعد الكون أو   الترمذي :"وقال   •
الكور ، وكالهما له وجه ، ويقال : إنما هو الرجوع من اإليمان إلى الكفر ، أو من الطاعة  

 إلى المعصية ، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر . " 

ا  َربِيعَةَ عن علي ْبِن و. صحيح لغيره( حسن.) -5849 قَاَل َشِهْدت  َعِليًّا أ تَِي ِبَدابٍَّة ِليَْرَكَبَها فَلَمَّ
َكاِب قَاَل   ِ ثُمَّ قَاَل ُسْبَحاَن  َوَضَع ِرْجلَه  فِي الر ِ ا اْستََوى َعلَى َظْهِرَها قَاَل اْلَحْمُد ّلِلَّ ِ ثاََلثًا فَلَمَّ بِْسِم َّللاَّ
َر لَنَا َهذَا َوَما ُكنَّا ُ أَْكبَُر    الَِّذي َسخَّ ِ ثاََلثًا َوَّللاَّ لَهُ ُمْقِرنِيَن َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمْنقَِلبُوَن ثُمَّ قَاَل اْلَحْمُد ّلِلَّ

 
( ) كتاب الحج ، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (  1342( برقم: )104/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . )بهذا اللفظ(
( ) أبواب العمرة ، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو  1797( برقم: )7/    3صحيحه" )أخرجه البخاري في "  –  )2(

( ) كتاب الحج ، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج 1344( برقم: )105/    4الغزو ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .  وغيره ( )بنحوه.( 

( ) كتاب الحج ، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ( 1345( برقم: )105/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الحج ، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (  1343( برقم: )104/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
الكون بعد  هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم  "(:979/  2»صحيح مسلم« )في    . قال محمد عبد الباقي  )بهذا اللفظ(

بالنون بل ال يكاد يوجد في نسخ بالدنا إال بالنون وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم قال القاضي وهكذا رواه الفارسي 
 ."وغيره من رواة صحيح مسلم قال ورواه العذري بعد الكور بالراء

( ) كتاب المناسك ، باب الدعاء عند الخروج إلى السفر (  2533( برقم: )234/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(
/    9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بمثله.(3439( برقم: )438/    5والترمذي في "جامعه" )،    )بهذا اللفظ( 

 . " إسناده صحيح على شرط مسلم."ط الرسالة(:   371/  34مسند أحمد«)». قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(21113( برقم: )4820
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ِ   ثاََلثًا ُسْبَحانََك إِنِّي قَْد َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَِإنَّهُ اَل يَْغِفُر الذ نُوَب إِالَّ أَْنتَ    ث مَّ َضِحَك ق ْلت  ِمْن أَي 
ْؤِمِنيَن قَاَل َرأَْيت   ِ     النبي  َشْيٍء َضِحْكَت َيا أَِميَر اْلم  َصَنَع َكَما َصنَْعت  ث مَّ َضِحَك فَق ْلت  ِمْن أَي 

ِ اْغِفْر ِلي ذ ن وبِي إِنَّ  ِ قَاَل إِنَّ َربََّك لََيْعَجب  ِمْن َعْبِدِه إِذَا قَاَل َرب  ه  اَل  َشْيٍء َضِحْكَت َيا َرس وَل َّللاَّ
َك     )1("   يَْغِفر  الذُّن وَب َغْير 

ِ   جابر   وفي البخاري عن  -5850 إِذَا َصِعْدنَا َكبَّْرنَا َوإِذَا قَاَل ك نَّا    رضي للا عنهما  ْبِن َعْبِد َّللاَّ
 )2("نََزْلنَا َسبَّْحنَا 

ْستََجاَباٌت اَل  ثاََلث  َدَعَواٍت    رسول للا   قَالَ :"    عن أَبِي هريرة.  )حسن لغيره( -5851 م 
َسافِِر  َشكَّ فِيِهنَّ     )3(" َوَدْعَوة  اْلَواِلِد َعلَى َولَِدهِ َدْعَوة  اْلَمْظل وِم َوَدْعَوة  اْلم 

أَبِي هريرة  وفيهما -5852 يَْمَنع       رسول للا   أَنَّ :"    عن  اْلعَذَاِب  ِمْن  السَّفَر  قِْطعَةٌ  قَاَل 
ْل إِلَى أَْهِلِه  أََحَدك ْم َنْوَمه  َوَطعَاَمه  َوَشَراَبه    وجهه    )4(" فَِإذَا قََضى أََحُدُكْم نَْهَمتَهُ ِمْن َوْجِهِه فَْليُعَّجِ

 يعني سفره كما جاء في مسند أحمد وغيره 

 .من سفره(النقيعة) وليمة المسافر إذا قدم  •
 )5( بوب البخاري باب الطعام عند القدوم وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه -5853

 )6("لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة      أن رسول للا      وفي البخاري عن جابر -5854

" فيه    قال ابن بطال :  )7("أمر ببقرة فذبحت  فأكلوا منها"    فيهما عنهوفي لفظ   -5855
والرئيس   اإلمام  ويسمى  إطعام  السلف  عند  مستحب  وهو  السفر  من  القدوم  عند  أصحابه 

 . النقيعة"

  

 
( برقم:  339/    2وأبو داود في "سننه" )  ،  ( )بمثله.(  2698( برقم: )415/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
قال األلباني في وقال :"حسن صحيح"  .    ( )بهذا اللفظ(3446( برقم: )443/    5الترمذي في "جامعه" )، و( )بمثله.(  2602)

/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" ،  وقال األلباني في  حديث حسن"(:244/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) 
حديث صحيح،   :"  2342برقم    (: 355/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" ، وقال في  صحيح لغيره:"  2020برقم    (:435

 . "والذهبي صححه الترمذي وابن حبان والحاكم
   () كتاب الجهاد والسير ، باب التسبيح إذا هبط واديا( )بهذا اللفظ( 2993(برقم:)57/  4أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
( برقم:  563/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2699( برقم: )416/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )   –  )3(
، وابن ماجه في   وقال :"حديث حسن"    ( )بلفظه.(1905( برقم: )469/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  1536)

/   3وأحمد في "مسنده" )،  دعوة الوالد ودعوة المظلوم ( )بمثله.(  ( ) أبواب الدعاء ، باب  3862( برقم: )30/    5"سننه" )
حديث حسن، رجال إسناده ثقات إال أن فيه " (:416/ 6»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط  ( )بلفظه.(7626( برقم: )1579
الصحيحة وشيء من »سلسلة األحاديث  ، وفي     32برقم    (:43»صحيح األدب المفرد« )ص" . وحسنه األلباني في  انقطاًعا

، وقال   2040برقم    (:443/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) وفي    596برقم    (:145/  2فقهها وفوائدها« )
 .:"حسن لغيره"   1655برقم  (:287/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )في 

( ) أبواب العمرة ، باب السفر قطعة من العذاب ( )بمثله مختصرا.(  1804( برقم: )8/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب اإلمارة ، باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى 1927( برقم: )55/  6، ومسلم في "صحيحه" )

 . أهله بعد قضاء شغله ( )بهذا اللفظ(
 ز ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الطعام عند القدوم ( )بهذا اللفظ(77/  4البخاري في "صحيحه" ) ذكره  – )5(
 . ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الطعام عند القدوم()بهذا اللفظ(3089( برقم: )77/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
،    ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الطعام عند القدوم()بهذا اللفظ(3089) ( برقم:77/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
 .(بنحوه ( ) كتاب البيوع ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ( )715( برقم: ) 53/  5مسلم في "صحيحه" )و



1149   | 

 1149  الصفحة
 

 باب في التصوير  •
 : في التصوير الحديث تحرير محل النزاع •
 . اتفقوا على جواز  تصوير  ما الروح فيه كالشجر والماء والثمار والجبال والبيوت ونحوها  •
واتفقوا على تحريم التصوير اليدوي لكل ما فيه روح بالرسم أو النحت سواء كانت الصورة مما له   •

خرقٍة ، أو  أن يعمد األنسان إلى  ضل كالتمثال ، من األنسان أو الحيوان،أو مما ليس له ضل مثل:
أو غير    ،  ، وسواء كانت مجسمة  فيرسم بيده صورة من ذوات األرواح  ،  أو ورقٍة ونحوها  ،  جدارٍ 

 مجسمة.
، ورخص  • الهوية  التصوير ألجل  مثل  الضرورة  تقتضيه  فيما  اآللي  التصوير  واتفقوا على جواز 

 والدراسة والوظيفة ، ومكافحة الجريمة ، ونحو ذلك.  القيادة ،
تحريم التصوير اآللي إذا كان يتضمن تصوير منكر من المنكرات ، أو يتضمن محرما    واتفقوا على •

 من المحرمات التي تخالف الشريعة . 
الحديثة لذوات األرواح   • يتم بواسطة اآلالت  الذي  التصوير  اآللي  تقتضيه ،  واختلفوا في  فيما ال 

 : الضرورة ، وفيما ال يتضمن منكرا من المنكرات 

األصل ، وللنصوص الصحيحة والصريحة في التحريم مطلقا  ، ألنه    التحريم مطلقا   واألرجح •
التحريم لغة وعرفا وشرعا  يال استثناء   . وهللا تعالى  ، والتصوير اآللي داخل في نصوص 

 أعلم.

ْنيَا  "َيق ول     رسول للا    َسِمْعت     عن ابن عباس  فيهما -5856 َر ُصوَرةً فِي الد  ك ل َِف   َمْن َصوَّ
وَح َولَْيَس ِبَنافِخٍ    )1("َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْن َيْنف َخ فِيَها الرُّ

وَح َولَْيَس  "  عنه   وفي لفظ للبخاري -5857 ب ه  َحتَّى َيْنف َخ فِيَها الرُّ عَذ ِ َ م  َر ص وَرةً فَإِنَّ َّللاَّ َمْن َصوَّ
  )2("ِبَنافِخٍ فِيَها أََبًدا 

َرَها َنْفًسا   "   عنه  وفي لفظ لمسلم  -5858 ٍر فِي النَّاِر َيْجعَل  لَه  بِك ل ِ ص وَرةٍ َصوَّ ِ َصو  ك لُّ م 
ب ه  فِي َجَهنَّمَ   )3("فَت عَذ ِ

عن   -5859 البخاري  عمروفي  عنهما    بن  للا  أن  "رضي للا  الذين      رسول  إن  قال 
 )4("يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم 

يقول إن أشد الناس عذابا   سمعت النبي  ":قال    وفيهما عن عبدهللا بن مسعود  -5860
 )5("عند للا يوم القيامة المصورون 

ِمْن َسفٍَر َوقَْد َستَْرت  ِبِقَراٍم     رسول للا  قَِدمَ   رضي للا عنها:"    وفيهما عن عائشة -5861
ا َرآه   َهتََكه  َوقَاَل أََشدُّ النَّاِس َعذَاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة      رسول للا   ِلي َعلَى َسْهَوةٍ ِلي فِيَها تََماِثيل  فَلَمَّ

ِ قَالَْت فََجعَْلَناه  ِوَساَدةً أَْو ِوَساَدتَيْ   القرام : ستر رقيق )6("نِ الَِّذيَن ي َضاه وَن ِبَخْلِق َّللاَّ

 
القيامة أن   ( ) كتاب اللباس ، باب من صور صورة كلف يوم 5963( برقم: )169/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب 2110( برقم: )162/  6ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ( )بنحوه مطوال.(

ع التصاوير التي ليس فيها روح وما  ( ) كتاب البيوع ، باب بي2225( برقم: )82/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . يكره من ذلك ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال  2110( برقم: ) 161/  6مسلم في "صحيحه" )اخرجه  – )3(
 .صورة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة ( )بهذا 5951( برقم: )167/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال 2108( برقم: )160/    6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . صورة ( )بمثله.(
( ) كتاب اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة ( )بهذا 5950( برقم: )167/    7"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )5(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال 2109( برقم: )161/    6ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 . صورة ( )بمثله مختصرا.(

( ) كتاب اللباس ، باب ما وطئ من التصاوير ( )بهذا اللفظ( ،  5954( برقم: )168/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ( 2107( برقم: )159/    6ومسلم في "صحيحه" )

 . )بمثله.( 
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عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى    نهى""أن النبي      وفي البخاري عن أبي جحيفة -5862
 )1("عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور

عن -5863 هريرة  وفيهما  ر     َرأَىأنه َ    أَبِي  ِ ي َصو  ًرا  ِ َصو  َسِمْعت  فم  للا   قَاَل      رسول 
ةً    :"َيق ول   َوْلَيْخل ق وا ذَرَّ ْن ذََهَب َيْخل ق  َكَخْلِقي فَْلَيْخل ق وا َحبَّةً  ِلَيْخل ق وا  وزاد مسلم "َوَمْن أَْظلَم  ِممَّ أَْو 

  )2(" َشِعيَرةً 

ِ :"قَالَْت  رضي للا عنها  وفيهما عن عائشة -5864 ِوَساَدةً فِيَها تََماِثيل  َكأَنََّها  َحَشْوت  ِللنَِّبي 
ِ قَاَل َما َب  ه  فَق ْلت  َما لََنا َيا َرس وَل َّللاَّ قَةٌ فََجاَء فَقَاَم َبْيَن اْلبابْيِن َوَجعََل َيتَغَيَّر  َوْجه  ال  َهِذِه اْلِوَساَدةِ  ن ْمر 

ل  َبْيتًا فِيِه ص وَرةٌ َوأَنَّ  قَالَْت ِوَساَدةٌ َجعَْلت َها لََك ِلتَْضَطِجَع َعلَْيَها قَاَل أََما َعِلْمِت أَنَّ اْلَماَلئَِكةَ اَل تَ  ْدخ 
   )3(" َمْن َصَنَع الصُّوَرةَ ي عَذَّب  َيْوَم اْلِقَياَمِة َيق ول  أَْحي وا َما َخلَْقت مْ 

ا َرآَها  "عنها  وفي لفظ لمسلم -5865 قَةً فِيَها تََصاِوير  فَلَمَّ قَاَم َعلَى   النبي  أَنََّها اْشتََرْت ن ْمر 
 ِ ِ أَت وب  إِلَى َّللاَّ ْل فَعََرْفت  أَْو فَع ِرفَْت فِي َوْجِهِه اْلَكَراِهَية  فَقَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ  َوإِلَى  اْلباب فَلَْم َيْدخ 

قَِة فَقَالَْت اْشتََرْيت َها لََك تَْقع د  َعلَْيَها َوتََوسَّد َها      رسول للا   الَ َرس وِلِه فََماذَا أَْذَنْبت  فَقَ  َما َبال  َهِذِه النُّْمر 
ْم أَْحي وا َما َخلَْقت ْم ث مَّ قَاَل إِنَّ اْلَبْيَت     رسول للا   فَقَالَ  َوِر ي عَذَّب وَن َوي قَال  لَه  إِنَّ أَْصَحاَب َهِذِه الصُّ

ل ه  اْلَماَلئَِكة   قَالَْت فَأََخْذت ه  فََجعَْلت ه  ِمْرفَقَتَْيِن فََكاَن يَْرتَِفق  ِبِهَما فِي  الَِّذي فِ  َور  اَل تَْدخ   )4("اْلَبْيتِ يِه الصُّ
الن ْمُرقَة اْلِوَساَدة الَّتِي    َوقِيَل:  َوِهَي اْلَوَسائِد الَّتِي يَُصّف بَْعضَها إِلَى بَْعض,  َواْلَجْمع نََماِرق,  نمرقة"  •

تْر الَِّذي فِيِه الص وَرة   َوَظاِهر َحِديثَْي عائشة َهذَا َواَلَِّذي قَْبله يَُدّل َعلَى أَنَّهُ   يُْجلَس َعلَْيَها" اِْستَْعَمَل الّسِ
اْلِوَساَدة,  بَْعد ِمْنهُ  يَسْ   أَْن قُِطَع َوَعِملَْت  لَْم  أَنَّهُ  َعلَى  يَُدّل  أَْصاًل,َوَهذَا  إِلَى    تَْعِملهُ  اْلُمَصنِّف  أََشاَر  َوقَْد 

َور َجَواز اْلقُعُود َعلَى الص وَرة فَيَ  ُجوز أَْن اْلَجْمع بَْينهَما بِأَنَّهُ اَل يَْلَزم ِمْن َجَواز اِتَِّخاذ َما يُوَطأ ِمْن الص 
ْن يَُكون َرأَى التَّْفِرقَة بَْين اْلقُعُود َوااِلتَِّكاء َوُهَو َويَُجوزأَ   يَُكون اِْستَْعَمَل ِمْن اْلِوَساَدة َما اَل ُصوَرة فِيِه,

تْر َوقََع اْلقَْطع فِي َوَسط الص وَرة  بَِعيد, ا قََطعَْت الّسِ َمثاًَل   َويُْحتََمل أَْيًضا أَْن يُْجَمع بَْين اْلَحِديثَْيِن بِأَنََّها لَمَّ
 ". وبعضهم قال أن هذا ناسخ  ق بَِها,ْيئَتَها فَِلَهذَا َصاَر يَْرتَفِ ه فََخَرَجْت عن

  .ال تدخل المالئكة البيت الذي فيه الصورة  •

أَنَّ اْلَماَلئَِكةَ اَل تَْدُخُل :" أََما َعِلْمِت    قال  رضي للا عنها أن التبي     فيهما عن عائشة -5866
 )5("بَْيتًا فِيِه ُصوَرةٌ 

ل  اْلَماَلِئَكة  َبْيتًا فِيِه تََماِثيل      رسول للا قَالَ :"  عن أَبِي هريرةوفي مسلم  -5867 اَل تَْدخ 
 )6("أَْو تََصاِوير  

 َما  قَاَل الخطابي  : َوالص وَرة الَّتِي اَل تَْدُخل اْلَماَلئَِكة اْلبَْيت الَِّذي ِهَي فِيِه َما يَْحُرم اِْقتِنَاُؤهُ , َوُهوَ  •
ا وح ِممَّ َور الَّتِي فِيَها الر  أَْو لَْم يُْمتََهن َعلَى َما َسيَأْتِي تَْقِريره   ،  لَْم يُْقَطع َرأْسه    يَُكون ِمْن الص 
 . فِي " باب َما ُوِطَئ ِمْن التََّصاِوير " 

 
 . البيوع ، باب موكل الربا ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب 2086( برقم: )59/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
/   9( ) كتاب اللباس ، باب نقض الصور ( )بهذا اللفظ( ، )5953( برقم: )167/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

" ( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى وهللا خلقكم وما تعملون ( )بمثله مختصرا.( ومسلم في "صحيحه 7559( برقم: )161
 . ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ( )بنحوه مختصرا.(2111( برقم: )162/  6)
( ) كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في  3224( برقم: )114/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا 2107( برقم: )160/    6يحه" )السماء ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صح
  .فيه كلب وال صورة ( )بنحوه مطوال.( 

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال  2107( برقم: ) 160/  6مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )4(
 .صورة ( )بهذا اللفظ(

 .تقدم في الحاشيتين السابقتين – )5(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال  2112( برقم: ) 162/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(

 .صورة ( )بهذا اللفظ(
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قَاَل قَاَل ِلي َعِليُّ ْبن  أَبِي طالب أاََل أَْبعَث َك َعلَى َما   عن أَبِي اْلَهيَّاجِ اأْلََسِدّيِ في مسلم  و -5868
ْيتَه    بَعَثَِني َعلَْيِه   ْشِرفًا إاِلَّ َسوَّ َواَل ص وَرةً إِالَّ    وفي لفظ"أَْن اَل تََدَع ِتْمثَااًل إاِلَّ َطَمْستَه  َواَل قَْبًرا م 

 )1("َطَمْستََها

جبريل عليه    أنها قالت: واعد رسول للا    رضي للا عنها   عن عائشة وفي مسلم   -5869
السالم في ساعة يأتيه فيها ، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا ، فألقاها من يده وقال:  
ما يخلف للا وعده وال رسله . ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره ، فقال: يا عائشة ، متى  

وللا ما دريت ، فأمر به فأخرج ، فجاء جبريل ، فقال رسول للا  دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت:  
  ، إنا ال ندخل بيتا  : واعدتني فجلست لك فلم تأت؟ . فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك

  )2(". فيه كلب وال صورة

إِن ِي  أَ رسول للا  قَالَ   :"    هريرةعن أبي  و .    )صحيح(  -5870 فَقَاَل  ِجْبِريل   ك ْنت   تَاِني 
ي باب اْلَبْيِت  أَتَْيت َك اْلَباِرَحةَ فَلَْم يَْمَنعني أَْن أَك وَن َدَخْلت  َعلَْيَك اْلَبْيَت الَِّذي ك ْنَت فِيِه إاِلَّ أَنَّه  َكاَن فِ 

َجاِل َوَكاَن فِي اْلَبْيِت قَِرام  ِستٍْر فِيِه تََماِثيل  َوَكاَن فِي اْلَبْيِت َكْلٌب فَم   ْر بَِرأِْس الت ِْمثَاِل الَِّذي  تِْمثَال  الر ِ
تِْر فَْلي ْقَطْع َوي ْجعَْل ِمْنه  ِوَساَدتَْيِن م   ْر ِبالس ِ ْنتََبذَتَْيِن ي وَطآَِن  ِباْلباب فَْلي ْقَطْع فَْلي َصيَّْر َكَهْيئَِة الشََّجَرةِ َوم 

ْر ِباْلَكْلِب فَي ْخَرْج فَفَعَلَ  َسْينِ   ب  َجْرًوا ِلْلحسن أَوْ َوَكاَن ذَِلَك اْلَكلْ رسول للا    َوم  تَْحَت َنَضٍد لَه   اْلح 
     )3("فَأََمَر ِبِه فَأ ْخِرجَ 

لفظ البن حبان.    )صحيح(  -5871 قال رسول للا    :"وفي   : قال   ، أتاني    أبو هريرة   :
جبريل ، فقال : إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي كنت فيه إال أنه كان 
في البيت تمثال رجل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فأمر برأس  

وسادتان ،  التمثال أن يقطع ، وأمر بالستر الذي فيه التمثال أن يقطع رأس التمثال ، وجعل منه 
 )4("  وأمر بالكلب فأخرج ، وكان الكلب جروا للحسن والحسين تحت نضد لهم

استأذن جبريل عليه السالم على النبي صلى للا عليه    "لنسائيلفظ لَوفِي    .    )صحيح( -5872
وسلم ، فقال : ادخل ، فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رؤوسها  

    )5(" .  فإنا معشر المالئكة ال ندخل بيتا فيه تصاويرأو تجعل بساطا يوطأ ؛ 

تَْرِجيح قَْول َمْن ذََهَب إِلَى أَنَّ الص وَرة الَّتِي تَْمتَنِع اْلَماَلئَِكة ِمْن  َوفِي َهذَا اْلَحِديث  قال بن حجر: •
ا لَْو َكانَْت ُمْمتََهنَة أَْو    ,  ُدُخول اْلَمَكان الَّتِي تَُكون فِيِه بَاقِيَة َعلَى َهْيئَتَها ُمْرتَِفعَة َغْير ُمْمتََهنَة فَأَمَّ

ا بِقَْطِعَها ِمْن نِْصفَها أَْو بِقَْطعِ َرأْسَها فَاَل اِْمتِنَاع َغْير ُمْمتََهنَة لَِكنََّها ُغيِّرَ     ".ْت ِمْن َهْيئَتَها إِمَّ

 
( برقم: 61/    3( ) كتاب الجنائز ، باب اأْلمر بتسوية القبر ( ، )969( برقم: )61/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(
 . ( ) كتاب الجنائز ، باب اأْلمر بتسوية القبر ( )بهذا اللفظ(969)
المالئكة بيتا فيه كلب وال  ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل 2104( برقم: ) 155/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 .صورة ( )بهذا اللفظ(
وأبو داود في "سننه"  وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(2806( برقم: )499/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )3(
،  ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه8160( برقم: )1690/    2وأحمد في "مسنده" )،( )بنحوه.(  4158( برقم: )123/    4)

»صحيح دون قصة التمثال، وهذا إسناد حسن من "(:235/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(
/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ).  وصححه األلباني في  أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي.«

 .  356برقم  (:691
/  13»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(  5854( برقم: )165/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )".  وقال األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم"(:165
 . "قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم"...(:692

.   ( ) كتاب الزينة ، ذكر أشد الناس عذابا ( )بهذا اللفظ(2/    5380( برقم: )1025/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )5(
 .  356برقم   (:692/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وصححه األلباني في 
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َرأَْينََها    رضي للا عنها:"   عن عائشة  فيهماو -5873 َكِنيَسةً  َوأم سلمة ذََكَرتَا  أ مَّ حبيبة  أَنَّ 
 ِ اِلح  فََماَت َبَنْوا      ِباْلَحَبَشِة فِيَها تََصاِوير  فَذََكَرتَا ِللنَّبِي  ل  الصَّ ج  فَقَاَل إِنَّ أ ولَِئَك إِذَا َكاَن فِيِهْم الرَّ

وا ر  ِ َيْوَم اْلِقَياَمةِ  َعلَى قَْبِرِه َمْسِجًدا َوَصوَّ اْلَخْلِق عنَد َّللاَّ َوَر فَأ ولَِئَك ِشَرار   )1("فِيِه ِتْلَك الصُّ

 ر!من التصويالمستثنى  •
اْلُجَهنِيَّ   فيهماعن -5874 َخاِلٍد  ْبَن  فِيِه      النبي   أَنَّ :"    زيد  َبْيتًا  اْلَماَلئَِكة   ل   تَْدخ  اَل  قَاَل 

ِ  ص وَرةٌ قَاَل ب ْسٌر فََمِرَض زيد ْبن  َخاِلٍد فَع ْدَناه  فَإِذَا َنْحن  فِي َبْيِتِه ِبِسْتٍر فِيِه تََصاِوير  فَق ْلت  ِلع   َبْيِد َّللاَّ
ِ أَ  ْثَنا فِي التََّصاِويِر قَاَل  اْلَخْواَلنِي  أَلَْم تَْسَمْعه  ق ْلت  اَل قَاَل َبلَى قَْد    إِنَّه  قَاَل إاِلَّ رقما فِي ثَْوبٍ لَْم ي َحد ِ
 ( يريد النقش والوشي واألصل فيه الكتابة )   )2(" ذََكَر ذَِلكَ 

َوَكاَن    ك ْنت  أَْلعَب  ِباْلَبَناِت عنَد النبي  :"قَالَتْ   رضي للا عنها    عن عائشةوفيهما   -5875
ب ه نَّ إِلَيَّ فََيْلعَْبَن َمِعي    رسول للا  ِلي َصَواِحب  َيْلعَْبَن َمِعي فََكانَ  عن ِمْنه  فَي َسر ِ    )3("إِذَا َدَخَل َيتَقَمَّ

 )4("ك ْنت  أَْلعَب  ِباْلَبَناِت فِي َبْيِتِه َوه نَّ اللُّعَب  " وفي لفظ لمسلم -5876

ِمْن َغْزَوةِ تَب وَك    رسول للا   قَِدمَ   :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عن عائشة و.    )صحيح(  -5877
تِْر عن َبَناٍت ِلعائشة ل عٍَب فَقَاَل َما هَ  ذَا َيا أَْو َخْيبََر َوفِي َسْهَوِتَها ِسْتٌر فََهبَّْت ِريٌح فََكَشفَْت َناِحَيةَ الس ِ

لَِّذي أََرى َوْسَطه نَّ قَالَْت عائشة قَالَْت َبَناِتي َوَرأَى َبْيَنه نَّ فََرًسا لَه  َجَناَحاِن ِمْن ِرقَاعٍ فَقَاَل َما َهذَا ا
ْيَماَن فََرٌس قَاَل َوَما َهذَا الَِّذي َعلَْيِه قَالَْت َجَناَحاِن قَاَل فََرٌس لَه  َجَناَحاِن قَالَْت أََما َسِمْعَت أَنَّ ِلس لَ 

  )5(" َخْياًل لََها أَْجِنَحةٌ قَالَْت فََضِحَك َحتَّى َرأَْيت  َنَواِجذَه  

ٌل، ِمْن ق َرْيٍش، َعْن أَِبيِه: أَنَّه  َكاَن َمَع أَبِي  .    )ضعيف(  -5878 ثََنا اْبن  أَِبي ِذْئٍب، َحدَّثَنِي َرج  َحدَّ
أَب و ه َرْيَرةَ،   فََرأَى  قَاَل َرس ول  للِا  ِمْن  فََرًسا  ه َرْيَرةَ،  َهذَا؟  أاََل تََرى  فَقَاَل:  َجاِرَيٍة،  َيِد  فِي  ِرقَاعٍ 

 )6("َوَسلََّم: " إِنََّما َيْعَمل  َهذَا َمْن اَل َخاَلَق لَه  َيْوَم اْلِقَياَمةَ َصلَّى للا  َعلَْيِه  
, َوُخصَّ ذَِلَك    َواْستُِدلَّ بَِهذَا اْلَحِديث َعلَى َجَواز اِتَِّخاذ ُصَور اْلبَنَات َواللَِّعب ِمْن أَْجل لَِعب اْلبَنَات بِِهنَّ  •

بَْيع اللَِّعب  َور,َوبِِه َجَزَم عياض َونَقَلَهُ عن اْلُجْمُهور,َوأَنَُّهْم أََجاُزوا  اِتَِّخاذ الص  ِمْن ُعُموم النَّْهي عن 
َمْنُسوخ ,    ِلْلبَنَاِت ِلتَْدِريبِِهنَّ ِمْن ِصغَرهنَّ َعلَى أَْمر بُيُوتهنَّ َوأَْواَلدهنَّ . قَاَل َوذََهَب بَْعضهْم إِلَى أَنَّهُ 

ى َما       .َوإِلَْيِه َماَل اِْبن بَطَّال   وَرِة فَُهَو قَْبل التَّْحِريم َوإِالَّ فَقَْد يَُسمَّ قَاَل اْلُمْنِذِري  إِْن َكانَْت اللَِّعب َكالص 
فََهذَا َصِريح    ثَِن لَْم يَُجْز َوإِالَّ َجاَز,إِْن َكانَْت ُصوَرة َكاْلوَ   َوبَِهذَا َجَزَم اْلَحِليِمّي فَقَاَل:  لَْيَس بُِصوَرٍة لُْعبَة,

:  فِي أَنَّ اْلُمَراد بِاللَِّعِب َغْير اآْلَدِميَّات. ي    قَاَل الخطابي  فِي َهذَا اْلَحِديث أَنَّ اللَِّعب بِاْلبَنَاِت لَْيَس َكالتَّلَّهِ
َور الَّتِي َجاَء فِيَها اْلَوِعيد:  قُْلت:   َص ِلعائشة فِيَها أِلَنََّها إِْذ ذَاَك َكانَْت َغْير بَاِلغَوإِنََّما أَْرخَ   بَِسائِِر الص 

ا أَْكَمْلتَها   أِلَنَّ عائشة َكانَْت فِي َغْزَوة َخْيبَر  لَِكنَّهُ ُمْحتََمل;  َوفِي اْلَجْزم بِِه نََظرٌ  بِْنت أَْربَع َعْشَرة َسنَة إِمَّ
ا فِي غَ   أَْو َجاَوْزتَها أَْو قَاَرْبتَها. ح ِرَوايَة َمْن قَاَل فِي َخْيبَر, َوأَمَّ   ْزَوة تَبُوك فََكانَْت قَْد بَلَغَْت قَْطعًا فَيَتََرجَّ

 
ب الصالة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ  ( ) كتا427( برقم: )93/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب النهي 528( برقم: )66/    2مكانها مساجد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .َعْن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ( )بمثله.(

( ) كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في  3226( برقم: )114/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه  2106( برقم: )157/  6ومسلم في "صحيحه" ) ،  السماء ( )بمثله.( 

 . كلب وال صورة ( )بهذا اللفظ(
ومسلم  ،  ( ) كتاب األدب ، باب االنبساط إلى الناس ( )بهذا اللفظ(  6130( برقم: )31/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي هللا تَعَالَى عنهما ( )بنحوه.(2440( برقم: )135/  7في "صحيحه" ) 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب ِفي فضل عائشة رضي هللا تَعَالَى  2440برقم: )  (135/    7)أخرجه مسلم في صحيحه    –  )4(

 . عنهما ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 180/    8والنسائي في "الكبرى" )،  ( )بنحوه.(  5864( برقم: )174/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
/    10والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  4932( برقم: )438/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  8901)

" . ، وقال إسناده على شرط مسلم."(:175/  13»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في     ( )بمثله.(21042( برقم: )219
أللباني  ".وصححه إسناده ا. وإسناده صحيح.4932واه أبو داود:وقال:"رت أحمد شاكر(:  522/  7»مسند أحمد«)أحمد شاكر في

 5834برقم  (:306/ 8»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان« )وفي  (275»آداب الزفاف في السنة المطهرة« )صفي 
 263/  13»مسند أحمد« )في   . قال األرنؤوط  «7880»برقم   ط الرسالة(:   263/  13»مسند أحمد« )أخرجه أحمد في      –  )6(

، 6/166وهذا الخبر يُخالف ما ثبت من حديث عائشة عند أحمد    الرجل الذي من قريش وأبيه.»إسناده ضعيف إِلبهام    ط الرسالة(:
 .( : أنها كانت تلعُب بالبنات عند رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم«2440( ، ومسلم )6130والبخاري )
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  أبي هريرةعن  الحديث المتقدم    يعارضه    َويُْجَمع بَِما قَاَل الخطابي  أِلَنَّ ذَِلَك أَْولَى ِمْن التَّعَاُرض .
إنما يعمل هذا من ال      رسول هللا  فرسا من رقاع في يد جارية فقال أال ترى هذا قال  :"أنه رأى  

ولو سلمنا صحة الحديث ، فهو قبل التحريم ، ثم وهو حدبث ضعيف     .  "      خالق له يوم القيامة
ليس فيه أنها صورة ، ثم ليس فيه أن رأس الحصان موجود ، وإن كان يحتمل ، ثم  لو سلمنا بهذا  

  .يص فال يجوز أن يتعدى محل الرخصةالتخص

البخاري     -5879 النبي  عن عمران بن حطانفي  أن  أن عائشة رضي للا عنها حدثته   :
أي:تصاوير     "  .)1("صلى للا عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إال نقضه  

 كالصليب يقال ثوب مصلب أي عليه نقش كالصليب 

 باب في بر الوالدين وصلة األرحام  •
: أي العمل أحب إلى للا؟ قال: الصالة  سألت النبي  قال:"    فيهما عن ابن مسعود -5880

 )2("على وقتها . قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين". قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل للا 

قال رسول للا صلى للا عليه وسلم : ال يجزي ولد والدا "قال :      عن أبي هريرة -5881
 )3( "ابن أبي شيبة : ولد والده .، إال أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه . وفي رواية 

ِ َواْلَيْوِم اْْلِخرِ "   عن أَبِي هريرةوفيهما  -5882  )4(فليصل رحمه" َوَمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ

رضي للا عنه عن النبي صلى للا عليه وسلم قال: إن    عن أبي هريرةوفي البخاري   -5883
  )5("الرحم شجنة من الرحمن ، فقال للا: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته .

قال : خلق للا الخلق ، فلما    رضي للا عنه ، عن النبي    عن أبي هريرةوفيهما   -5884
فرغ منه قامت الرحم ، فأخذت بحقو الرحمن ، فقال له : مه ، قالت : هذا مقام العائذ بك من  
القطيعة ، قال : أال ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ، قالت : بلى يا رب ، قال  

ن للا خلق الخلق حتى إذا فرغ إ " ولفظ مسلم" ، : فذاك . قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : .
منهم قامت الرحم ، فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة قال : نعم أما ترضين أن أصل من 

: اقرؤوا إن شئتم   وصلك ، وأقطع من قطعك قالت : بلى قال : فذاك لك . ثم قال رسول للا  
  فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في اْلرض وتقطعوا أرحامكم")6(     

ه  أَْن ي ْبَسَط لَه      رسول للا   َسِمْعت    :"قَالَ      عن أَبِي هريرة  وفيهما -5885 َيق ول  َمْن َسرَّ
 )7("  فِي ِرْزقِِه َوأَْن ي ْنَسأَ لَه  فِي أَثَِرِه فَْلَيِصْل َرِحَمه  

 .معنى ينسأ له في أثره : يؤخر له في أجله وعمره )8("،وفي لفظ لهما" من أحب -5886

َرِغَم أَْنف  ث مَّ َرِغَم أَْنف  ث مَّ َرِغَم  :"قَاَل    عن النبي     عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -5887
ِ قَاَل     )9("َمْن أَْدَرَك أَبََوْيِه عنَد اْلِكبَِر أََحَدُهَما أَْو ِكلَْيِهَما فَلَْم يَْدُخْل اْلَجنَّةَ أَْنف  قِيَل َمْن َيا َرس وَل َّللاَّ

 
 . اللباس ، باب نقض الصور ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب 5952( برقم: )167/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة لوقتها ( )بهذا اللفظ( 527( برقم: )112/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .ل ( )بمثله.(( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كون اإليمان باهلل تَعَالَى أفضل اأْلعما85( برقم: )63/  1، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب العتق ، باب فضل عتق الوالد ( )بهذا اللفظ(1510( برقم: )218/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب األدب ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ( )بهذا 6138( برقم: )32/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب اإليمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إال  47( برقم: )49/  1اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .من الخير وكون ذلك كله من اإليمان ( )بمثله.(

 . ( ) كتاب األدب ، باب من وصل وصله هللا ( )بهذا اللفظ( 5988( برقم: ) 6/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وتقطعوا أرحامكم ( )بهذا اللفظ(  4830( برقم: )134/    6صحيحه" )أخرجه البخاري في "    –  )6(

  ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ( )بنحوه مطوال.( 2554(برقم:)7/    8، ومسلم في "صحيحه") 
( ) كتاب البيوع ، باب من أحب البسط في الرزق ( )بهذا اللفظ( 2067( برقم: )56/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(

 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ( )بمثله.(2557( برقم: ) 8/  8، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب األدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم ( )بهذا  5986برقم: )  (5/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها()بلفظه( 2557( برقم: )8/    8ومسلم في"صحيحه") ،  اللفظ(  
اب ، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو  ( ) كتاب البر والصلة واآلد2551( برقم: )5/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )9(

 . أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة ( )بهذا اللفظ(
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انه قال : من أدرك والديه      النبي  عن    القشيري  ن أبي بن مالكع.    )صحيح(  -5888
    )1("فأبعده هللا وأسحقهأو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك 

 أولويات البر   •

أَبِي هريرة  فيهما   -5889 الناس بحسن    :"    عن  أحق  ، من  يا رسول للا   : قال رجل 
" من    البخاريولفظ  .    " ،أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك ، ثم أدناك أدناكالصحبة ؟ قال :  

 )2(:"من أبر؟" وفي لفظ لمسلمصحابتي "   َحقُّ النَّاِس ِبحسنأَ 

ِ بن عمرو ْبِن العاص   وفيهما عن  -5890 ِ    :" قَالَ   رضي للا عنهما  َعْبَد َّللاَّ ٌل إِلَى َنبِي  أَْقبََل َرج 
 ِ ِ قَاَل فََهْل ِمْن َواِلَدْيَك أََحٌد َحيٌّ   َّللاَّ  قَاَل فَقَاَل أ َبايِع َك َعلَى اْلِهْجَرةِ َواْلِجَهاِد أَْبتَِغي اْْلَْجَر ِمْن َّللاَّ

ِ قَاَل نَعَْم قَالَ       )3("بَتَُهَمافَاْرِجْع إِلَى َواِلَدْيَك فَأَحسن ُصحْ  نَعَْم بَْل ِكاَلُهَما قَاَل فَتَْبتَِغي اأْلَْجَر ِمْن َّللاَّ

 )4("ففيهما فجاهد" وفي لفظ لهماعنه -5891

فَقَاَل َيا    أَنَّ َجاِهَمةَ َجاَء إِلَى النبي :"     عن معاوية ْبِن َجاِهَمةَ السَّلَِمّيِ و.  )حسن( -5892
  ِ قَاَل نَعَْم قَاَل فَاْلَزْمَها فَِإنَّ  أََرْدُت أَْن أَْغُزَو َوقَْد ِجئُْت أَْستَِشيُرَك فَقَاَل َهْل لََك ِمْن أُّمٍ  َرس وَل َّللاَّ

    )5("اْلَجنَّةَ تَْحَت ِرْجلَْيَها

رجل فقال يا     رسول للا   قال : أتىرضي للا عنهما    عن بن عمرو.    )صحيح( -5893
وسلم ألك والدان قال ال قال فلك    رسول للا   رسول للا أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي توبة فقال له

     )6("فبرها إذا   رسول للا  خالة قال نعم فقال

البخاريو -5894 عمرو  في  بن   ِ َعْبِدَّللاَّ عنهما     عن  للا  لَْيَس    :"قَالَ   النبي   عنرضي 
ه  َوَصلََها َكافِِئ َولَِكْن اْلَواِصل  الَِّذي إِذَا ق ِطعَْت َرِحم   )7("اْلَواِصل  ِباْلم 

مسلم -5895 هريرة  في  أَبِي  أَِصل ه مْ     عن  قََراَبةً  ِلي  إِنَّ   ِ َّللاَّ َرس وَل  َيا  قَاَل  اًل  َرج   أَنَّ 
ْم َوَيْجَهل وَن َعلَيَّ فَقَاَل لَِئْن ك ْنَت َكَما ق   ْلَت فََكأَنََّما  َوَيْقَطع وِني َوأ حسن إِلَْيِهْم َوي ِسيئ وَن إِلَيَّ َوأَْحل م  عنه 

ِ َظِهيٌر َعلَْيِهْم َما د ْمَت َعلَى ذَِلكَ  ْم اْلَملَّ َواَل يََزال  َمعََك ِمْن َّللاَّ  )8("ت ِسفُّه 

 
وأحمد وقال :"إسناده صحيح" ،  ( )بلفظه.(  1281( برقم: ) 52/    4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )1(

سناده "إط الرسالة(:   373/  31»مسند أحمد« )ي  . قال األرنؤوط ف   ( )بهذا اللفظ(19332( برقم: )4368/    8في "مسنده" )
"التعجيل". رجال  فمن  مالك،  بن  أُبي  أن صحابيه  غير  الشيخين  رجال  ثقات،  رجاله  في    صحيح،  األلباني  »سلسلة  وصححه 

 . وقال "إسناده صحيح" 515برقم  (:42/ 2األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
( ) كتاب األدب ، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ( )بنحوه  5971( برقم: )2/    8)أخرجه البخاري في "صحيحه"    –  )2(

 ()كتاب البر والصلة واآلداب ، باب بر الوالدين وأنهما أحق به()بهذا اللفظ( 2548(برقم:)2/    8ومسلم في"صحيحه")،  مطوال.(  
بنحوه  السير ، باب الجهاد بإذن األبوين ( )( ) كتاب الجهاد و3004( برقم: )59/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب بر الوالدين وأنهما أحق به ( 2549( برقم: )3/    8( ، ومسلم في "صحيحه" )مختصرا
 . )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الجهاد بإذن األبوين ( )بهذا اللفظ(  3004( برقم: )59/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب بر الوالدين وأنهما أحق به ( )بنحوه.( 2549( برقم: )3/  8ومسلم في "صحيحه" )، ، 

( ) كتاب الجهاد ، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة (  1/   3104( برقم: )612/    1)  أخرجه النسائي في "المجتبى"  –  )5(
، وأحمد في "مسنده"   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(7341( برقم: )151/    4والحاكم في "مستدركه" )،    )بهذا اللفظ(

برقم: )3302/    6) في    ( )بنحوه.(15778(  األرنؤوط  قال  الرسالة(:   299/  24»مسند أحمد« ).  قال إسناده حسن"ط   ."
وسنده حسن إن شاء هللا، وصححه  "...(:59/  2»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )األلباني في  

 ."( .214/  3( ، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري )151/  4الحاكم )
( برقم: 155/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  543( برقم: )177/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(
في    )بمثله.(  7354) األرنؤوط  قال   . الذهبي  ووافقه  حبان« )وصححه  ابن  إسناده صحيح على شرط  "(:178/  2»صحيح 

 . 1697برقم  (:277/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في الشيخين.
 . ( ) كتاب األدب ، باب ليس الواصل بالمكافئ ( )بهذا اللفظ(5991( برقم: ) 6/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (  2558( برقم: )8/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 . )بهذا اللفظ(



1155   | 

 1155  الصفحة
 

َدقَة  َعلَى اْلِمْسِكيِن َصَدقَةٌ   :"قَالَ   النبيأن      ن َسْلَماَن ْبِن عامرعو.   )حسن( -5896 الصَّ
ِحِم ِثْنتَاِن َصَدقَةٌ َوِصلَةٌ       )1(" َوِهَي َعلَى ِذي الرَّ

 )2(" لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"  رضي هللا عنها حديث زينبوفيهما  -5897

َكاَنْت تَْحِتي اْمَرأَةٌ أ ِحبَُّها َوَكاَن أَبِي   :" قَالَ رضي للا عنهما   عن ابن عمر و . )حسن( -5898
 ِ ِللنَّبِي  ذَِلَك  فَذََكْرت   فَأََبْيت   أ َطل ِقََها  أَْن  أَبِي  فَأََمَرنِي  َطل ِْق    يَْكَره َها  عمر  بن   ِ َّللاَّ َعْبَد  َيا  فَقَاَل 

    )3("اْمَرأَتَكَ 

نِي      عن أَبِي الدرداءو.  )صحيح( -5899 ر  ي تَأْم  َوإِنَّ أ م ِ اًل أَتَاه  فَقَاَل إِنَّ ِلَي اْمَرأَةً  أَنَّ َرج 
َيق ول  اْلَواِلد  أَْوَسط  أَْبَواِب اْلَجنَِّة فَإِْن ِشْئَت فَأَِضْع     رسول للا   بَِطاَلقَِها قَاَل أَب و الدرداء َسِمْعت  

     )4("ذَِلَك اْلباب أَْو اْحفَْظه  

    موتهمابعد برالوالدين  •

أَنَّه  َكاَن إِذَا َخَرَج إِلَى َمكَّةَ َكاَن لَه  ِحَماٌر :"  رضي للا عنهما  عن ابن عمر  في مسلم -5900
اِحلَِة َوِعَماَمةٌ َيش دُّ بَِها َرأَْسه  فََبْيَنا ه َو َيْوًما َعلَى ذَِلَك   ك وَب الرَّ ح  َعلَْيِه إِذَا َملَّ ر  اْلِحَماِر إِْذ َمرَّ  َيتََروَّ

َماَمةَ قَاَل ِبِه أَْعَرابِيٌّ فَقَاَل أَلَْسَت اْبَن ف اَلِن ْبِن ف اَلٍن قَاَل َبلَى فَأَْعَطاه  اْلِحَماَر َوقَاَل اْرَكْب َهذَا َواْلعِ 
ح     اْشد ْد بَِها َرأَْسَك فَقَاَل لَه  بَْعض  أَْصَحاِبِه َغفََر َّللاَّ  لََك أَْعَطْيَت َهذَا اْْلَْعَراِبيَّ ِحَماًرا ك ْنَت تََروَّ

ِصلَةَ  َيق ول  إِنَّ ِمْن أَبَر ِ اْلبِر ِ      رسول للا   َعلَْيِه َوِعَماَمةً ك ْنَت تَش دُّ بَِها َرأَْسَك فَقَاَل إِن ِي َسِمْعت  
ُجِل أَْهَل ُوّدِ أَبِيِه بَْعَد أَْن يَُولِّيَ   )5(" َوإِنَّ أََباه  َكاَن َصِديقًا ِلع َمرَ  الرَّ

قَاَل إِذَا َماَت اْْلنسان  اْنقََطَع عنه  َعَمل ه  إاِلَّ ِمْن    أَنَّ    عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -5901
 )6("ثاََلثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة أَْو ِعْلٍم ي ْنتَفَع  ِبِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ َيْدع و لَه  

عائشة وفيهما   -5902 عنها  عن  لِ   رضي للا  قَاَل  اًل  َرج  َنْفس َها   لنَّبِي  أَنَّ  اْفت ِلتَْت  ي  أ م ِ إِنَّ 
 )7("َوأَظ نَُّها لَْو تََكلََّمْت تََصدَّقَْت فََهْل لََها أَْجٌر إِْن تََصدَّْقت  عنها قَاَل َنعَمْ 

 
( برقم: 39/    2الترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مطوال.(  2067( برقم: )481/    3أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" 3312( برقم: )373/    3والنسائي في "الكبرى" )وقال :"حديث حسن" ،    ( )بهذا اللفظ(658)
حديث صحيح، وهذا إسناد "ط الرسالة(:  171/  26»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(16478( برقم: )3535/    7)

 . 883برقم  (:387/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" ، وحسنه األلباني في ضعيف
األيتام في الحجر ( ( ) كتاب الزكاة ، باب الزكاة على الزوج و1466( برقم: )121/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على اأْلقربين والزوج  1000( برقم: )80/    3ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ(  
 . واألوالد والوالدين ( )بنحوه.(

  13يث المختارة" )والضياء المقدسي في "األحاد، ( )بنحوه.( 427( برقم: )170/  2ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه  – )3(
،   وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(2814( برقم: )197/    2( )بنحوه.( ، والحاكم في "مستدركه" )273( برقم: )170  /

 ( )بهذا اللفظ(1189( برقم: )480/    2الترمذي في "جامعه" )، و( )بنحوه.(  5138( برقم: )499/    4وأبو داود في "سننه" )
وهو ابن عبد -إسناده قوي، الحارث    "(: 453/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في   وقال :"حسن صحيح"  . قال  

قلت:  "...(:137/  7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" .  وقال األلباني في  صدوق ال بأس به.  -الرحمن القَُرشيُ 
/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وحسنه في  وق.ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشى وهو صد

 .  2487برقم  (:651
( برقم: 152/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بنحوه مطوال.(  425( برقم: )167/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(
وابن وقال :"حديث صحيح" ،    )بهذا اللفظ(   1900( برقم: ) 465/    3الترمذي في "جامعه" )و( )بنحوه مطوال.( ،  7345)

. قال األرنؤوط   (  28159( برقم: )6707/    12وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه(  2089( برقم: )232/    3ماجه في "سننه" )
/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(: 632/  4»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )في   
 .  2486برقم  (:650

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صلة أصدقاء اأْلب واألم ونحوهما 2552( برقم: )6/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 .  ( )بهذا اللفظ(

 ()كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته()بهذا اللفظ( 1631(برقم:)73/  5أخرجه مسلم في"صحيحه")–  )6(
( ) كتاب الجنائز ، باب موت الفجأة البغتة ( )بهذا اللفظ( ،  1388( برقم: )102/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

 . ( ) كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة َعْن الميت إليه ( )بمثله.(1004( برقم: ) 81/  3ومسلم في "صحيحه" )
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أمه وهو    أن سعد بن عبادة توفيت :  رضي للا عنهما    ابن عباسوفي البخاري عن   -5903
غائب عنها فقال يا رسول للا إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها  

 )1("؟ قال ) نعم ( . قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها

إن أبي مات وترك ماال ولم    أن رجال قال للنبي  "ن أبي هريرةمسلم عوفي   -5904
  )2(("يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال ) نعم 

ٌل إِلَى النبي رضي للا عنهما    عن ابن عباسوفي البخاري   -5905 فَقَاَل َيا َرس وَل    َجاَء َرج 
ي َماتَْت َوَعلَْيَها َصْوم  َشْهٍر أَفَأَْقِضيِه عنها قَاَل نَعَْم قَاَل فَدَ  ِ إِنَّ أ م ِ ِ أََحقُّ أَْن ي ْقَضىَّللاَّ    )3("ْين  َّللاَّ

عنه  -5906 للبخاري  لفظ  ِللنَّبِي  "وفي  اْمَرأَةٌ  َعَشَر  قَالَْت  َخْمَسةَ  َصْوم   َوَعلَْيَها  ي  أ م ِ َماتَْت 
  )4("َيْوًما

ي َماتَْت َوَعلَْيَها َصْوم  َشْهٍر فَقَاَل أََرأَْيِت   أَنَّ اْمَرأَةً أَتَْت  "وفي لفظ لمسلم -5907 فَقَالَْت إِنَّ أ م ِ
ِ أََحقُّ ِباْلقََضاءِ   )5("لَْو َكاَن َعلَْيَها َدْيٌن أَك ْنِت تَْقِضيَنه  قَالَْت نَعَْم قَاَل فََدْين  َّللاَّ

ِك َدْيٌن  َوَعلَْيَها َصْوم  َنْذٍر أَفَأَص وم  عنها  " وفي لفظ لمسلم -5908 قَاَل أََرأَْيِت لَْو َكاَن َعلَى أ م ِ
كِ  ي ذَِلِك عنها قَالَْت نَعَْم قَاَل فَص وِمي عن أ م ِ  )6("فَقََضْيِتيِه أََكاَن ي َؤد ِ

 تحريم العقوق وقطيعة الرحم •

ِ َوع ق وق  اْلَواِلَدْيِن    قَاَل النبي     فيهما عن أبي بكرة  -5909 ْشَراك  ِباّلِلَّ أَْكبَر  اْلَكَبائِِر اْْلِ
ورِ   )7("َوَشَهاَدة  الزُّ

: ما من ذنب أجدر أن يعجل    قال : قال رسول للا      عن أبي بكرة.    )صحيح( -5910
 )8(للا لصاحبه العقوبة في الدنيا ، مع ما يدخر له في اْلخرة ، من البغي وقطيعة الرحم " 

:رضى  :قال رسول للارضي للا عنهما  عن عبد هللا بن عمروو.  )حسن لغيره( -5911
     )9("و سخط الرب في سخط الوالد الرب في رضى الوالد

ِ بن عمروعن َعْبِد  وفيهما   -5912 إِنَّ ِمْن أَْكبَِر  :"    رسول للا   قَالَ رضي للا عنهما    َّللاَّ
ل  َواِلَدْيِه قَاَل َيس بُّ   ج  ِ َوَكْيَف َيْلعن الرَّ ل  َواِلَدْيِه قِيَل َيا َرس وَل َّللاَّ ج  ل  أََبا  اْلَكَبائِِر أَْن َيْلعن الرَّ ج  الرَّ

ِل فََيس بُّ أََباه    ج  ه  الرَّ ِ  "ولفظ مسلم" ،    َوَيس بُّ أ مَّ ِل َواِلَدْيِه قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ ج  ِمْن اْلَكَبائِِر َشْتم  الرَّ
ه  فََيس بُّ أ مَّ  ِل فََيس بُّ أََباه  َوَيس بُّ أ مَّ ج  ل  َواِلَدْيِه قَاَل نَعَْم َيس بُّ أََبا الرَّ ج      )10("ه  َوَهْل َيْشِتم  الرَّ

 
( ) كتاب الوصايا ، باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة هلل عن  2756( برقم: )7/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 . أمي ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الوصية ، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت()بهذا اللفظ(1630(برقم:)73/  5أخرجه مسلم في"صحيحه") – )2(
ومسلم  ،    ( ) كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( )بهذا اللفظ(3195( برقم: )35أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /  –  )3(

 .( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعْن الميت ( )بمثله.(1148( برقم: )155في "صحيحه" ) / 
 . (بهذه األلفاظ( ) كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( )1953( برقم: ) 35البخاري في "صحيحه" ) /  اأخرجه– )4(
 .( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعْن الميت ( )بهذا اللفظ(1148( برقم: )155أخرجه مسلم في "صحيحه" ) / – )5(
 .( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام َعْن الميت ( )بهذا اللفظ(1148( برقم: )156أخرجه مسلم في "صحيحه" ) / – )6(
( ) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من  6919( برقم: )13/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب اإليمان ، باب بيان 87( برقم: )64/    1ومسلم في "صحيحه" )،  أشرك باهلل وعقوبته في الدنيا واآلخرة ( )بهذا اللفظ(  
  .الكبائر وأكبرها ( )بمثله مطوال.( 

( ) كتاب البر واإلحسان ، ذكر ما يتوقع من تعجيل العقوبة 455( برقم: )200/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )8(
 وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(3379( برقم: )356/    2للقاطع رحمه في الدنيا ( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )

 ( )بلفظه.( 2511( برقم: )281/    4والترمذي في "جامعه" )،  )بمثله.(    4902رقم: )( ب427/    4،  وأبو داود في "سننه" )
". وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(: 263/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال :"حديث صحيح" . قال األرنؤوط في  

وشيء من فقهها وفوائدها«   »سلسلة األحاديث الصحيحة، وقال في    2537برقم    (:673/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )
قلت وهو كما قاال،   صحيح "، وقال الحاكم: " صحيح اإلسناد ".  وقال الترمذي: " حديث حسن...  :"  918برقم    (:588/  2)

 ". فإن رجال إسناده ثقات كلهم.
( برقم: 151/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  429( برقم: )172/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )9(
"حسن    2501برقم    (:657/  2»صحيح الترغيب والترهيب« ) وصححه ووافقه الذهبي  . ، قال األلباني  في    ( )بنحوه.(7342)

 عن ابن عمر رضي هللا عنهما  بنفس اللفظ.   2/2برقم  (:33)ص »صحيح األدب المفرد«لغيره" . وصححه األلباني في 
،  ( ) كتاب األدب ، باب ال يسب الرجل والديه ( )بهذا اللفظ(  5973( برقم: )3/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )10(

 .( ) كتاب اإليمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ( )بنحوه.(90( برقم: ) 64/  1ومسلم في "صحيحه" )
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 )1(" لعن للا من لعن والديه"   يث عليوفي مسلم حد -5913

ُمْطِعمٍ عن    هماوفي -5914 ْبِن  للا   َسِمْعت  :"قال    ُجبَْيِر  اْلَجنَّةَ يقول      رسول  يَْدُخُل  اَل 
  )2("قَاِطعُ 

 )3(" قاطع رحم"  وزاد مسلم في لفظ -5915

َ    قَاَل النبي :"    عن المغيرة بن شعبة  وفيهما -5916 َم  إِنَّ َّللاَّ َهاِت  َحرَّ َعلَْيُكْم ُعقُوَق اأْلُمَّ
الس َؤاِل َوإَِضاَعةَ اْلَمالِ  "    ولفظ مسلم"    َوَوأَْد اْلبَنَاِت َوَمنََع َوَهاِت َوَكِرَه لَُكْم قِيَل َوقَاَل َوَكثَْرةَ 

 )4("وكره لكم ثالثا

ثالثة    "  قال رسول للا  رضي للا عنهما:"  ابن عمر  عن  و.    (لغيره  صحيححسن.  ) -5917
وفي لفظ عنه   " العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطىال ينظر للا إليهم يوم القيامة : 

ثالثة ال ينظر للا عز و جل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة   عند النسائي وأحمد "
    )5("والمنان بما أعطى والديوث وثالثة ال يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر  

  

 
( ) كتاب اأْلضاحي ، باب تحريم الذبح لغير هللا تَعَالَى ولعن فاعله ( 1978( برقم: )84/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 . )بهذا اللفظ(
البخاري في "صحيحه" )  –  )2( اللفظ(  5984( برقم: )5/    8أخرجه  إثم القاطع ( )بهذا  ومسلم في  ،  ( ) كتاب األدب ، باب 

 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ( )بلفظه.( 2556قم: )( بر7/  8"صحيحه" ) 
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (  2556( برقم: )8/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( بهذا اللفظ)
( ) كتاب في االستقراض ، باب ما ينهى عن إضاعة المال (  2408( برقم: )120/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب اأْلقضية ، باب النهي َعْن كثرة المسائل من غير حاجة  593( برقم: ) 130/    5ه" ))بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيح
 . والنهي َعْن منع وهات وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه ( )بمثله.(

( برقم:  146/    4)  والحاكم في "مستدركه"،  ( )بهذا اللفظ(  7340( برقم: )334/    16أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
/   3وأحمد في "مسنده" )،( )بمثله مطوال.(  1/    2561( برقم: )513/    1والنسائي في "المجتبى" ) ،  ( )بمثله.(  7328)

سناده صحيح، رجاله ثقات  "إ(:335/  16»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله مطوال.(6289( برقم: )1311
  2070برقم    (:472/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وقال األلباني في  وهو ثقة  ...  رجال الشيخين غير يزيد بن موهب

»سلسلة األحاديث ، وفي    278برقم    (:170»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )ص"حسن صحيح"  وصححه في  
إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قلت: وهذا  وقال :"  674برقم  (:284/ 2الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

 . "روى عنه جماعة من الثقات ووثقه ابن حبان، فهو حسن الحديث إن شاء هللا تعالى  عبد هللا بن يسار وقد
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 الجار  وق حقفي  باب  •
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل ي ْؤِمن  َعْبٌد َحتَّى ي ِحبَّ    :"قَالَ   عن النبي       عن أنس  فيهما -5918

     )1("ِلَجاِرِه أَْو قَاَل ِْلَِخيِه َما ي ِحبُّ ِلَنْفِسهِ 

َما َزاَل ِجْبِريل  ي وِصينِي ِباْلَجاِر َحتَّى    قَاَل    رضي للا عنهما    عن ابن عمر  وفيهما -5919
ث ه    )2("َظَنْنت  أَنَّه  َسي َور ِ

َيا أََبا ذَر ٍ إِذَا َطَبْخَت َمَرقَةً فَأَْكثِْر َماَءَها  رسول للا  قَالَ      عن أبي ذروفي مسلم   -5920
 )3(" َوتَعَاَهْد ِجيَراَنكَ 

ِ    :"قَالَ  أَنَّ النبي  عن أَبِي ُشَرْيحٍ  وفي البخاري -5921 ِ اَل ي ْؤِمن  َوَّللاَّ ِ اَل ي ْؤِمن  َوَّللاَّ َوَّللاَّ
ه  َبَواِيقَه   ِ قَاَل الَِّذي اَل َيأَْمن  َجار       )4(" اَل ي ْؤِمن  قِيَل َوَمْن َيا َرس وَل َّللاَّ

ه  َبَواِئقَه    أَنَّ   عن أَبِي هريرةوفي لفظ لمسلم   -5922 ل  اْلَجنَّةَ َمْن اَل َيأَْمن  َجار    قَاَل اَل َيْدخ 
 البوائق : الغوائل والشرور     )5("

ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر    :"قَالَ   النبي    عن أَبِي هريرة  وفيهما -5923 فَاَل يُْؤِذ  َمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ
ِ َواْلَيْوِم اْْلخِ   َجاَرهُ  ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر فَْلي ْكِرْم َضْيفَه  َوَمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ ِر فَْلَيق ْل  َوَمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ

تْ     )6(" أو ليسكت"   لمسلم وفي لفظ  " َخْيًرا أَْو ِلَيْصم 

ِ    َسأَْلت  النبي    بن مسعودعن    وفيهما -5924 ِ قَاَل أَْن تَْجعََل ّلِِلَّ أَيُّ الذَّْنِب أَْعَظم  عنَد َّللاَّ
َمعََك ق ْلت  ث مَّ  ِندًّا َوه َو َخلَقََك ق ْلت  إِنَّ ذَِلَك لَعَِظيٌم ق ْلت  ث مَّ أَيُّ قَاَل َوأَْن تَْقت َل َولََدَك تََخاف  أَْن َيْطعََم  

 )7("أَيُّ قَاَل أَْن ت َزانَِي َحِليلَةَ َجاِركَ 

تَْصِديقََها  "وفي لفظ لهما  -5925 َيْقت ل وَن  فَأَْنَزَل َّللاَّ   َواَل  آَخَر  إِلًَها   ِ َيْدع وَن َمَع َّللاَّ اَل  َوالَِّذيَن 
ِ َواَل َيْزن وَن َوَمْن َيْفعَْل ذَِلَك َيْلَق أَثَاًما ي َضاَعْف لَه    َم َّللاَّ  إاِلَّ ِباْلَحق   )8("اْْلَيةَ   اْلعَذَاب  النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ِ بن عمرو و .    )صحيح( -5926 َخْير  اْْلَْصَحاِب     رسول للا   قَالَ   رضي للا عنهما  عن َعْبِد َّللاَّ
ه ْم ِلَجاِرِه  ِ َخْير  ه ْم ِلَصاِحِبِه َوَخْير  اْلِجيَراِن عنَد َّللاَّ ِ َخْير     )9(" عنَد َّللاَّ

  

 
( ) كتاب اإليمان ، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه (  13( برقم: )12/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن 45( برقم: ) 49/    1ومسلم في "صحيحه"  )،  صرا.(  )بمثله مخت
 .يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير ( )بهذا اللفظ(

في  ومسلم،  ( ) كتاب األدب ، باب الوصاة بالجار ( )بهذا اللفظ(  6015( برقم: )10/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب الوصية بالجار واإلحسان إليه ( )بلفظه.(2625( برقم: )37/  8"صحيحه" ) 

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب الوصية بالجار واإلحسان إليه  2625( برقم: )37/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األدب ، باب إثم من ال يأمن جاره بوايقه يوبقهن يهلكهن  6016( برقم: )10/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .  اللفظ( موبقا مهلكا ( )بهذا

 .(بهذا اللفظ ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان تحريم إيذاء الجار ( )46( برقم: )49/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب األدب ، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ  6018( برقم: )11/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

( ) كتاب اإليمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 47( برقم: )49/    1ومسلم في "صحيحه" )  ،جاره ( )بهذا اللفظ(  
 .  اإليمان ( )بمثله.(  الصمت إال من الخير وكون ذلك كله من

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله تعالى فال تجعلوا هلل أندادا  4477( برقم: )18/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
( ) كتاب اإليمان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب 86( برقم: )63/    1وأنتم تعلمون ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .ا بعده ( )بمثله.(وبيان أعظمه
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله والذين ال يدعون مع هللا  4761( برقم: )109/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

( ) كتاب اإليمان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 86( برقم: )63/    1إلها آخر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . نحوه.(أعظمها بعده ( )ب

( 276/    2وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  2539( برقم: ) 239/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )9(
، والترمذي في وصححه ووافقه الذهبي( )بلفظه.(  1626( برقم: )443/    1( )بلفظه.( ، والحاكم في "مستدركه" )518برقم: )

( )497/    3"جامعه"  برقم:  )بلفظه1944(  في    .((  األرنؤوط  قال   . غريب"  :"حسن  )وقال  حبان«  ابن  / 2»صحيح 
»صحيح  " .  وصححه األلباني في  إسناده صحيح "(: 140/  4»صحيح ابن خزيمة« )" . قال األعظمي في  إسناده صحيح."(:277

 .  1722برقم  (:287/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )، وفي  84/115برقم  (:68األدب المفرد« )ص
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 الجليس الصالح ،والجليس السوء  •

قال ) مثل الجليس الصالح والسوء     أن رسول للا :"    فيهما عن أبي موسى -5927
كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا  

 )1("طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة 

قال " الرجل على دين خليله فلينظر   رسول للا  : أن عن أبي هريرة. )حسن( -5928
    )2("أحدكم من يخالل

َسي ِِب ، َعْن أَِبيِه: أَنَّه  أَْخبََره  : أَنَّه     َعِن اْبِن ِشَهابٍ   وفيهما -5929 قَاَل: أَْخبََرنِي َسِعيد  ْبن  اْلم 
ا َحَضَرْت أََبا َطاِلٍب اْلَوفَاة  ، َجاَءه  َرس ول  للِا   ، فََوَجَد ِعْنَده  أََبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم ، َوَعْبَد للِا    لَمَّ

ِغيرَ  ِْلَِبي َطاِلٍب: َيا َعم ِ ، ق ْل اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  ، َكِلَمةً أَْشَهد    ةِ ، قَاَل َرس ول  للِا  ْبَن أَبِي أ َميَّةَ ْبِن اْلم 
ِملَّ  َعْن  أَتَْرَغب    ، َطاِلٍب  أََبا  َيا  أ َميَّةَ:  أَِبي  ْبن   للِا  َوَعْبد   َجْهٍل  أَب و  فَقَاَل   . للِا  ِعْنَد  بَِها  َعْبِد  لََك  ِة 

طَِّلِب؟ فَ  ِبِتْلَك اْلَمقَالَِة ، َحتَّى قَاَل أَب و َطاِلٍب    لَْم يََزْل َرس ول  للِا  اْلم  َها َعلَْيِه ، َوَيع وَداِن  يَْعِرض 
طَِّلِب. َوأَبَى أَْن َيق وَل: اَل إِلَهَ إاِلَّ للا . فَقَاَل َرس ول   ْم: ه َو َعلَى ِملَِّة َعْبِد اْلم   : أََما للِا   آِخَر َما َكلََّمه 
ِ { اْْلَيةَ .    )3(" َوللِا َْلَْستَْغِفَرنَّ لََك َما لَْم أ ْنهَ َعْنَك". فَأَْنَزَل للا  تَعَالَى فِيِه: } َما َكاَن ِللنَِّبي 

ا َحَضَرْته  اْلَوفَاة  ، َدَخَل َعلَْيِه النَِّبيُّ    :"  وفي لفظ للبخاري -5930 َوِعْنَده    أَنَّ أََبا َطاِلٍب لَمَّ
ْهٍل َوَعْبد  للِا  أَب و َجْهٍل ، فَقَاَل: أَْي َعم ِ ، ق ْل اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  ، َكِلَمةً أ َحاجُّ لََك ِبَها ِعْنَد للِا فَقَاَل أَب و جَ 

ي َكل َِماِنِه ، َحتَّى قَاَل آِخَر  ْبن  أَِبي أ َميَّ  طَِّلِب ، فَلَْم يََزااَل  ةَ: َيا أََبا َطاِلٍب ، تَْرَغب  َعْن ِملَِّة َعْبِد اْلم 
طَِّلِب ، فَقَاَل النَّبِيُّ   ْم ِبِه: َعلَى ِملَِّة َعْبِد اْلم  لَْت: }  : َْلَْستَْغِفَرنَّ لََك َما لَْم أ ْنهَ َعْنه " فَنَزَ َشْيٍء َكلََّمه 

ْشِرِكيَن َولَْو َكان وا أ وِلي ق ْرَبى ِمْن َبْعِد َما تَ  وا ِلْلم  ِ َوالَِّذيَن آَمن وا أَْن َيْستَْغِفر  ْم  َما َكاَن ِللنَّبِي  ْم أَنَّه  َبيََّن لَه 
  .)4("أَْصَحاب  اْلَجِحيِم { َونََزلَْت: } إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت { 

ا َحَضَرْت أََبا َطاِلٍب اْلَوفَاة  ، َجاَءه  َرس ول  للِا  :"  فيهماوفي لفظ  -5931 ، فََوَجَد   أَنَّه  لَمَّ
ِغيَرةِ ، قَاَل َرس ول  للِا  ِْلَبِي َطاِلٍب: َيا ِعْنَده  أََبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم ، َوَعْبَد للِا ْبَن أَِبي أ َميَّةَ ْبِن اْلم 

للا  ، َكِلَمةً أَْشَهد  لََك ِبَها ِعْنَد للِا . فَقَاَل أَب و َجْهٍل َوَعْبد  للِا ْبن  أَبِي أ َميَّةَ: َيا أََبا َعم ِ ، ق ْل اَل إِلَهَ إاِلَّ 
طَِّلِب؟ فَلَْم يََزْل َرس ول  للِا  َها َعلَْيِه ، َوَيع وَداِن ِبِتْلَك    َطاِلٍب ، أَتَْرَغب  َعْن ِملَِّة َعْبِد اْلم  َيْعِرض 

طَِّلِب. َوأََبى أَْن َيق وَل: اَل اْلَمقَ  ْم: ه َو َعلَى ِملَِّة َعْبِد اْلم  إِلَهَ الَِة ، َحتَّى قَاَل أَب و َطاِلٍب آِخَر َما َكلََّمه 
 )5(" إاِلَّ للا  

 

 

  

 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب المسك ( )بمثله.( ،  ومسلم في 5534( برقم: )96/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ( 2628( برقم: )37/    8"صحيحه" )
 . )بهذا اللفظ(

وقال :"صحيح إن شاء هللا ووافقه الذهبي  وقال    ( )بنحوه.(7412( برقم: )171/    4ه الحاكم في "مستدركه" )أخرج  –  )2(
 4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا اللفظ(  4833( برقم: )407/    4وأبو داود في "سننه" )،    الذهبي :"صحيح إن شاء هللا"

إسناده   "(:204/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  وقال :"حسن غريب" .    ( )بلفظه.(2378( برقم: )187  /
»سلسلة األحاديث الصحيحة  ، وفي    3545برقم    (:664/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )". وحسنه األلباني في  حسن.

 . 927برقم  (:597/ 2وشيء من فقهها وفوائدها« )
( ) كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت ال إله إال هللا  1360برقم: ) (  95/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(

 . ( ) كتاب اإليمان ، باب أول اإليمان قول ال إله إال هللا ( )بمثله.(24( برقم: )40/  1ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(
 . كتاب مناقب األنصار ، باب قصة أبي طالب ( )بهذا اللفظ(( ) 3884( برقم: )52/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(
( ) كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت ال إله إال  1360( برقم: )95/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )      –  )5(

 .)بمثله(اإليمان قول ال إله إال هللا(( ) كتاب اإليمان ، باب أول 24( برقم: )40/  1مسلم في "صحيحه" ) و،  هللا ( )بهذا اللفظ(
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   كتاب اللباس •
 المباح منه  في  باب •

  هو )      )1(" الحبرةأن يلبسها      رسول للا   كان أحب الثياب إلى"     فيهما عن أنس  -5932
 " الجنة أهل لباس "وهي  أخضر يماني برد

ِرْمثَةَ و.    )صحيح(  -5933 أَبِي  َعلَْيَنا  :"قَالَ       عن  للا  َخَرَج  ثوبان  َوَعلَْيِه    رسول 
    )2(" أَْخَضَرانِ 

 أفضل الثياب باب في  •

ِثَيابِك ْم  ِمْن    اْلَبس وارسول للا   قَالَ :"  رضي للا عنهما    عن ابن عباس.    )صحيح(  -5934
ن وا ِمْن َخْيرِ  اْلَبَياَض فَإِنََّها    )3("فِيَها َمْوتَاك مْ  ِثَيابِك ْم َوَكف ِ

َعلَْيك ْم ِباْلَبَياِض ِمْن الث َِياِب  "  :قال  أن النبي      وعن سمرة بن جندب.    )صحيح( -5935
ك ْم َوَكف ِن وا فِيَها َمْوتَاك ْم      )4("  فَإِنََّها ِمْن َخْيِر ِثَياِبك مْ فَْلَيْلَبْسَها أَْحَياؤ 

" البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها    عنه  وفي لفظ  .    )صحيح(  -5936
     )5(موتاكم"

ك ف َِن فِي ثاََلثَِة أَْثَواٍب َيَماِنَيٍة      رسول للا   أَنَّ   رضي للا عنها   عن عائشةوفيهما   -5937
ِعَماَمةٌ  َواَل  قَِميٌص  فِيِهنَّ  لَْيَس  ِمْن ك ْرس ٍف  وِليٍَّة  القطن ، والسحولية    )6("  ِبيٍض َسح  الكرسف: 

 نسبة إلى قرية في اليمن 

َمْرب وًعا بَِعيَد َما َبْيَن اْلَمْنِكَبْيِن لَه  َشعٌَر    َكاَن النبي      عن البراء ْبِن عازبوفيهما   -5938
لٍَّة َحْمَراَء لَْم أََر َشْيئًا قَطُّ أَحسن ِمْنه       )7(" َيْبل غ  َشْحَمةَ أ ذ ِنِه َرأَْيت ه  فِي ح 

 )8(".عمامة سوداءدخل يوم فتح مكة ، وعليه  أن النبي " جابروفي مسلم عن  -5939

 
( ) كتاب اللباس ، باب البرود والحبرة والشملة ( )بهذا اللفظ( 5813( برقم: )147/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )1(
 () كتاب اللباس والزينة ، باب فضل لباس ثياب الحبرة()بمثله.( 2079(برقم:) 144/    6(برقم:)144/    6ومسلم في"صحيحه")،  

( ) كتاب الزينة ، باب لبس الخضر من الثياب ( )بهذا 1/    5334( برقم: )1018/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(
»مسند . قال األرنؤوط في    )بنحوه.(    45( برقم: )55/    1( )بنحوه.( )7225( برقم: )1499/    3في "مسنده" )، وأحمد    اللفظ(

. قال أحمد "من رجال النسائي، وهو ثقة.رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد هللا بن أحمد، ف "ط الرسالة(:  691/  11أحمد« )
. وصححه األلباني   . إسناده صحيح، على خطأ فيه من عبد الملك بن عمير"ت أحمد شاكر(: 518/ 6شاكر في »مسند أحمد« )

 وقال :" ...وهذا سند صحيح". 749(: برقم 374/ 2في »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) 
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،    ( )بهذا اللفظ(5423( برقم: )242/    12حبان في "صحيحه" )  أخرجه ابن  –  )3(
وأبو داود في "سننه"  ، ( )بمثله.( 7471( برقم: )185/  4( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )207( برقم: )201/  10)
»البدر . صححه ابن الملقن في    ( )بمثله.( 3093( برقم: )729  /  2( )بمثله.( ، وأحمد في "مسنده" )3878( برقم: ) 9/    4)

إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال   "(: 242/  12»صحيح ابن حبان« ) .  قال األرنؤوط في    (672/  4المنير « )
ت أحمد   500/  2)»مسند أحمد«  " . وقال أحمد شاكر في  فمن رجال مسلم  -وهو عبد هللا بن عثمان  -الشيخين غير ابن خثيم

 . 2026برقم  (:455/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )". وصححه األلباني في إسناده صحيح"شاكر(: 
( برقم:  4648/    9وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا اللفظ(2/    5338( برقم: )1019/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(
ط   382/  33»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في     (  672/  4صححه ابن الملقن في »البدر المنير « )  .  ( )بمثله.(20457)

فمن   -وهو الَجْرمي عّم أبي قالبة  -إسناداه صحيحان على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المهلّب"الرسالة(: 
 . 4062برقم  (:750/ 2ه« )»صحيح الجامع الصغير وزيادت" .صححه األلباني في رجال مسلم.

وأحمد في "مسنده" وصححه ووافقه الذهبي .     ( )بهذا اللفظ(1313( برقم: )354/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )5(
وقال :"هذا الشاهد صحيح" .قال (  672/  4صححه ابن الملقن في »البدر المنير « ).    ( )بلفظه.(20541( برقم: ) 4666/    9)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن أبي شبيب "ط الرسالة(:  328/  33سند أحمد« )»م األرنؤوط في  
 . 1235برقم  (:267/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في الربعي، فمن رجال مسلم، وهو صدوق

ئز ، باب الثياب البيض للكفن ( )بهذا اللفظ( ، ( ) كتاب الجنا1264( برقم: )75/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .  ( ) كتاب الجنائز ، باب ِفي كفن الميت ( )بنحوه مطوال.(941( برقم: ) 49/  3ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا  3551( برقم: )188/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
 . ( ) كتاب الفضائل ، باب ِفي صفة النبي صلى هللا عليه وسلم()بنحوه.(2337( برقم: )83/    7، ومسلم في "صحيحه" )اللفظ(  

 .( ) كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام()بهذا اللفظ(1358( برقم: )112/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(
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ٌل    َخَرَج النبي "  رضي للا عنها   عائشةعن  في مسلم  و -5940 َرحَّ ذَاَت َغَداةٍ َوَعلَْيِه ِمْرٌط م 
 .( مرحل هو الذي فيه صورة رحال اإلبل المرط :كساء،)  )1("ِمْن َشعٍَر أَْسَودَ 

اْلقَِميص     َكاَن أََحبَّ الث َِياِب إِلَى النبي   :"قَالَتْ   رضي للا عنها  عن أم سلمة)حسن( . -5941
 ")2(      

 اللباس يحرم من ماباب في •

 تشبه الرجال بالنساء والعكس  تحريم  •
اْلُمتََشبِِّهيَن    رسول للا لَعن    :"قَالَ   رضي للا عنهما  ابن عباسالبخاري عن  في   -5942

َجاِل بِالنَِّساِء   َجالِ ِمْن الّرِ    )3("  َواْلُمتََشبَِّهاِت ِمْن النَِّساِء بِالّرِ

له -5943 لفظ  النبي"  وفي  النَِّساءِ لَعن  ِمْن  اَلِت  َواْلُمتََرّجِ َجاِل  الّرِ ِمْن  َوقَاَل    اْلُمَخنَّثِيَن 
وه ْم ِمْن ب ي وتِك ْم َوأَْخَرَج ف اَلًنا َوأَْخَرَج ع َمر  ف اَلًنا  )4("أَْخِرج 

ُجَل يَْلبَُس ِلْبَسةَ اْلَمْرأَِة َواْلَمْرأَةَ    رسول للا   لَعن"    عن أَبِي هريرة.    )صحيح( -5944 الرَّ
ُجلِ     )5(" تَْلبَُس ِلْبَسةَ الرَّ

النبيرضي للا عنهما    عن ابن عمرو و.  )صحيح لغيره( -5945 ليس منا من  قال:"  أن 
   )6("من الرجال من تشبه بالنساء  وال تشبه بالرجال من النساء 

ثالث ال يدخلون الجنة  " فال:  النبي    عنرضي للا عنهما    ابن عمر عن  .    )صحيح( -5946
    )7(" بالرجال والديوثوال ينظر للا إليهم يوم القيامة العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة  

أَبِي هريرةفي مسلم  و -5947 ِسَياٌط  "    عن  ْم  َمعَه  قَْوٌم  أََره َما  لَْم  النَّاِر  أَْهِل  ِمْن  ِصْنفَاِن 
ء وس ه نَّ   َماِئاَلٌت ر  ِمياَلٌت  َعاِرَياٌت م  َكاِسَياٌت  َوِنَساٌء  النَّاَس  ِبَها  َيْضِرب وَن  اْلَبقَِر  َكأَْسِنَمِة  َكأَْذَناِب 

ْلَن اْلَجنَّةَ َواَل َيِجْدَن ِريَحَها َوإِنَّ ِريَحَها لَي وَجد  ِمْن َمِسيَرةِ َكذَا َوكَ   )8("ذَااْلب ْخِت اْلَماِئلَِة اَل َيْدخ 

  

 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب التواضع ِفي اللباس واالقتصار  2081( برقم: )145/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . على الغليظ منه واليسير ( )بهذا اللفظ(
. قال   ( ) كتاب اللباس ، باب ما جاء في القميص ( )بهذا اللفظ(4025( برقم: )76/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

" . حديث حسن، وقد اختلف في إسناده على عبد المؤمن بن خالد"(:140/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 .  2028برقم  (: 456 /2»صحيح الترغيب والترهيب« )وصححه األلباني في 

( ) كتاب اللباس ، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 5885( برقم: )159/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اللباس ، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 5886( برقم: )159/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . )بهذا اللفظ(( 

( برقم: 194/    4( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )5751( برقم: )62/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
( برقم: 104/  4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بلفظه.( 9209( برقم: )297/  8والنسائي في "الكبرى" ) ، ( )بمثله.( 7508)
  61/  14»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(8425( برقم: ) 1745/    2في "مسنده" )وأحمد  ،  ( )بلفظه.(  4098)

" . وصححه إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم."ط الرسالة(:
/ 2ح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )»صحي، وفي    2069برقم    (:472/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في  

 .  1216برقم  (:48
( برقم: 467/    13والطبراني في "الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  6994( برقم: )1446/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )6(
ط   462/  11)  »مسند أحمد«. قال األرنؤوط في    ( ) باب العين ، سفيان بن عوف عن عبد هللا ( )بلفظه مختصرا.(14332)

»صحيح الجامع الصغير " . وصححه األلباني في  رفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عمر بن حوشب"مالرسالة(: 
قلت: وهذا إسناد "...  (:142»جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة« )ص  وقال في    5433برقم    (:956/  2وزيادته« )

"والهذلي لم أعرفه.    "، وزاد:103/  8"، وتبعه الهيثمي "106/  3م، كما قال المنذري "رجاله ثقات إال الرجل المبهم، ولم يس
 اه الطبراني باختصار، وأسقط الهذلي المبهم، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات". وور

 . 9175حديث رقم  سبق تخريجه – )7(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النساء الكاسيات العاريات المائالت 2128( برقم: )168/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 . المميالت ( )بهذا اللفظ(
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 التشبه بالكفار  •

علي ثوبين      رسول للا  رأىرضي للا عنهما )   عن عبد هللا بن عمروفي مسلم   -5948
) دليل على تحريم التشبه بالكفار في    )1("    إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسهامعصفرين فقال  

 . (اللباس لمجرد أنها من ألبستهم

َو      رسول للا  قَالَ رضي للا عنهما      عن ابن عمر.  )حسن لغيره( -5949 َمْن تََشبَّهَ ِبقَْوٍم فَه 
   )2("ِمْنه مْ 

     )3("ليس منا من تشبه بغيرنا قال :" عن النبي   أنسوعن . )حسن بطرقه( -5950

َك أََمَرْتَك بَِهذَا ق ْلت    َرأَى النبي  "  وفي لفظ لمسلم -5951 عَْصفََرْيِن فَقَاَل أَأ مُّ َعلَيَّ ثَْوَبْيِن م 
َما   )4("أَْغِسلهما قَاَل بَْل أَْحِرْقه 

ال تلبسوا الحرير وال الديباج    قال  :"  أن النبي      وفيهما عن حذيفة بن اليمان -5952
" وال تشربوا في آنية الذهب والفضة وال تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في اْلخرة

)5(   

والمجوس • والنصارى  اليهود  بمخالفة  األحاديث  السود   وعموم  بغير  والصبغ   ، اللحية  إعفاء  في 
وهي بمجملها تفيد التواتر المعنوي    طهارة  والصالة في النعال وغير ذلك وقد تقدمت في كتاب ال

    .كدليل استقرائي بوجوب مخالفتهم 

  

 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النهي َعْن لبس الرجل الثوب 2077( برقم: )143/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . المعصفر ( )بهذا اللفظ(
( 5209( برقم: )1135/    3وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  4031( برقم: )78/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

   .".  قال األرنؤوط في خرجه أبو داود بسند حسن"أ(: 271/  10»فتح الباري البن حجر« ) . قال ابن حجر في    )بمثله مطوال.(  
". إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه، علته عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان "(: 144/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) 

الترغيب والترهيب« )وقال األلباني في   د أخرجه أبو داود في  ق  " حسن لغيره " وقال :"  2089برقم    (:479/  2»صحيح 
بإسنادين حسنين عن ابن عمر مرفوعاً، لفظ األول مثل لفظ ابن ماجه اآلتي. واآلخر: " بقوم فهو  تشبه  من  "اللباس" مفرقاً 

 ." ( 204و 148منهم". وهما مخرجان في "جلباب المرأة" )ص 
والطبراني  " ،هذا حديث إسناده ضعيف. وقال :" ( )بهذا اللفظ(2695( برقم: )254/  4أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )3(

برقم   (:33/  3»صحيح الترغيب والترهيب« ). حسنه األلباني في    ( )بمثله مطوال.(7380( برقم: )238/    7في "األوسط" )
كن الحديث جاء ل  :"...  2194م  برق  (:227/  5»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال في    2723

 . "مفرقا في أحاديث يتقوى بها 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النهي َعْن لبس الرجل الثوب 2077( برقم: )144/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . المعصفر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األطعمة ، باب األكل في إناء مفضض ( )بهذا اللفظ( ، 5426( برقم: )77/   7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

 .( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ( )بنحوه.(2067( برقم: )136/    6ومسلم في "صحيحه" )
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 لباس الحرير  •
بشواهده( -5953 موسىو .    )صحيح  أبي  للا   أَنَّ :"    عن  الذََّهب      رسول  أ ِحلَّ  قَاَل 

َم َعلَى ذ ك وِرَها ر ِ ِتي َوح  َناِث أ مَّ َم ِلَباس  اْلَحِريِر َوالذََّهِب   :"ولفظ الترمذي  ،    " َواْلَحِرير  ِْلِ ر ِ قَاَل ح 
َناِثِهْم  ِتي َوأ ِحلَّ ِْلِ  )1(" َعلَى ذ ك وِر أ مَّ

ِ      ْبَن أَبِي طالب   وفي لفظ عن علي.  )صحيح لغيره( -5954 أََخذَ َحِريًرا   َيق ول  إِنَّ َنِبيَّ َّللاَّ
ِتي     )2("فََجعَلَه  فِي َيِميِنِه َوأََخذَ ذََهًبا فََجعَلَه  فِي ِشَماِلِه ث مَّ قَاَل إِنَّ َهذَْيِن َحَراٌم َعلَى ذ ك وِر أ مَّ

تِي  قال      رسول للا  أن :"    عن  أبي عامراألشعريو .    )صحيح(  -5955 لَيَك وَننَّ ِمْن أ مَّ
وَن قَِرَدةً َوَخَناِزيَر إِلَى   ْم آَخر  َيْوِم اْلِقَياَمِة  أَْقَواٌم َيْستَِحلُّوَن اْلَخزَّ َواْلَحِريَر َوذََكَرَكاَلًما قَاَل ي ْمَسخ  ِمْنه 

وَن َنْفًسا  قَاَل أَب وداود     )3( "وا اْلَخزَّ أَْو أَْكثَر  لَِبس  رسول للا  ِمْن أَْصَحابِ  َوِعْشر 

ْحَمِن ْبُن َغْنٍم اأْلَْشعَِري  عن  في البخاري  و -5956 قَاَل َحدَّثَِني أَب و َعاِمٍر أَْو أَب و َماِلٍك    َعْبُد الرَّ
ِ َما َكذََبنِي   اْْلَْشعَِريُّ  تِي أَْقَواٌم َيْستَِحلُّوَن اْلِحَر َواْلَحِريَر    َسِمَع النبي   :"َوَّللاَّ َيق ول  لََيك وَننَّ ِمْن أ مَّ

َي  َيأِْتيِهْم  ْم  لَه  ِبَساِرَحٍة  َعلَْيِهْم  وح   يَر  َعلٍَم  َجْنِب  إِلَى  أَْقَواٌم  َولََيْنِزلَنَّ  َواْلَمعَاِزَف  اْلفَِقيَر  َواْلَخْمَر  عني 
َوَخَناِزيَر إِلَى َيْوِم  ِلَحاَجٍة فََيق ول وَن اْرِجْع إِلَ  ْيَنا َغًدا فَي َبي ِت ه ْم َّللاَّ  َوَيَضع  اْلعَلََم َويَْمَسخ  آَخِريَن قَِرَدةً 

 )4("اْلِقَياَمةِ 

النبي   :"قَالَ     حذيفةعن    وفيهما -5957 َوأَْن َنَهاَنا  ِة  َواْلِفضَّ الذََّهِب  آِنَيِة  فِي  َنْشَرَب  أَْن 
يَباجِ َوأَْن َنْجِلَس َعلَْيهِ َنأْك َل فِيَها َوعن   الديباج : الحرير الخالص  )5(" ل ْبِس اْلَحِريِر َوالد ِ

والمعصفر وعن تختم    نهى عن لبس القسي"رسول للا   أن    مسلم عن عليوفي   -5958
  )6("الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع 

ثياب  مضلعة فيها حرير أي فيها خطوط عريضة كاألضالع وحكى النووي عن العلماء   القسي :"   •
 .293/ص10أنها ثياب مخلوطة بالحرير وقيل من الخز وهو رديء الحرير" انظر فتح الباري ج

 
( ) كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ( )بهذا  5/    5163( برقم: )993  /  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(

، والترمذي في "جامعه" ) ،    ( )بمثله.(1720( برقم: )335/    3اللفظ(  /   8وأحمد في "مسنده" ) وقال :"حسن صحيح" 
حديث صحيح بشواهده، وهذا  "ط الرسالة(:  266/ 32»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(19812( برقم: ) 4490

 .  77برقم  (:64»غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام« )ص" . وصححه األلباني في إسناد اختُلف فيه على نافع
والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة"  ،  ( )بهذا اللفظ(  5434( برقم: )249/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
( )بمثله.( ، وأبو داود في "سننه" 1/    5159( برقم: )992/    1( )بمثله.( ، والنسائي في "المجتبى" )588قم: )( بر206/    2)
(4    /89( برقم:  )بمثله.(4057(   ) للنساء  الحرير  في  باب   ، اللباس  كتاب   ( في    (  الملقن  ابن  قال   .( المنير «  / 1»البدر 

»التلخيص  ". وقال ابن حجر في  المديني: حديث حسن، ورجاله معروفون.قال عبد الحق في »األحكام« : قال ابن  "...(:643
 " قال األرنؤوط في بين النسائي االختالفات فيه على يزيد بن أبي حبيب وهو اختالف ال يضر."...(:212/  1الحبير ط العلمية« )
( أحمد«  الرسالة(:   250/  2»مسند  لشواهده"ط  في    صحيح  األلباني  وال"قال  الترغيب  برقم   (:465/  2ترهيب« )»صحيح 

 . 277برقم  (:305/ 1»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ):"صحيح لغيره" وانظر 2049
. قال ابن  ( ) كتاب اللباس ، باب ما جاء في الخز ( )بهذا اللفظ(  4039( برقم: )81/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

وى أبو داود من حديث أبي مالك أو أبي عامر األشعري رفعه  "ر (:222/  2»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )حجر في  
فقيل بالحاء والراء ،  واختلف في ضبط هذا اللفظ  ،  وعلقه البخاري من وجه آخر  ،  رير  الخز والحيستحلون  ليكونن في أمتي أقوام  

وهو يعارض المذكور هنا لكن ،  واآلخر بالخاء والزاء المعجمتين  ،  الفرج والمراد به اإلشارة إلى تحريم الزنا    :المهملتين أي
" . وصححه  إسناده صحيح."(:150/  6ت األرنؤوط« )  »سنن أبي داود.". قال األرنؤوط في  األول هو الصواب قاله عبد الحق

وهذا "...(: 42»تحريم آالت الطرب« )ص، وقال في    5466برقم    (:960/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )األلباني في  
 . "27، تبعا لشيخه في إبطال التحليل ص  260/  1إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في اإلغاثة 

( ) كتاب األشربة ، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه  5590( برقم: )106/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . بغير اسمه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اللباس ، باب افتراش الحرير وقال عبيدة هو كلبسه  5837( برقم: )150/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب 2067( برقم: )136/    6سلم في "صحيحه" )وم،  ( )بهذا اللفظ(  

 .والفضة ( )بنحوه مطوال.(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النهي َعْن لبس الرجل الثوب 2078( برقم: )144/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . المعصفر ( )بهذا اللفظ(
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عن القراءة وأنا راكع ، وعن لبس الذهب   نهاني النبي    ه"عن وفي لفظ  لمسلم   -5959
 )1(" والمعصفر .

 المباح من الحرير  •
ِ   "    فيهما عن عمر -5960 عن ل ْبِس اْلَحِريِر إاِلَّ َمْوِضَع إِْصبَعَْيِن أَْو ثاََلٍث  نََهى َنبِيُّ َّللاَّ

   )2(" أَْو أَْرَبعٍ 

عن أَِبي ع ْثَماَن قَاَل َكتََب إِلَْيَنا ع َمر  َوَنْحن  ِبأَْذَرِبيَجاَن َيا ع ْتَبة  ْبَن    "وفي لفظ لمسلم -5961
َك فَأَْشِبْع المسلميَن فِي ِرَحاِلِهْم مِ  َك َواَل ِمْن َكد ِ أَِبيَك َواَل ِمْن َكد ِ أ م ِ ا تَْشَبع   فَْرقٍَد إِنَّه  لَْيَس ِمْن َكد ِ مَّ

وَ  َرْحِلَك  فِي  فَإِنَّ ِمْنه   اْلَحِريَر  َولَب وَس  ْرِك  الش ِ أَْهِل  َوِزيَّ  َوالتَّنَعَُّم  َنَهى عن      رسول للا  إِيَّاك ْم 
َما  لَب وِس اْلَحِريِر قَاَل إاِلَّ َهَكذَا َوَرفََع لََنا  ه  ْسَطى َوالسَّبابةَ َوَضمَّ  )3(" إِْصبَعَْيِه اْلو 

َص لِ رسول للا   أَنَّ "  فيهما عن أنس -5962 ْحَمِن  َرخَّ َبْيِرفِي قَِميٍص    عوفعَْبِد الرَّ َوالزُّ
   )4("ِمْن ِحكٍَّة َكانَْت بِِهَماِمْن َحِريٍر  

رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام    أن رسول للا    "وفي لفظ لهما  -5963
  :"   ، ولفظ البخاري"  ، من حكة كانت بهما ، أو وجع كان بهما .    في السفرفي القمص الحرير  
 )5("يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة .  شكوا إلى النبي 

النبي   :"     عن عليوفيهما   -5964 إِلَيَّ  فِي  أَْهَدى  اْلغََضَب  فََرأَْيت   فَلَِبْست َها  ِسيََراَء  لَّةَ  ح 
 )6("فََشقَْقت َها َبْيَن نسائي َوْجِهِه 

عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران  وأخرج البيهقي  .    (صحيح لغيره) -5965
قال إن للا       رسول للا   تلبس هذا فقال إن   بن حصين وعليه مطرف خز فقلنا يا صاحب 

     )7(" يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه

حلية من      رسول للا   : قدمت على:"قالت  رضي للا عنها  عن عائشةو.  )حسن( -5966
قالت فأخذه   فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي  له  أهداها  النجاشي  بعود      رسول للاعند 

معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال " تحلي بهذا  
     )8("يا بنية

 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النهي َعْن لبس الرجل الثوب 2078( برقم: )144/    6ه مسلم في "صحيحه" )أخرج  –  )1(

 . المعصفر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اللباس ، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما 5829( برقم: )149/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء 2069( برقم: )141/    6في "صحيحه"  )ومسلم  ،  (  بنحوهيجوز منه ( )
 . الذهب والفضة ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 2069( برقم: )140/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الحرير في الحرب ( )بهذا اللفظ(  2919( برقم: )42/  4اري في "صحيحه" )أخرجه البخ – )4(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو 2076( برقم: )143/  6، ومسلم في "صحيحه" )
 .نحوها ( )بمثله مطوال.(

( ، بنحوه( ) كتاب الجهاد والسير ، باب الحرير في الحرب ( )2920( برقم: )42/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو  2076( برقم: )143/    6ومسلم في "صحيحه" )

 . (بهذا اللفظ نحوها ( )
( ) كتاب الهبة وفضلها ، باب هدية ما يكره لبسها ( )بهذا اللفظ(  2614( برقم: )163/    3في"صحيحه" )أخرجه البخاري    –  )6(

 ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ( )بنحوه.(2071( برقم: )142/    6، ومسلم في "صحيحه") 
( برقم:  4595/    8وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  6176: )( برقم271/    3أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )7(
»سلسلة ضعفه األلباني في    ( )بمثله.(3037( برقم: )37/    8والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" ) ،  ( )بنحوه.(  20253)

لكن له شاهد   ...وهذا إسناد ضعيف،  ...  ، وقال :"  1290برقم    (:280/  3األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
 ( وغيره. وله شاهد آخر من حديث أبي1435و  1434نحوه. أخرجه ابن حبان ) من حديث أبي األحوص عن أبيه مرفوعا
 هريرة أخرجه أبو الشيخ في " الطبقات ". 

.    اللفظ(  ( ) كتاب الخاتم ، باب ما جاء في الذهب للنساء ( )بهذا4235( برقم: )148/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(
إسناده حسن: فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة    "(:289/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  

 . "تدليسه.



1165   | 

 1165  الصفحة
 

فيه  لبس خاتم فضة في يمينه  أن رسول للا    ":  عن أنس بن مالكمسلم    وفي -5967
 )1(فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه"

اْصَطَنَع َخاتًَما ِمْن ذََهٍب َوَجعََل    أَنَّ النَّبِيَّ   رضي للا عنهما   وفيهما عن بن عمر -5968
ه  فِي بَْطِن َكف ِهِ  َ َوأَْثنَى َعلَْيِه  إِذَا لَِبَسه  فَاْصَطَنَع النَّاس  َخَواِتيَم ِمْن ذََهٍب فََرقَِي اْلِمْنبََر فََحِمَد    فَصَّ َّللاَّ

َوْيِرَية  َواَل أَْحِسب ه    إاِلَّ قَاَل فِي َيِدِه  فَقَاَل إِن ِي ك ْنت  اْصَطنَْعت ه  َوإِن ِي اَل أَْلَبس ه  فََنَبذَه  فََنَبذَ النَّاس  قَاَل ج 
ا"  وفي لفظ لهما عنه   )2("اْلي ْمنَى   )3("يَِلي بَْطَن َكفِّهِ  َوَكاَن إِذَا لَبَِسهُ َجعََل فَصَّهُ ِممَّ

أن أتختم في إصبعي   نهاني رسول للا  رضي للا عنه قال :   عن علي وفي مسلم  -5969
   )4(" .  فأومأ إلى الوسطى والتي تليهاهذه أو هذه ، قال: 

وعن الخاتم  عن القسي ، والميثرة ،    ونهاني نبي للا    :"      وفي لفظ )صحيح( .    -5970
     )5(" . في السبابة والوسطى

 لباس الشهرة •
ةً فََهْل   رضي للا عنها :"   عن أسماءوفيهما   -5971 ِ إِنَّ ِلي َضرَّ أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت َيا َرس وَل َّللاَّ

فَقَاَل   ي ْعِطينِي  الَِّذي  َغْيَر  تََشبَّْعت  ِمْن َزْوِجي  إِْن  َناٌح  ي ْعَط      رسول للا َعلَيَّ ج  لَْم  ِبَما  تََشب ِع   اْلم 
ورٍ   )6("َكاَلِبِس ثَْوَبْي ز 

أن امرأة قالت:يا رسول للا أقول:  للا عنها قالت:"رضي     وفي مسلم عن عائشة  -5972
 )7("  :المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور.إن زوجي أعطاني ما لم يعطني.فقال رسول للا 

َمْن  :"قَاَل فِي َحِديِث َشِريٍك يَْرفَع ه  قَاَل  رضي للا عنهما      عن ابن عمرو.   )حسن( -5973
     )8("ثَْوَب َمذَلَّةٍ   "  وفي لفظ،     "  لَبَِس ثَْوَب ش ْهَرةٍ أَْلَبَسه  َّللاَّ  َيْوَم اْلِقَياَمِة ثَْوًبا ِمْثلَه  ث مَّ ت لَهَّب  فِيِه النَّار   

  

  

 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ِفي خاتم الورق فصه حبشي (  2094( برقم: ) 152/    6أخرجه مسلم في "صحيحه"  )  –  )1(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اللباس ، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه (  5876( برقم: )157/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ِفي طرح خاتم الذهب()بنحوه.(2091( برقم: )149  /  6)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب اللباس ، باب خواتيم الذهب ( )بنحوه مختصرا.( ، 5865( برقم: )155/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم خاتما من ورق ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب لبس  2091( برقم: )150/    6ومسلم في "صحيحه" )
 . نقشه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النهي َعْن التختم ِفي الوسطى 2078( برقم: )153/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . والتي تليها ( )بهذا اللفظ(

/ 12»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(998( برقم: )278/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )–  )5(
 . "سناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم."إ(:312

( ) كتاب النكاح ، باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار 5219( برقم: )35/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النهي َعْن التزوير ِفي 2129( برقم: )168/  6ومسلم في "صحيحه" )، الضرة ( )بهذا اللفظ( 

 . اللباس وغيره ( )بنحوه.(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب النهي َعْن التزوير ِفي اللباس 2129( برقم: ) 168/    6مسلم في "صحيحه" )جه  أخر  –  )7(

 . وغيره ( )بهذا اللفظ(
اللفظ(4029( برقم: )77/    4أبو داود في "سننه" )أخرجه    –  )8( اللباس ، باب في لبس الشهرة ( )بهذا  . قال    ( ) كتاب 

 . "إسناده حسن"(:143/ 6ت األرنؤوط« )»سنن أبي داود األرنؤوط في 
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 في اإلسبال •
ٌل يَْمِشي فِي  أَْو قَاَل أَب و اْلقَاِسمِ   قَاَل النبي "      عن أبي هريرةفيهما   -5974 َبْيَنَما َرج 

َو َيتََجْلَجل  إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمةِ  تَه  إِْذ َخَسَف َّللاَّ  ِبِه فَه  مَّ ٌل ج  َرج ِ لٍَّة ت ْعِجب ه  َنْفس ه  م       )1("ح 

النبي    رضي للا عنهما "   وفي البخاري عن ابن عمر -5975 قال بينما رجل يجر    أن 
 )2("إزاره من الخيالء خسف به فهو يتجلجل في اْلرض إلى يوم القيامة  

قَاَل اَل َيْنظ ر  َّللاَّ  َيْوَم اْلِقَياَمِة إِلَى َمْن      رسول للا  أَنَّ "    عن أَبِي هريرة  وفيهما -5976
 )3("َجرَّ إَِزاَره  بََطًرا

قال ال ينظر للا إلى من جر  رسول للا أنرضي للا عنهما  بن عمرالبخاري عن  -5977
   )4("  ثوبه خيالء

القيامة فقال أبو  من جر ثوبه خيالء لم ينظر للا إليه يوم  "":  للبخاري عنه  و في لفظ -5978
إنك لست تصنع ذلك       رسول للا   بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إالأن أتعاهد ذلك منه فقال

 )5("خيالء 

ثالثة ال يكلمهم للا يوم القيامة وال ينظر    ":"    "قوله    وفي مسلم عن أبي ذر -5979
إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم , قلت : من هم يا رسول للا فقد خابوا وخسروا ؟ فأعادها 
ثالثا , قلت  من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل , والمنان , والمنفق سلعته بالحلف الكاذب  

 )6(وفي لفظ له " المسبل إزاره"  "أو الفاجر 

َزاِر فَإِنََّها ِمْن  "  قال :  عن النبي    أبي جري وعن.  )صحيح(  -5980 َوإِيَّاَك َوإِْسَباَل اْْلِ
َ اَل ي ِحبُّ اْلَمِخيلَةَ   )7("اْلَمِخيلَِة َوإِنَّ َّللاَّ

َزاِر   عن النبي      عن أَبِي هريرة  وفي البخاري -5981 قَاَل َما أَْسفََل ِمْن اْلَكْعَبْيِن ِمْن اْْلِ
 )8("فَِفي النَّارِ 

جر الثوب خيالء هذه مسألة مستقلة عن اإلسبال ، ثم إن محلها القلب ، واألصل أن من جر ثوبه   •
في    فهو من الخيالء بدليل الحديث في النهي عن اإلسبال ألنه من المخيلة ، ولم يدخل أبو بكر  

 . له ذلك للعلة التي ذكرها ولتزكية النبي  

رضي هللا   ) حديث ابن عمرعلى هذا القيد  (  هريرة)حديث أبي  اراد أن يحمل ذاك المطلقومن   •
، فإن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف ، الوعيد فيمن جر ثوبه خيالء أن هللا    فهو خطأ،    (عنهما

ال ينظر إليه ، والوعيد فيمن نزل ثوبه عن كعبيه أن ما نزل في النار ، فالعقوبة جزئية ، والعقوبة 
إذا اختلف السبب  ، و  يه ، وهو أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار  األولى ، أن هللا ال ينظر إل

 
()كتاب اللباس ، باب من جر ثوبه من الخيالء()بهذا اللفظ( ، 5789( برقم: )141/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .()كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم التبختر ِفي المشي مع إعجابه بثيابه()بنحوه.(2088(برقم:) 6/148ومسلم في"صحيحه")
 . ( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(3485رقم:)(ب177/  4أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
( ) كتاب اللباس ، باب من جر ثوبه من الخيالء ( )بهذا اللفظ( 5788( برقم: )141/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .تحريم جر الثوب خيالء ( )بنحوه مطوال.(( ) كتاب اللباس والزينة ، باب 2087( برقم: )148/  6ومسلم في "صحيحه" )، 

( ) كتاب اللباس ، باب قول هللا تعالى قل من حرم زينة هللا التي 5783( برقم: )140/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
جر الثوب ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم  2085( برقم: ) 146/    6أخرج لعباده ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .خيالء ( )بلفظه.(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد هللا  3665( برقم: )6/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . ( )بهذا اللفظ(
من بالعطية ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار وال106( برقم: )71/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )   – )6(

 . وتنفيق السلعة بالحلف ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البر واإلحسان ، فصل من البر واإلحسان ( )بهذا 521( برقم: )279/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(

لحة إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن ط"(:281/  2»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(  
الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في  فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة برقم   (:20/  3»صحيح 

في    2687 وقال   ،( فقهها وفوائدها«  من  الصحيحة وشيء  األحاديث  ورجاله رجال  :"...  1109برقم    (:100/  3»سلسلة 
 ".ثقة ي وهوالبخاري غير أبي غفار واسمه المثنى بن سعيد الطائ

( ) كتاب اللباس ، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (  5787( برقم: )141/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
 . )بهذا اللفظ(
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ثيابه تحت  ينزل شيئا من  أن  للرجل  يحل  . فال  اآلخر  أحدهما على  لم يحمل  الدليلين  والحكم في 
الكعبين سواء كان ذلك سراويل أم قميصا أم مشلحا أم غيرها ، فإن فعل فعقوبته أن يعذب موضع  

، ويدل    ل له أن يجر شيئا من ذلك خيالء ، فإن فعل فعقوبته أن ال ينظر هللا إليهالنازل بالنار ، وال يح
 :  عليه الحديث اآلتي

َزاِر     رسول للا   قَاَل قَالَ   رضي للا عنهما    عن ابن عمرو.  )حسن( -5982 ْسَبال  فِي اْْلِ اْْلِ
اْلِقَياَمةِ  َيْوَم  إِلَْيِه  َيْنظ ر  َّللاَّ   َياَلَء اَل  ِمْنَها َشْيئًا خ  َواْلِعَماَمِة َمْن َجرَّ  ) فجعلها           )1(  "َواْلقَِميِص 

 مسألتين ، اإلسبال ، والخيالء( 

َكاَن :"قَالَْت  رضي للا عنها اْلنصاريةِ عن أسماء ِبْنِت يَزيد ْبِن السََّكِن . و  )ضعيف( -5983
ْسغِ    رسول للا  ك مُّ َيدِ     )2(" إِلَى الرُّ

 إلى نصف الساق إزرة المؤمن  •

عن    أبا سعيد الخدري، عن أبيه قال : سألت    عن العالء بن عبد الرحمن.    )صحيح( -5984
إزرة المسلم إلى نصف اْلزار فقال : على الخبير سقطت قال رسول للا صلى للا عليه وسلم :  

، وال حرج أو ال جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار   الساق
 )3("، من جر إزاره بطرا لم ينظر للا إليه . 

ابن عمر  وفي مسلم -5985 عنهما  عن  َعلَى  رضي للا  َمَرْرت   َوفِي      رسول للا   قَاَل 
ِ اْرفَْع إَِزاَرَك فََرفَْعت ه  ث مَّ قَاَل ِزْد فَِزْدت  فََما ِزْلت  أَتَحَ  اَها بَْعد   إَِزاِري اْستِْرَخاٌء فَقَاَل َيا َعْبَد َّللاَّ رَّ

 )4("اقَْينِ فَقَاَل بَْعض  اْلقَْوِم إِلَى أَْيَن فَقَاَل أَْنَصاِف السَّ 

اًل َيْصد ر  النَّاس  عن  :"    عن أَبِي ُجَرّيٍ جابر ْبِن ُسلَْيمٍ و .    )صحيح(  -5986 قَاَل َرأَْيت  َرج 
َهذَا قَال وا  َهذَا  َمْن  ق ْلت   وا عنه   إاِلَّ َصَدر  َشْيئًا  َيق ول   اَل  َيا    رسول للا   َرأِْيِه  السَّاَلم   َعلَْيَك  ق ْلت  

  ِ تَْيِن قَاَل اَل تَق ْل َعلَْيَك السَّاَلم  فَإِنَّ َعلَْيَك السَّاَلم  تَِحيَّة  اْلَمي ِِت ق ْل السَّاَلم  َعلَْيَك قَ َرس وَل َّللاَّ اَل ق ْلت  َمرَّ
ِ الَِّذي إِذَا أََصاَبَك ض رٌّ فََدَعْوتَه  َكَشفَه  عنَك َوإِْن أََصا ِ قَاَل أََنا َرس ول  َّللاَّ َبَك َعام  َسَنٍة  أَْنَت َرس ول  َّللاَّ
ْيَك قَاَل ق ْلت   فََدَعْوتَه  أَْنَبتََها لََك َوإِذَا ك ْنَت ِبأَْرٍض قَْفَراَء أَْو فَاَلةٍ فََضلَّْت َراِحلَت َك فََدَعْوتَه  َردََّها َعلَ 

ا َواَل َعْبًدا رًّ َواَل َبِعيًرا َواَل َشاةً قَاَل َواَل تَْحِقَرنَّ    اْعَهْد إِلَيَّ قَاَل اَل تَس بَّنَّ أََحًدا قَاَل فََما َسَبْبت  َبْعَده  ح 
وِف َوارْ  ْنَبِسٌط إِلَْيِه َوْجه َك إِنَّ ذَِلَك ِمْن اْلَمْعر  وِف َوأَْن ت َكل َِم أََخاَك َوأَْنَت م  فَْع إَِزاَرَك َشْيئًا ِمْن اْلَمْعر 

َزاِر فَِإنََّها ِمْن اْلَمِخيلَةِ فَإِْن أََبْيَت فَإِلَى اْلَكْعَبْيِن    إِلَى ِنْصِف السَّاقِ  َ اَل يُِحب     َوإِيَّاَك َوإِْسبَاَل اإْلِ َوإِنَّ َّللاَّ
ٌؤ َشتََمَك َوَعيََّرَك ِبَما َيْعلَم  فِيَك فَاَل ت عَي ِْره  ِبَما تَْعلَم  فِيِه فَإِنََّما َوَبال  ذَِلَك َعلَ   اْلَمِخيلَةَ     )5("ْيهِ َوإِْن اْمر 

  

 
. قال   ( ) كتاب اللباس ، باب في قدر موضع اإلزار ( )بهذا اللفظ(4094( برقم: )103/  4أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )1(

سناده جيد، لكن قوله: "اإلسبال في اإلزار والقميص والعمامة" شاذ ، "إ(:192/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
د من بين سائر أصحاب سالم، ولهذا قال أبو بكر بن أبي شيبة بإثر الحديث عند ابن ماجه: ما انفرد به عبد العزيز بن أبي رّوا

»صحيح " . وحسنه  األلباني في  بعبد العزيز، فقال: عبد العزيز فيه مقال.  262/  10أْغربَه، وأعله الحافظ ابن حجر في "الفتح"  
 .  2035برقم   (:458/ 2الترغيب والترهيب« )

. ضعفه   ( ) كتاب اللباس ، باب ما جاء في القميص ( )بهذا اللفظ(4027( برقم: )76/    4بو داود في "سننه" )أخرجه أ –  )2(
»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ، وفي    4479برقم    (:649»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )صاأللباني في  

 .  2458برقم  (:473/ 5السيئ في األمة« )
. قال   ( ) كتاب اللباس ، باب في قدر موضع اإلزار ( )بهذا اللفظ(4093( برقم: )103/  4بو داود في "سننه" )أخرجه أ  – )3(

 . "إسناده صحيح."(:191/ 6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في 
 () كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم جر الثوب خيالء()بهذا اللفظ( 2086(برقم:)148/  6أخرجه مسلم في "صحيحه") – )4(
 . 9805حديث رقم  تقدم تخريجه قريبا – )5(
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 لصالةاإلسبال في ا •
بينما رجل يصلي مسبال إزاره إذ قال له رسول للا    "    عن أبي هريرة.    )ضعيف( -5987
   اذهب فتوضأ ، فذهب فتوضأ ، ثم جاء ثم قال : اذهب فتوضأ ، فذهب فتوضأ ، ثم جاء :

فقال له رجل : يا رسول للا ، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه ؟ قال : إنه كان يصلي وهو  
     )1("مسبل إزاره ، وإن للا جل ذكره ال يقبل صالة رجل مسبل إزاره . 

َيق ول  َمْن أَْسبََل      رسول للا   قَاَل َسِمْعت      ابن مسعودعن  وألبي داود  .    )صحيح( -5988
ِ فِي ِحل ٍ َواَل َحَرامٍ  َياَلَء فَلَْيَس ِمْن َّللاَّ    )2("إَِزاَره  فِي َصاَلِتِه خ 

 اللباس  آدابباب في  •
وا ِبأََياِمِنك ْم َوقَاَل أحمد    "    عن أَبِي هريرة.    )صحيح(  -5989 أْت ْم فَاْبَدء  إِذَا لَِبْست ْم َوإِذَا تََوضَّ

    )3("بَِمَياِمِنك مْ 

  َنَهى عن َبْيعَتَْيِن َوعن ِلْبَستَْينِ     رسول للا   أَنَّ :"    عن أَبِي هريرةوفي البخاري   -5990
اِء َوعن ااِلْحِتَباِء فِي ثَْوٍب َواِحٍد  " مَّ  )4("  يُْفِضي بِفَْرِجِه إِلَى السََّماءِ َوعن اْشِتَماِل الصَّ

فَْليَْبَدأْ بِاْليَِميِن  قَاَل إِذَا اْنتَعََل أََحد ك ْم      رسول للا   أَنَّ :"    أَبِي هريرةفيهما عن  و -5991
لهما تُْنعَُل َوآِخَرُهَما تُْنَزعَوإِذَا نََزَع فَْليَْبَدأْ  َماِل ِليَُكْن اْليُْمنَى أَوَّ     )5("   بِالّشِ

"  ِليُْحِفِهَما َجِميعًا أَْو ِليُْنِعلهما َجِميعًا اَل يَْمِشي أََحد ك ْم فِي َنْعٍل َواِحَدةٍ "   و في لفظ لهما -5992
  )6(".  لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ولفظ مسلم"، 

) إذا انقطع - يقولرسول للا   أو سمعت  رسول للا  قال    عن جابرفي مسلم  و -5993
فال يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه وال يمش    -أو من انقطع شسع نعله    -شسع أحدكم  

 )7("الصماءفي خف واحد وال يأكل بشماله وال يحتبي بالثوب الواحد وال يلتحف 

 
. قال    ( ) كتاب الصالة ، باب اإلسبال في الصالة ( )بهذا اللفظ(638( برقم: )243/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  ".  قال األرنؤوط في رواه أبو داود على شرط مسلم" (:331/ 1»خالصة األحكام« ) النووي في 
، وباقي 242/  2كما صرح به البيهقي في "السنن"    -وهو األنصاري المدني-إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر  "(:476/  1)

األم«    -»ضعيف أبي داود  " ، وقال في  1248"(:29/  2»ضعيف الترغيب والترهيب« )" . وضعفه األلباني في  رجاله ثقات.
( :" رواه أبو 330ص )  ( ، وفي " الرياض "3/178وأغرب النووي رحمه هللا؛ حيث قال في " المجموع " )"...(: 220/ 1)

" على شرط   وال أدري من هو أبو جعفر هذا عند النووي؟! فإنه إن كان الباقر، فقوله:  داود بإسناد صحيح على شرط مسلم "!
 وإن كان غيره؛ فمن هو؟ رجال اإلسناد، كما تقدم. مسلم "! وحده قصور؛ فإنه من رجال الشيخين، وكذا سائر

  وقال :"   ( ) كتاب الصالة ، باب اإلسبال في الصالة ( )بهذا اللفظ(637( برقم: )243/    1" )أخرجه أبو داود في "سننه   –  )2(
رجاله  "(: 475/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في    روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود

ووقفه كما قال المصنف، والوقف أصح، لكن قال الحافظ  في رفعه    -وهو ابن سليمان األحول-ثقات، إال أنه قد اختلف على عاصم  
»صحيح الترغيب والترهيب«  ". وصححه األلباني في  : مثل هذا ال يقُال بالرأي، يعني أن له حكَم المرفوع.257/  10في "الفتح"  

 "إسناده صحيح". 647برقم  (:460/ 2»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وقال في  2041برقم  (:460/ 2)
( برقم: 1817/    2في "مسنده" )، وأحمد    ( )بهذا اللفظ(178( برقم: )288/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
قال الشيخ تقي الدين في »اإلمام« : أخرجه ابن خزيمة  " (:201/  2»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.(8772)

ولفظه    : وهو حديث حسن وإسناده جيد.-ثم النووي    -ي الدين بن الصالح  في »صحيحه« وهو حقيق بأن يصحح. وقال الشيخ تق
بأيامنكم« وفي بعضها »بميامنكم« وكالهما صحيح، فاألول: جمع »أيمن«  فابدءوا  في أكثر هذه األصول: »إذا لبستم وإذا توضأتم  

سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إ"ط الرسالة(:  293/  14»مسند أحمد« ).". قال األرنؤوط في  والثاني: جمع »ميمنة«
البخاري.  الملك متابع حسن بن موسى األشيب، فمن رجال  أحمد بن عبد  األلباني في  غير  قال  ابن خزيمة« )".  /  1»صحيح 

 ". الحديث صحيح رجاله ثقات غير علي بن عمرو يراجع له تاريخ ابن عساكر"(:91
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع 584م: ) ( برق 120/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .  الشمس ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اللباس ، باب ينزع نعله اليسرى ( )بهذا اللفظ( ، 5855( برقم: )154/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

، باب استحباب لبس النعل ِفي اليمنى أوال والخلع من ( ) كتاب اللباس والزينة  2097( برقم: )153/    6ومسلم في "صحيحه" )
 . اليسرى ( )بنحوه.(

( ) كتاب اللباس ، باب ال يمشي في نعل واحدة ( )بهذا اللفظ(  5856( برقم: )154/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
استحباب لبس النعل ِفي اليمنى أوال والخلع ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب  2097( برقم: )153/    6ومسلم في "صحيحه" )،  

 .من اليسرى ( )بنحوه.(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب اشتمال الصماء واالحتباء ِفي ثوب 2099( برقم: )154/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . واحد ( )بهذا اللفظ(
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  رضي للا عنهما   عن أبيه عن جده  عمرو بن شعيبعن  و.  (. صحيح لغيره)حسن -5994
   )1("يصلي حافيا ومنتعال   النبي رأيتقال: 

قالت    عائشة  عن و.    )صحيح(  -5995 عنها    قائما   يشرب  النبي     رأيت"  :رضي للا 
   )2( "ه وينصرف عن يمينه وعن شمال ومنتعال حافيا ويصلي وقاعدا

إن رسول للا صلى للا عليه وسلم كان قال      عن فضالة بن عبيدو.    )صحيح( -5996
حذاء ؟ قال : كان النبي صلى للا عليه    ينهانا عن كثير من اْلرفاه قال : فما لي ال أرى عليك 

     )3( ".  يأمرنا أن نحتفي أحياناوسلم 

عن  و -5997 مسلم  للا  سمعت"قال:    جابر  في  غزوناها     رسول  غزوة  في  يقول 
 )4("استكثروا من النعال فإن الرجل ال يزال راكبا ما انتعل

الخطاب و .    )صحيح(  -5998 بن  والقوا     عن عمر  وانتعلوا  وارتدوا  اتزروا   : قال  أنه 
وذروا   االغراض  وارموا  بالمعدية  وعليكم  نزوا  وانزوا  الركب  والقوا  والسراويالت  الخفاف 

قد نهى عنه وقال ال تلبسوا من الحرير إال      رسول للا   التنعم وزي العجم وإياكم والحرير فإن
 )5( "بأصبعيه    رسول للا  ما كان هكذا وأشار

 الثوب  ايقال عند لبسم •
البخاري   -5999 َخاِلدٍ في  بِْنِت  َخاِلٍد  أُّمِ  :"   عن  عنها  النبي   رضي للا  فِيَها   أ تَِي  ِبِثَياٍب 

أ تَِي بَِها َخِميَصةٌ َسْوَداء  َصِغيَرةٌ فَقَاَل َمْن تََرْوَن أَْن نَْكس َو َهِذِه فََسَكَت اْلقَْوم  قَاَل اْئت وِني ِبأ م ِ َخاِلٍد فَ 
لٌَم أَْخَضر  أَْو أَْصفَر  فَقَاَل َيا أ مَّ ت ْحَمل  فَأََخذَ اْلَخِميَصةَ ِبَيِدِه فَأَْلَبَسَها َوقَاَل أَْبِلي َوأَْخِلِقي َوَكاَن فِيَها عَ 

 )6("َخاِلٍد َهذَا َسَناْه َوَسَناْه ِباْلَحَبِشيَِّة حسن

  

 
اللفظ(( ) كتاب ا653( برقم: )247/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1( النعل ( )بهذا  . قال   لصالة ، باب الصالة في 

»صحيح سنن " . وقال األلباني في  صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن."(:487/  1»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
؛ وفي قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات   ..)قلت: إسناده حسن صحيح(.:"  660برقم    (:225/  3أبي داود ط غراس« )

وللحديث   ...(.124عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خالف، والحق: أنه حسن الحديث، كما سبق بيانه مفصال عند الحديث )رقم  
وهذا اإلسناد:   ..( بسند صحيح، فالحديث صحيح.248/  2شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة؛ منهم أبو هريرة: في "المسند" )

ُ َعلَيِه َوَسلََّم، وأنه من األدلة على أن المراد بجده في ه؛ إنما هو عبد هللا بن عمرو بن العاص؛ لتصريحه برؤيته للنبي َصلَّى َّللاَّ
ففيه رد على من يقول: إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه   ليس يريد جده األدنى: محمد بن عبد هللا بن عمرو؛ ألنه ال رؤية له. 

 .".لمكان المشار إليه؛ فلتراجعمرسلة أو منقطعة! وقد فصلنا هذه المسألة في ا
( 431/  2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ( 3/  1360( برقم: )290/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" ) – )2(

»مسند أحمد« . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(25206( برقم: )5940/    11وأحمد في "مسنده" )،  ( )بمثله.(  4323برقم: ) 
 ."صحيح اإلسناد"(:81/ 3»سنن النسائي« )"   . وقال األلباني في  ورجاله ثقات."...ط الرسالة(: 179/ 2)
/   11وأحمد في "مسنده" )،     ( ) كتاب الترجل ، ( )بهذا اللفظ(4160( برقم: )124/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

" . وقال إسناده صحيح."(:238/  6أبي داود ت األرنؤوط« )»سنن  .  قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(24602( برقم: ) 5792
هذا إسناد صحيح أيضا على  :"...  502برقم    (:20/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )األلباني في  

 . "شرط الشيخين
باب لبس النعال وما ِفي ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب استح2096( برقم: )153/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . معناها ( )بهذا اللفظ(
)5(  –  ( في "مسنده"  أحمد  برقم: )104/    1أخرجه  اللفظ( 307(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  قال   .( أحمد«  ط   394/  1»مسند 

 . "إسناده صحيح على شرط الشيخين. "الرسالة(: 
 .  ( ) كتاب اللباس ، باب الخميصة السوداء ( )بهذا اللفظ(5823( برقم: )148/  7أخرجه البخاري في "صحيحه"  ) – )6(
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معاذ ابن أنس الجهني    عن.   (دون قوله "وما تأخر" فهي زيادة منكرة    )حسن لغيره -6000
ِ الَِّذي أَْطعََمنِي َهذَا  اْلَحْمد  قَاَل َمْن أََكَل َطعَاًما ث مَّ قَاَل    رسول للا    أَنَّ     عن أبيه   الطَّعَاَم   ّلِِلَّ

ةٍ غ ِفَرلَه  َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبِه َوَما  َوَرَزقَِنيِه ِمْن َغْيرَحْوٍل ِمن ِي َوالَ  َرقَاَل َوَمْن لَبَِس ثَْوًبا فَقَاَل   ق وَّ تَأَخَّ
ِ الَِّذي َكَسانِي َهذَا الثَّْوَب َوَرَزقَ   اْلَحْمد   ةٍ غ ِفَرلَه  َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنِبِه َوَما  ّلِِلَّ ِنيِه ِمْن َغْيِرَحْوٍل ِمن ِي َواَل ق وَّ
رَ       )1("تَأَخَّ

 رسول للا  قَاَل َكانَ     أبي سعيد  أبي نضرة عن    عنو.    (لغيره  صحيححسن.  ) -6001

  اه  ِباْسِمِه ِعَماَمةً أَْو قَِميًصا أَْو مَّ لََك اْلَحْمد  أَْنَت َكَسْوتَِنيِه  إِذَا اْستََجدَّ ثَْوًبا َسمَّ ِرَداًء ث مَّ َيق ول  اللَّه 
ِنَع لَه   ِه َوَشر ِ َما ص  ِنَع لَه  َوأَع وذ  ِبَك ِمْن َشر ِ قال أبو  :"  وزاد أبو داود"أَْسأَل َك َخْيَره  َوَخْيَر َما ص 

  )2(. "تعالىإذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف للا  نضرة فكان أصحاب 

 عن إظهار النعمة   •

كل ما شئت والبس واشرب ما شئت    رضي للا عنهما  وقال ابن عباس.    )صحيح( -6002
    )3(" ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة

قال من أنعم للا عز وجل     رسول للا   ن"أ  وعن عمران بن حصين.    )صحيح( -6003
عليه نعمة فان للا عز وجل يحب ان يرى أثر نعمته على خلقه وقال روح ببغداد يحب ان يرى  

    )4("أثر نعمته على عبده

رآني رث الثياب فقال هل   أن النبي  عن أبيه قال :    عن أبي األحوص.    )صحيح( -6004
   )5("لك من مال ؟ قلت من كل المال قد أعطاني للا من اْلبل والغنم قال فلير عليك

َمْن تََرَك الل َِباَس تََواض عًا   :"قَالَ   النبي    أَنَّ   :"    معاذ ْبِن أنس اْلُجَهنِّيِ عن  .  )حسن( -6005
ِ َوه َو َيْقِدر  َعلَْيهِ  يَماِن   ّلِِلَّ لَِل اْْلِ ِ ح  ء وِس اْلَخاَلئِِق َحتَّى ي َخي َِره  ِمْن أَي  َدَعاه  َّللاَّ  َيْوَم اْلِقَياَمِة َعلَى ر 

   )6("َشاَء َيْلَبس َها

إن للا يحب أن  "قَاَل النبي َ  عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيب عن  و .  )حسن( -6006
   )7("يرى أثرنعمته على عبده 

البيهقي  .    )ضعيف( -6007 العطاردي قال خرج علينا عمران بن  وأخرج  أبي رجاء  عن 
قال       رسول للا   تلبس هذا فقال إن   رسول للا   حصين وعليه مطرف خز فقلنا يا صاحب

   )8("إن للا يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه

  

 
 . 2075سبق تخريجه حديث رقم  – )1(
( برقم:  192/    4( )بهذا اللفظ( ، والحاكم في "مستدركه" )5420( برقم: )239/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
.   ( ) كتاب اللباس ، ( )بمثله.(4020( برقم: )74/    4وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بمثله.(7501)

»صحيح ". وقال األلباني في  حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الصحيح.":( 239/  12»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في  
 :"حسن صحيح" .1205برقم  (:44/ 2موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

 . 5174 سبق تخريجه حديث رقم  – )3(
 . 5175سبق تخريجه حديث رقم  – )4(
 .  5240سبق تخريجه سبق تخريجه حديث رقم  – )5(
والترمذي في "جامعه" ،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بهذا اللفظ(7465( برقم: )183/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )6(
. قال   ( )بمثله.(15871( برقم: )3330/    6في "مسنده" )وقال :"حسن" ، وأحمد    ( )بمثله.(2481( برقم: )261/    4)

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء " . وقال األلباني في  إسناده حسن  "ط الرسالة(:   394/  24»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 . "واألقرب إلى الصواب أنه حسن كما قال الترمذي:" 718برقم  (:338/ 2من فقهها وفوائدها« )

( برقم: 510/    4والترمذي في "جامعه" )  ،ثله مطوال.(  ( )بم7281( برقم: ) 135/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )7(
" وحسنه  وفي الباب عن أبي األحوص عن أبيه ، وعمران بن حصين ، وابن مسعود .وقال "حديث حسن"    ( )بهذا اللفظ(2819)

 . «4350»برقم  (:1246/ 2»مشكاة المصابيح« )األلباني في 
 . 9655حديث رقم  سبق تخريجه – )8(
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 أبواب متفرقة   •
 آداب الجلوس باب في  •

ث  أَنَّ النبي  رضي للا عنهما   جابر ْبَن َعْبِد َّللاَِّ   في مسلم عن -6008 قَاَل اَل تَْمِش فِي    ي َحد ِ
اَء   مَّ َواَل تََضْع إِْحَدى ِرْجلَْيَك نَْعٍل َواِحٍد َواَل تَْحتَِب فِي إَِزاٍر َواِحٍد َواَل تَأْك ْل ِبِشَماِلَك َواَل تَْشتَِمْل الصَّ

 )1("َعلَى اأْلُْخَرى إِذَا اْستَْلقَْيتَ 

هِ فيهما  و -6009 ُمْستَْلِقيًا فِي اْلَمْسِجِد     رسول هللا َرأَىأَنَّه       عن َعبَّاِد ْبِن تَِميٍم عن َعّمِ
َسيَِّب قَاَل    َواِضعًا إِْحَدى ِرْجلَْيِه َعلَى اأْلُْخَرى  َكاَن ُعَمُر َوُعثَْماُن  َوعن اْبِن ِشَهاٍب عن َسِعيِد ْبِن اْلم 

 )2("يَْفعَاَلِن ذَِلكَ 

َوأََنا َجاِلٌس      رسول للا   َمرَّ ِبي  :"قَالَ     الشَِّريِد ْبِن ُسَوْيدٍ   عنو.  )صحيح لغيره( -6010
ض وِب  َهَكذَا َوقَْد َوَضْعت  َيِدَي اْلي ْسَرى َخْلَف َظْهِري َواتََّكأْت  َعلَى أَْلَيِة َيِدي فَقَاَل أَتَْقع د  قِْعَدةَ اْلَمغْ 

    )3("َعلَْيِهمْ 

البخاري   -6011 ِبِفَناِء     رسول للا   َرأَْيت  :"قَاَل        للا عنهمارضي    عن ابن عمروفي 
 تشبيك اليدين( ) يعني    )4(" ُمْحتَبِيًا بِيَِدِه َهَكذَااْلَكْعَبِة 

أنه قال: نهى رسول للا صلى للا عليه      عن أبي سعيد الخدريوفي البخاري   -6012
 "وسلم عن اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على فرجه منه شيء .

)5( 

نََهى عن ااِلْحِتَباِء فِي ثَْوٍب َواِحٍد      رسول للا   أَنَّ     عن أَبِي هريرةوفي البخاري   -6013
 )6("ي ْفِضي ِبفَْرِجِه إِلَى السََّماِء 

نََهى أَْن َيْحتَبَِي فِي ثَْوٍب َواِحٍد َكاِشفًا عن رسول للا  أَنَّ     عن جابر  مسلم    وفي   -6014
 )7(" فَْرِجهِ 

لغيره( -6015 اْلِغفَاِرّيِ .  )حسن  قيس  أَبِي:"  عن  ِمْن    أََنا  فََبْيَنَما" قَاَل  اْلَمْسِجد  فِي  ْضَطِجٌع  م 
َها  ي ْبِغض  ك نِي بِِرْجِلِه فَقَاَل إِنَّ َهِذِه ِضْجعَةٌ  ي َحر ِ ٌل   َّللاَّ  قَاَل فََنَظْرت  فَإِذَا  السََّحِرَعلَى بَْطنِي إِذَا َرج 

      )"")8رسول للا

 
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ِفي منع االستلقاء على الظهر  2099( برقم: ) 154/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ووضع إحدى الرجلين على اأْلخرى ( )بهذا اللفظ(
)بهذا ( ) كتاب الصالة ، باب االستلقاء في المسجد ومد الرجل ( 475( برقم: )102/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ِفي إباحة االستلقاء ووضع إحدى 2100( برقم: )154/    6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . الرجلين على اأْلخرى ( )بمثله.(

( برقم:  269/    4والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  5674( برقم: )488/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
)بنحوه.(  7798)  )  ،( في "سننه"  داود  برقم: )413/    4وأبو  )بمثله.(4848(  في    (  األرنؤوط  قال  داود ت .  أبي  »سنن 

" . وقال األلباني في  مدلس، وقد عنعن.  -وهو عبد الملك بن عبد العزيز -رجاله ثقات إال أن ابن جريج  " (:217/  7األرنؤوط« )
 . "صحيح لغيره" 1643برقم   (:256 /2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

( ) كتاب االستئذان ، باب االحتباء باليد وهو القرفصاء ( )بهذا  6272( برقم: )61/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
ناء محتبيا بف  -صلى هللا عليه وسلم    -رأيت رسول هللا    "(  5995( برقم: ) 235/    3والبيهقي في "سننه الكبير" ). وزاد    اللفظ(

 ."الكعبة يقول بيده هكذا ، وشبك أبو حاتم بيديه
 . ( ) كتاب الصالة ، باب ما يستر من العورة ( )بهذا اللفظ(367( برقم: )82/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )5(
( ) كتاب مواقيت الصالة ، باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع 584( برقم: ) 120/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . الشمس ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب اشتمال الصماء واالحتباء ِفي ثوب 2099( برقم: )154/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . واحد ( )بهذا اللفظ(
  ( ) كتاب األدب ، باب في الرجل ينبطح على بطنه ( )بهذا اللفظ( 5040( برقم: )468/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(
وقال :"إسناده  ( ) باب الطاء ، طخفة بن قيس ( )بنحوه.(  148( برقم: )134/    8والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،

النهي عن النوم على البطن فيه، حسن لغيره، وهذا  "(:382/  7أبي داود ت األرنؤوط« ) »سنن  صحيح" . قال األرنؤوط في  
»صحيح الترغيب والترهيب« ". قال األلباني في  إسناد ضعيف الضطرابه ولجهالة ابن طخفة، وقد اضطربوا في اسمه واسم أبيه

 . "حسن لغيره" 3080برقم  (:188/ 3)
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للا صلى للا عليه وسلم قال : مر رسول      عن أبي هريرة.  (. صحيح لغيره)حسن -6016
  )1("على رجل مضطجع على بطنه ، فغمزه برجله ، وقال : إن هذه ضجعة ال يحبها للا . 

قال له ) فراش للرجل وفراش المرأته      رسول للا   أن  ":    جابر  وفي مسلم عن   -6017
 )2("والثالث للضيف والرابع للشيطان

"   عائشة :  وفي مسلم عن -6018 عنها  نمطا    رضي للا  فأخذت  في غزاته  رأيته خرج 
فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه  

( قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا   إن هللا لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطينوقال )  
 )3("فلم يعب ذلك علي

ِ بن عباسَعْبد  . عن    )ضعيف( -6019 وا    :" قَالَ     النبي  أَنَّ رضي للا عنهما     َّللاَّ اَل تَْست ر 
د رَ   )4("اْلج 

 

  

 
اللفظ(5549( برقم:)357  /  12أخرجه ابن حبان في "صحيحه")  –  )1( / 12»صحيح ابن حبان«).قال األرنؤوط في  ()بهذا 

سناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو:وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي،فقد أخرج له البخاري "إ(:358
 "حسن صحيح". 3079برقم(:188/  3والترهيب«)  »صحيح الترغيبفي  "وقال األلبانيمقروناً،ومسلم متابعة،وهو حسن الحديث.

( ) كتاب اللباس والزينة ، باب كراهة ما زاد على الحاجة من 2084( برقم: )146/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . الفراش واللباس ( )بهذا اللفظ(

تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال    ( ) كتاب اللباس والزينة ، باب ال2106( برقم: ) 157/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 .صورة ( )بهذا اللفظ(

روي هذا   وقال :"  ( ) كتاب الصالة ، باب الدعاء ( )بهذا اللفظ(1485( برقم: )552/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
»سنن األرنؤوط في    " . قالالحديث من غير وجه عن محمد بن كعب ، كلها واهية ، وهذا الطريق أمثلها ، وهو ضعيف أيضا .

»ضعيف  " . وضعفه األلباني في إسناده ضعيف إلبهام الراوي عن محمد بن كعب القَُرظي."(:607/ 2أبي داود ت األرنؤوط« )
 . 262برقم  (:88/ 2األم« ) -أبي داود 



1173   | 

 1173  الصفحة
 

 آداب المجلس  •
ابن عمر  فيهما -6020 النبيرضي للا عنهما    عن  ِمْن    عن  َل  ج  الرَّ ل   ج  الرَّ ي ِقيم   اَل  قَاَل 

وا َوتََوسَّع وا   ي ِقيَمنَّ أََحد ك ْم أََخاه  ث مَّ َيْجِلس  فِي  "ال    ولفظ مسلم" ،  َمْقعَِدِه ث مَّ َيْجِلس  فِيِه َولَِكْن تَفَسَّح 
ٌل عن َمْجِلِسِه لَْم َيْجِلسْ    )1(" فِيِه   َمْجِلِسِه َوَكاَن ابن عمر إِذَا قَاَم لَه  َرج 

قَاَل إِذَا قَاَم أََحد ك ْم ِمْن َمْجِلِسِه ث مَّ      رسول للا   أَنَّ :"    عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -6021
َو أََحقُّ ِبهِ   )2("َرَجَع إِلَْيِه فَه 

َجلََس أََحد َنا َحْيث     ك نَّا إِذَا أَتَْيَنا النبي  :"قَالَ     عن جابر ْبِن سمرةو.  )حسن لغيره( -6022
   )3(" َيْنتَِهي 

يقول " من أحب أن يمثل له      رسول للا   سمعت   :"    عن معاوية  و.    )صحيح( -6023
    )4("الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار

ِ بن عمروو.  )حسن( -6024 قَاَل اَل َيِحلُّ      رسول للا   أَنَّ رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ
َق َبْيَن اْثَنْيِن إاِلَّ ِبإِْذِنِهَما  ِل أَْن ي فَر ِ ج       )5(" ِللرَّ

)إذا كنتم ثالثة فال يتناجى رجالن دون  رسول للا :قال  عن ابن مسعود فيهماو -6025
 )6("أجل أن يحزنهمن اْلخرحتى تختلطوا بالناس 

اًل قَعََد َوْسَط َحْلقٍَة فَقَاَل حذيفة َمْلع وٌن  عن قَتَاَدةَ عن أَبِي  . و   )ضعيف( -6026 ِمْجلٍَز أَنَّ َرج 
دٍ  َحمَّ ٍد أَْو لَعن َّللاَّ  َعلَى ِلَساِن م  َحمَّ      )7("َمْن قَعََد َوْسَط اْلَحْلقَةِ َعلَى ِلَساِن م 

َخْيُر اْلَمَجاِلِس  َيق ول     رسول للا   قَاَل َسِمْعت      عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ و.    )صحيح(  -6027
   )8(" أَْوَسعَُها

 
البخاري في "صحيحه" )  –  )1( لكم تفسح6270( برقم: )61/    8أخرجه  قيل  إذا  باب   ، المجلس  ( ) كتاب االستئذان  وا في 

( ) كتاب السالم ، باب تحريم إقامة اإلنسان من موضعه  2177( برقم: )10/    7فافسحوا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .المباح الذي سبق إليه ( )بنحوه.(

( ) كتاب السالم ، باب إذا قام من مجلسه ثُمَّ عاد فهو أحق به ( 2179( برقم: )10/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . )بهذا اللفظ(

( برقم: 405/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بلفظه.(  6433( برقم: ) 345/    14أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
وقال :"حسن غريب" . قال األرنؤوط   ( )بلفظه.(2725( برقم: )446/    4ي في "جامعه" )والترمذ  ن    )بهذا اللفظ(    (  4825)

" . وقال سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات.  -وهو ابن عبد هللا النخعي القاضي-شريك    "(:345/  14»صحيح ابن حبان« )في  
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد في  " حسن لغيره" ،وقال 3070برقم (:183/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في 
/ 1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" صحيح لغيره" ، وقال في    1642برقم    (:256/  2ابن حبان« )

بن معاوية بن خديج   قلت: شريك فيه ضعف من قبل حفظه، لكن متابعة زهير إياه تقويه، وهو زهير  :"...  330برقم    (:647
 . "رجال الشيخين. وهو ثقة من

( ) كتاب األدب ، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك ( )بهذا 5229( برقم: )527/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
»صحيح الترغيب " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:516/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) . قال األرنؤوط في    اللفظ(

 . " رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال :" 2717برقم  (:31/ 3والترهيب« )
أبو داود في "سننه" )  –  )5( اللفظ(  4845( برقم: )412/    4أخرجه  ( برقم: 465/    4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بهذا 
)بمثله.(  2752)  )  ،( "مسنده"  في  )1474/    3وأحمد  برقم:  )بلفظه.(7119(  في    (  األرنؤوط  قال  داود .  أبي  ت   »سنن 

 3071برقم  (:184/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« ) " . وحسنه األلباني في  إسناده حسن."(:214/ 7األرنؤوط« )
البخاري في "صحيحه" )  –  )6( إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس  6290( برقم: )65/    8أخرجه  ( ) كتاب االستئذان ، باب 

( ) كتاب السالم ، باب تحريم مناجاة االثنين 2184( برقم: )12/    7)حه  ، ومسلم في صحي  بالمسارة والمناجاة ( )بهذا اللفظ(
 .دون الثالث بغير رضاه ( )بمثله.(

 4وأبو داود في "سننه")،    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بنحوه.(7849( برقم: )281/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه")  –  )7(
وأحمد في وقال :"حسن صحيح"    ( )بهذا اللفظ(2753( برقم: )466/    4( ، والترمذي في "جامعه" )4826( برقم: )405  /

.وقال 1799برقم  (:275/  2»ضعيف الترغيب والترهيب«)وضعفه األلباني في( )بمثله.(23856( برقم:) 5558/  10"مسنده")
األمة«)في   في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  األحاديث  صحيح قال  "...(:97/  2»سلسلة  حسن  الترمذي:"حديث 

 "".والحاكم:"صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبي! قلت:وقد ذهلوا جميعا عن االنقطاع الذي ذكرناه، وبه أعله أحمد
الذهبي  ( )بمثله مطوال.(7800( برقم: )269/    4أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )8( وأبو داود في ،    وصححه ووافقه 

. قال   ( )بمثله مطوال.(11306( برقم: )2318/    5وأحمد في "مسنده" )،  ( )بهذا اللفظ(  4820: )( برقم405/    4"سننه" )
»سلسلة األحاديث الصحيحة  ". وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(: 194/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

 ". صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكموهذا إسناد وقال :"... 832برقم  (:485/ 2وشيء من فقهها وفوائدها« )
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 كفارة المجلسباب في  •
َمْن َجلََس فِي َمْجِلٍس فََكث َر فِيِه لَغَط ه       رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرة)صحيح( .   -6028

مَّ َوِبَحْمِدَك أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنتَ  َك َوأَت وب     فَقَاَل قَْبَل أَْن َيق وَم ِمْن َمْجِلِسِه ذَِلَك س ْبَحاَنَك اللَّه  أَْستَْغِفر 
    )1("ِلَك إِلَْيَك إاِلَّ غ ِفَر لَه  َما َكاَن فِي َمْجِلِسِه ذَ 

َيق ول  ِبأََخَرةٍ إِذَا     رسول للا   َكانَ   :"قَالَ     عن أَبِي برزة اأْلَْسلَِمّيِ و .    )صحيح( -6029
مَّ َوِبَحْمِدَك أَْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت أَْستَْغِفر   َك َوأَت وب  إِلَْيَك أََراَد أَْن َيق وَم ِمْن اْلَمْجِلِس س ْبَحاَنَك اللَّه 

فِ  تَق ول ه   ك ْنَت  َما  قَْواًل  لَتَق ول   إِنََّك   ِ َّللاَّ َرس وَل  َيا  ٌل  َرج  فِي  فَقَاَل  يَك ون   ِلَما  َكفَّاَرةٌ  فَقَاَل  َمَضى  يَما 
    )2(" اْلَمْجِلِس 

يقوم من    قلما كان رسول هللا  قال :    رضي للا عنهما    ابن عمر  عن.  )حسن( -6030
: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين    مجلس حتى يدعو بهؤالء الدعوات ألصحابه 

معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ،  
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا  

يبتنا في ديننا ، وال تجعل الدنيا أكبر همنا وال مبلغ ، وانصرنا على من عادانا ، وال تجعل مص
   )3("علمنا ، وال تسلط علينا من ال يرحمنا . 

وَن ِمْن َمْجِلٍس اَل    رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةو.    )صحيح( -6031 َما ِمْن قَْوٍم َيق وم 
َ فِيِه إاِلَّ  وَن َّللاَّ    )4(" قَاُموا عن ِمثِْل ِجيفَِة ِحَماٍر َوَكاَن لَُهْم َحْسَرةً َيْذك ر 

َما َجلََس قَْوٌم َمْجِلًسا   :"قَالَ   عن النبي     عن أَبِي هريرةو.   صحيح لغيره(حسن.  ) -6032
ْم َوإِ  َ فِيِه َولَْم ي َصلُّوا َعلَى َنِبي ِِهْم إاِلَّ َكاَن َعلَْيِهْم تَِرةً فَإِْن َشاَء َعذَّبَه  وا َّللاَّ ْم  لَْم َيْذك ر  ْن َشاَء َغفََر لَه 

   َحْسَرةً َونََداَمةً  :تَِرةً يَعني  ،    )5("

وا   َمْجِلٍس في  َما اْجتََمَع قَْوٌم      :"آخر ولفظهأخرجه أحمد من طريق  و.  )حسن( -6033 لَْم َيْذك ر 
ْم َوي َصلُّوا فِيِه َعلَى َنِبي ِِهمْ  َيْوَم اْلِقَياَمِة إِْن َشاَء آَخذَه ْم ِبِه َوإِْن َشاَء   فِيِه َربَّه  إِالَّ َكاَن َعلَْيِهْم تَِرةً 

ْم   )6(" َعفَا عنه 

وا    َما َجلََس قَْوٌم َمْجِلًسا    رسول للا   قَالَ :"    عن أَِبي هريرة.و   )ضعيف( .  -6034 فَلَْم َيْذك ر 
َ َعزَّ َوَجلَّ إاِلَّ كَ  ٍل َمَشى َطِريقًا فَلَْم َيْذك ْر َّللاَّ َ فِيِه إاِلَّ َكاَن َعلَْيِهْم تَِرةً َوَما ِمْن َرج  اَن َعلَْيِه تَِرةً  َّللاَّ

ٍل أََوى إِلَى فَِراِشِه فَلَمْ  َ إاِلَّ َكاَن َعلَْيِه تَِرةً َوَماِمْن َرج     )7(" َيْذك ْر َّللاَّ

 
( برقم: 536/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  594( برقم: )354/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
( برقم: 431/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  10157( برقم: )153/    9والنسائي في "الكبرى" ) ،  ( )بمثله.(  1975)
. قال األرنؤوط   ( )بمثله.(10559( برقم: )2153/    2وأحمد في "مسنده" )،    وقال :"حسن صحيح غريب"    ( )بمثله.(3433)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي "ط الرسالة(:   261/  16»مسند أحمد« )في  
 .  1516برقم   (:216/ 2لترغيب والترهيب« )»صحيح ا" . وصححه األلباني في صالح، فمن رجال مسلم.

»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4859( برقم: )415/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 .  1517برقم  (:216/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح."(: 224/ 7)
)3(  –  ( في "مستدركه"  الحاكم  برقم: )528/    1أخرجه  )بنحوه.(  1940(   )  ،( "الكبرى"  في  برقم: 154/    9والنسائي   )
وقال :"حسن غريب" . وحسنه األلباني    ( )بهذا اللفظ(3502( برقم: )481/    5( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )10161)

 .  1268برقم  (:272/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4855( برقم: )414/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
 1514برقم    (:215/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في  حديث صحيح، وهذا إسناد حسن." (:221/  7)

وقال الحاكم: " صحيح على :"...  77برقم    (:159/  1من فقهها وفوائدها« )  »سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء، وقال في  
 ."شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وهو كما قاال.

»صحيح  وقال :"حديث حسن" . وقال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(3380( برقم: )391/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(
 .:"صحيح لغيره"   1512برقم  (:214/ 2الترغيب والترهيب« )

/    2أحمد في "مسنده" )  وقال :"حسن صحيح"    (بنحوه( )3380( برقم: )391/    5أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(
 ."حديث صحيح، وهذا اسناد حسن"ط الرسالة(:   194/  16»مسند أحمد«).قال األلباني في()بهذا اللفظ(10420( برقم:)2129

. قال األرنؤوط   ( ) مسند أبي هريرة رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(  9713( برقم: )2003/    2نده" )أخرجه أحمد في "مس  –  )7(
 ."حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف"ط الرسالة(:  357/ 15»مسند أحمد« )في 
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َ    رسول للا   عن    عن أَبِي هريرةو.   )صحيح( -6035 أَنَّه  قَاَل َمْن قَعََد َمْقعًَدا لَْم َيْذك ْر َّللاَّ
 ِ َ فِيِه َكاَنْت َعلَْيِه ِمْن َّللاَّ ِ تَِرةٌ َوَمْن اْضَطَجَع َمْضَجعًا اَل َيْذك ر  َّللاَّ   )1(" تَِرةٌ فِيِه َكاَنْت َعلَْيِه ِمْن َّللاَّ

 باب في الرؤيا  •
اِلَحةُ ُجْزٌء ِمْن    رسول للا  قَالَ رضي للا عنهما    عن ابن عمر  في مسلم -6036 ْؤيَا الصَّ الر 

ِة    )2(" َسْبِعيَن ُجْزًءا ِمْن الن بُوَّ

ْزٌء ِمْن َسْبِعيَن  :"في لفظ لمسلم  وَ  -6037 فِي َحِديِث اللَّْيِث قَاَل َنافٌِع َحِسْبت  أَنَّ ابن عمر قَاَل ج 
ةِ  ْزًءا ِمْن النُّب وَّ    )3("ج 

عن النبي صلى  رضي للا عنهما    عبادة بن الصامتعن أنس بن مالك ، عن  وفيهما   -6038
  )4(". رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوةللا عليه وسلم قال: 

اِلحِ  رسول للا   أَنَّ :"    عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفيهما   -6039 ِل الصَّ ج  ْؤَيا اْلحسنة ِمْن الرَّ قَاَل الرُّ
ْزٌء ِمْن ِستٍَّة   ةِ ج  ْزًءاِمْن النُّب وَّ  )5("َوأَْربَِعيَن ج 

َمْن َرآنِي فِي اْلَمَناِم فَقَْد َرآنِي فَإِنَّ الشَّْيَطاَن   قَاَل النبي:"    عن أنسوفي البخاري   -6040
ةِ  ْزًءا ِمْن النُّب وَّ ْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعيَن ج  ْؤِمِن ج  ْؤَيا اْلم   )6("اَل َيتََخيَّل  بِي َور 

يقول: لم يبق من النبوة    سمعت رسول للا  :"  قَالَ     هريرة  عن أبي  في البخاريو -6041
إذا اقترب الزمان   "  ولفظ مسلم  " ،إال المبشرات ، قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة .

خمس   من  جزء  المسلم  ورؤيا   ، حديثا  أصدقكم  رؤيا  وأصدقكم   ، تكذب  المسلم  رؤيا  تكد  لم 
هللا ، ورؤيا تحزين من  فرؤيا الصالحة بشرى من  :    والرؤيا ثالثةوأربعين جزءا من النبوة ،  

فليقم فليصل ، وال يحدث    فإن رأى أحدكم ما يكره،    الشيطان ، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه
 )7("  . بها الناس

َيق ول  َمْن َرآنِي فِي اْلَمَناِم فََسيََرانِي    َسِمْعت  النبي :"    ريرةوفي البخاري عن أبي ه  -6042
َمْن َرآنِي فِي اْلَمَناِم فََسيََرانِي فِي اْلَيقََظِة    "وفي لفظ مسلم،    "فِي اْلَيقََظِة َواَل َيتََمثَّل  الشَّْيَطان  بِي  

  )8("أَْو لََكأَنََّما َرآِني فِي اْلَيقََظِة اَل َيتََمثَّل  الشَّْيَطان  بِي 

  )9(" َمْن َرآنِي فِي اْلَمنَاِم فَقَْد َرآنِي فَِإنَّ الشَّْيَطاَن اَل يَتََمثَُّل بِي "  في لفظ لمسلمو  -6043
اْلَحاِصل ِمْن اأْلَْجِوبَة ِستَّة :أََحدَها أَنَّهُ َعلَى التَّْشبِيه َوالتَّْمثِيل ، َوَدلَّ َعلَْيِه قَْوله فِي " قال في الفتح:"   •

تَأِْويلَها   اْليَقََظة  َمْعنَاَها َسيََرى فِي  أَنَّ  .ثَانِيَها  اْليَقََظة "  َرآنِي فِي  فََكأَنََّما  اأْلُْخَرى "  َوايَة  بَِطِريِق الّرِ
ْن آَمَن بِِه قَْبل أَْن يََراُهَرابِعَها أَنَّهُ يََراهُ اْلَحقِ   فِي اْلِمْرآة  يقَة أَْو التَّْعبِير ،ثَاِلثَها أَنَّهُ َخاّص بِأَْهِل َعْصره ِممَّ

ِقيَاَمة بَِمِزيِد ُخُصوِصيَّة الَّتِي َكانَْت لَهُ إِْن أَْمَكنَهُ ذَِلَك ، َوَهذَا ِمْن أَْبعَِد اْلَمَحاِمل .َخاِمسَها أَنَّهُ يََراهُ يَْوم الْ 
 

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(4856( برقم: )414/    4أخرجه أبو داود في "سننه" ) –  )1(
ابن عجالن  "(:222/  7) إسناد حسن.  وهذا  د-»حديث صحيح،  محمَّ ابن سعد.«  -وهو  هو  والليث:  الحديث،  .  صدوق حسن 

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، وقال في    «2272»برقم    (:702/  2»مشكاة المصابيح« )وصححه األلباني في  
 . »وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وهو كما قاال.«"...(:159/ 1ها« )وفوائد

 . ( ) كتاب الرؤيا ، ( )بهذا اللفظ(2265( برقم: )53/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب الرؤيا ، ( )بهذا اللفظ(2265( برقم: )45/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب التعبير ، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 6987( برقم: )30/    9خرجه البخاري في "صحيحه" )أ  –  )4(

 . ( ) كتاب الرؤيا ، ( )بهذا اللفظ(2264( برقم: )52/  7ومسلم في "صحيحه" )، جزءا من النبوة ( )بلفظه.( 
ومسلم ،    تاب التعبير ، باب رؤيا الصالحين ( )بهذا اللفظ(( ) ك6983( برقم: )30/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .( ) كتاب الرؤيا ، ( )بهذا اللفظ(2264( برقم: )52/  7في "صحيحه" ) 
( ) كتاب التعبير ، باب من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في 6994( برقم: )33/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . المنام ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب التعبير ، باب المبشرات ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  6990( برقم: ) 31/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( ) كتاب الرؤيا ، ( )بنحوه مطوال.(2263رقم: )( ب52/  7"صحيحه" ) 
( ) كتاب التعبير ، باب من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في 6993( برقم: )33/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ( ) كتاب الرؤيا ، باب قول النبي َصلَّى  2266( برقم: )54/    7ومسلم في "صحيحه"  )،  المنام ( )بهذا اللفظ(  
 . من رآني ِفي المنام فقد رآني ( )بمثله مطوال.(

( ) كتاب الرؤيا ، باب قول النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم من رآني ِفي  2266( برقم: )54/    7مسلم في "صحيحه"  )أخرجه    –  )9(
 . (بهذا اللفظ المنام فقد رآني ( )
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ْنيَا َحِقيقَة َويُخَ  ْن لَْم يََرهُ فِي اْلَمنَام .َساِدسَها أَنَّهُ يََراهُ فِي الد  اِطبهُ ، َوفِيِه  اَل ُمْطلَق َمْن يََراهُ ِحينَئٍِذ ِممَّ

ْشَكال . بل هذا السادس باطل  وهو مدخل أهل الشرك . والصواب   :قلت"  َما تَقَدََّم ِمْن اإْلِ
 ." وهللا تعالى أعلمالموافق لألصول هو لفظة " فكأنما رآني على الحقيقة

َيق ول  َمْن َرآنِي فَقَْد َرأَى اْلَحقَّ   َسِمَع النبي    أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   وفي البخاري عن -6044
ن ِني  )1("   فَإِنَّ الشَّْيَطاَن اَل َيتََكوَّ

َيْنبَِغي    فِي النَّْوِم فَقَْد َرآنِي فَإِنَّه  الَ   َمْن َرآِنيرسول للا  قَالَ   جابرعن    في مسلمو -6045
 )2(" ِللشَّْيَطاِن أَْن َيتََشبَّهَ بِي

ل -6046 لفظ  فَقَدْ "مسلموفي  النَّْوِم  فِي  َرآِني  فِي    َمْن  َيتََمثََّل  أَْن  ِللشَّْيَطاِن  اَلَيْنبَِغي  إِنَّه   َرآنِي 
 )3("يُْخبِْر أََحًدا بِتَلَع ِب الشَّْيَطاِن بِِه فِي اْلَمنَامِ  َحلََم أََحُدُكْم فَالَ  إِذَاص وَرِتي َوقَاَل 

 أنواع الرؤيا ، وماذا يقول إذا رأى ما يسر أو يحزن؟  •
ْؤَيا المسلم    :" قَالَ   عن النبي   عن أَبِي هريرة  في مسلم -6047 َمان  لَْم تََكْد ر  إِذَا اْقتََرَب الزَّ

َحِديثًا أَْصَدق ك ْم  ْؤَيا  َوأَْصَدق ك ْم ر  ةِ    تَْكِذب   النُّب وَّ ْزًءا ِمْن  َوأَْربَِعيَن ج  َخْمٍس  ْزٌء ِمْن  ْؤَيا المسلم ج  َور 
ْؤيَا ثاََلثَةٌ فَُرْؤيَا الصَّ  ُث اْلَمْرُء  َوالر  ا يَُحّدِ ِ َوُرْؤيَا تَْحِزيٌن ِمْن الشَّْيَطاِن َوُرْؤيَا ِممَّ اِلَحِة بُْشَرى ِمْن َّللاَّ

ْث بَِها النَّاسَ   نَْفَسهُ  َوأَْكَره   قَاَل َوأ ِحبُّ اْلقَْيَد  -مدرج - "فَِإْن َرأَى أََحُدُكْم َما يَْكَرهُ فَْليَقُْم فَْليَُصّلِ َواَل يَُحّدِ
ينِ   )4( "اْلغ لَّ َواْلقَْيد  ثََباٌت فِي الد ِ

قتادة -6048 أبي  النبي      وفيهما عن  ِمْن  "قال:  عن  َواْلُحلُُم   ِ ِمْن َّللاَّ اِلَحةُ  الصَّ ْؤيَا  الر 
هُ فَِإذَا َحلََم أََحُدُكْم ُحلًُما يََخافُهُ فَْليَْبُصْق عن يََساِرِه    الشَّْيَطانِ  َها فَِإنََّها اَل تَُضر  ِ ِمْن َشّرِ ْذ بِاّللَّ  َوْليَتَعَوَّ

ِ َواْلُحْلُم ِمْن الشَّْيَطانِ َيق ول    النبي    َسِمْعت  "ولفظ مسلم" ،   ْؤيَا ِمْن َّللاَّ ْلًما    الر  فَإِذَا َحلََم أََحد ك ْم ح 
هُ فَْليَْنفُْث عن يََساِرِه ثاََلثًا  يَْكَره ه    َها فَِإنََّها لَْن تَُضرَّ ِ ِمْن َشّرِ ْذ بِاّللَّ فَقَاَل: إِْن ك ْنت  َْلََرى  .    َوْليَتَعَوَّ

ْؤَيا أَْثقََل َعلَيَّ ِمْن َجَبٍل ،      )5(".   فََما ُهَو إِالَّ أَْن َسِمْعُت بَِهذَا اْلَحِديِث فََما أُبَاِليَهاالرُّ
اتٍ  ِحيَن يَُهب  ِمْن نَْوِمهِ اِرِه فَْليَْبُصْق َعلَى يَسَ  " وفي لفظ لمسلم -6049  )6("ثاََلَث َمرَّ

نِي َحتَّى َسِمْعت  النبي:"    وفيهما عن أبي قتادة -6050 ْؤَيا ت ْمِرض  َيق ول     ك ْنت  َْلََرى الرُّ
ْث ِبِه إاِلَّ َمْن ي ِحبُّ َوإِذَا َرأَى   ِ فَإِذَا َرأَى أََحد ك ْم َما ي ِحبُّ فَاَل ي َحد ِ ْؤَيا اْلحسنة  ِمْن َّللاَّ َما يَْكَره   الرُّ

َها َوِمْن َشّرِ الشَّْيَطاِن َوْليَتِْفْل ثاََلثًا ِ ِمْن َشّرِ ْذ بِاّللَّ ْث بَِها فَْليَتَعَوَّ هُ  َواَل يَُحّدِ      )7("أََحًدا فَِإنََّها لَْن تَُضرَّ

لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني ، حتى سمعت أبا قتادة    قال :"  وفيهما عن أبي سلمة -6051
الرؤيا الحسنة من هللا ،  يقول:    يقول: وأنا كنت ْلرى الرؤيا تمرضني ، حتى سمعت النبي  
رأى ما يكره فليتعوذ باهلل من شرها  فإذا رأى أحدكم ما يحب فال يحدث به إال من يحب ، وإذا 
  " ولفظ مسلم" ،  فإنها لن تضره .،  ، ومن شر الشيطان ، وليتفل ثالثا ، وال يحدث بها أحدا

كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني ال أزمل ، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له ، فقال:  

 
( ) كتاب التعبير ، باب من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم في 6997( برقم: )33/    9ه" )أخرجه البخاري في "صحيح  –  )1(

 . المنام ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الرؤيا ، باب قول النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم من رآني ِفي  2268( برقم: ) 54/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 . ظ(المنام فقد رآني ( )بهذا اللف
( ) كتاب الرؤيا ، باب قول النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم من رآني ِفي  2268( برقم: ) 54/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(

 .المنام فقد رآني ( )بهذا اللفظ( 
 . (بهذا اللفظ( )  ( ) كتاب الرؤيا 2263( برقم: )52/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(  3292( برقم: )125/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

 .( )بنحوه.(  ( ) كتاب الرؤيا 2261( برقم: )51/  7( ) كتاب الرؤيا ، ( ، )2261( برقم: )50/  7، ومسلم في "صحيحه" )
 .) بهذا اللفظ(   (  ( ) كتاب الرؤيا 2261( برقم: )50/  7أخرجه مسلم في "صحيحه"  )  – )6(
( ) كتاب التعبير ، باب إذا رأى ما يكره فال يخبر بها وال يذكرها  7044( برقم: )43/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(

 .( ) كتاب الرؤيا ، ( )بمثله.(2261( برقم: )51/  7ومسلم في "صحيحه"  )، ( ( )بهذا اللفظ
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ان ، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه  يقول: الرؤيا من للا والحلم من الشيط  سمعت رسول للا  
 )1("فلينفث عن يساره ثالثا ، وليتعوذ باهلل من شرها فإنها لن تضره. 

ْؤَيا  قال "    عن النبي      في لفظ لمسلم عن أبي قتادةو   -6052 ِ َوالرُّ اِلَحة  ِمْن َّللاَّ ْؤَيا الصَّ الرُّ
ْذ ِباّلِلَِّ  ْؤَيا فََكِرهَ ِمْنَها َشْيئًا فَْلَيْنف ْث عن َيَساِرِه َوْلَيتَعَوَّ ِمْن الشَّْيَطاِن   السَّْوء  ِمْن الشَّْيَطاِن فََمْن َرأَى ر 

ْؤَيا ه  َواَل ي ْخبِْر بَِها أََحًدافَإِْن َرأَى ر   )2(" َواَل يُْخبِْر إِالَّ َمْن يُِحب    فَْليُْبِشرْ حسنةً   اَل تَض رُّ

إِذَا َرأَى أََحد ك ْم    "قال:  عن النبي      عن أبي سعيد الخدري  وفي لفظ للبخاري -6053
  ِ ْؤَيا ي ِحبَُّها فَإِنََّها ِمْن َّللاَّ ْث بَِها الرُّ َ َعلَْيَها َوْليَُحّدِ ا يَْكَره  فَإِنََّما ِهَي  َوإِذَا َرأَى    فَْليَْحَمْد َّللاَّ َغْيَر ذَِلَك ِممَّ

ه   َها َواَل َيْذك ْرَها ِْلََحٍد فَإِنََّها لَْن تَض رَّ  )3("ِمْن الشَّْيَطاِن فَْلَيْستَِعْذ ِمْن َشر ِ

ْؤَيا يَْكَره َها    النبي   عن    عن جابر  وفي مسلم -6054 فَْليَْبُصْق  أَنَّه  قَاَل إِذَا َرأَى أََحد ك ْم الرُّ
ْل عن َجْنبِِه الَِّذي َكاَن َعلَْيهِ  ِ ِمْن الشَّْيَطاِن ثاََلثًا َوْليَتََحوَّ  )4("عن يََساِرِه ثاََلثًا َوْليَْستَِعْذ بِاّللَّ

فل ثالثا عن يساره حين يهب من  يت   -2يتعوذ باهلل من شرها ومن شر الشيطان  -1الخالصة :   •
 . اليخبر بها أحدا -5   يصلي    -4يتحول عن جنبه الذي كان عليه   -3 ثالثا.  نومه 

 الكذب في الرؤيا  عقوبة  •
إِذَا َصلَّى َصاَلةً أَْقبََل َعلَْيَنا  َكاَن النبي  :"قَالَ   عن سمرة ْبِن جندب في البخاري -6055

َها فََيق ول  َما َشاَء َّللاَّ  فَسَ  ْؤَيا قَاَل فَإِْن َرأَى أََحٌد قَصَّ أَلََنا َيْوًما فَقَاَل ِبَوْجِهِه فَقَاَل َمْن َرأَى ِمْنك ْم اللَّْيلَةَ ر 
ْؤَيا ق ْلَنا اَل قَاَل لَِكن ِي َرأَ  لَْيِن أَتََيانِي فَأََخذَا ِبَيِدي فَأَْخَرَجاِني إِلَى  َهْل َرأَى أََحٌد ِمْنك ْم ر  ْيت  اللَّْيلَةَ َرج 

قَدََّسِة   فَِإذَا َرُجٌل َجاِلٌس َوَرُجٌل قَائٌِم بِيَِدِه َكل وٌب  يُْدِخُل ذَِلَك اْلَكل وَب فِي ِشْدقِِه َحتَّى يَْبلَُغ  اْْلَْرِض اْلم 
قَااَل اْنَطِلْق    َخِر ِمثَْل ذَِلَك َويَْلتَئُِم ِشْدقُهُ َهذَا فَيَعُوُد فَيَْصنَُع ِمثْلَهُ قُْلُت َما َهذَاقَفَاهُ ثُمَّ يَْفعَُل بِِشْدقِِه اآْل 

ٌل قَاِئٌم َعلَى َرأِْسِه ِبِفْهٍر أَْو َصْخَرةٍ   ْضَطِجعٍ َعلَى قَفَاه  َوَرج  ٍل م  فََيْشَدخ   فَاْنَطلَْقَنا َحتَّى أَتَْيَنا َعلَى َرج 
ذَه  فَاَل َيْرِجع  إِ  لَى َهذَا َحتَّى َيْلتَِئَم َرأْس ه  َوَعاَد  ِبِه َرأَْسه  فَإِذَا َضَرَبه  تََدْهَدهَ اْلَحَجر  فَاْنَطلََق إِلَْيِه ِلَيأْخ 

وِر أَْعاَله  َضي ٌِق  َرأْس ه  َكَما ه َو فَعَاَد إِلَْيِه فََضَرَبه  ق ْلت  َمْن َهذَا قَااَل اْنَطِلْق فَاْنَطلَْقَنا إِلَى ثَْقٍب ِمثِْل التَّنُّ 
وا فَإِذَا َخَمَدْت َرَجع وا فِيَها  َوأَْسفَل ه  َواِسٌع َيتََوقَّد  تَْحتَه  َناًرا فَإِذَا اْقتَ  ج  َرَب اْرتَفَع وا َحتَّى َكاَد أَْن َيْخر 

ٌل  َوفِيَها ِرَجاٌل َوِنَساٌء ع َراةٌ فَق ْلت  َمْن َهذَا قَااَل اْنَطِلْق فَاْنَطلَْقَنا َحتَّى أَتَْيَنا َعلَى نََهٍر ِمْن َدمٍ   فِيِه َرج 
ل  الَِّذي فِي النََّهِر فَإِذَا  قَاِئٌم َعلَى َوَسِط النََّهِر َوَعلَ  ج  ٌل َبْيَن َيَدْيِه ِحَجاَرةٌ فَأَْقبََل الرَّ ى َشط ِ النََّهِر َرج 

َج َرَمى فِي   ل  ِبَحَجٍر فِي فِيِه فََردَّه  َحْيث  َكاَن فََجعََل ك لََّما َجاَء ِلَيْخر  ج  َج َرَمى الرَّ فِيِه  أََراَد أَْن َيْخر 
ا َكاَن فَق ْلت  َما َهذَا قَااَل اْنَطِلْق فَاْنَطلَْقَنا َحتَّى اْنتََهْيَنا إِلَى َرْوَضٍة َخْضَراَء فِيَها  ِبَحَجٍر فَيَْرِجع  َكمَ 

ي وقِد هَ  َناٌر  َيَدْيِه  َبْيَن  الشََّجَرةِ  ِمْن  قَِريٌب  ٌل  َرج  َوإِذَا  َوِصْبَياٌن  َشْيٌخ  أَْصِلَها  َوفِي  َعِظيَمةٌ  ا َشَجَرةٌ 
  الشََّجَرةِ َوأَْدَخاَلنِي َداًرا لَْم أََر قَطُّ أَحسن ِمْنَها فِيَها ِرَجاٌل ش ي وٌخ َوَشباب َوِنَساءٌ   فََصِعَدا بِي فِي

ِمْنَها أَْخَرَجاِني  ث مَّ  َداًرا  فََصِعَدا  َوِصْبَياٌن  فَأَْدَخاَلنِي  الشََّجَرةَ  فِيَها  بِي  َوأَْفَضل   أَحسن  ش ي وٌخ    ِهَي 
ْفت مَ  ا َرأَْيت  قَااَل َنعَْم  َوَشباب ق ْلت  َطوَّ فَأَْخبَِرانِي َعمَّ فََكذَّاٌب  انِي اللَّْيلَةَ  ا الَِّذي َرأَْيتَهُ يَُشق  ِشْدقُهُ  أَمَّ

ُث بِاْلَكْذبَِة فَتُْحَمُل عنهُ َحتَّى تَْبلَُغ اآْلفَاَق فَيُْصنَُع بِِه إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة   أْس ه   َوالَِّذي َرأَْيتَه  ي ْشَدخ  رَ يَُحّدِ
ٌل َعلََّمه  َّللاَّ  اْلق ْرآَن فََناَم عنه  ِباللَّْيِل َولَْم يَْعَمْل فِيِه ِبالنََّهاِر ي ْفعَل  ِبِه إِلَى َيْوِم   اْلِقَياَمِة َوالَِّذي َرأَْيتَه   فََرج 

َناة  َوالَِّذي َرأَْيتَه  فِي النََّهِر آِكل وا ْم الزُّ َبا َوالشَّ   فِي الثَّْقِب فَه  ْيخ  فِي أَْصِل الشََّجَرةِ إِْبَراِهيم  َعلَْيِه الر ِ
ي وقِد   َوالَِّذي  النَّاِس  فَأَْواَلد   َحْولَه   ْبَيان   َوالص ِ النَّارِ   السَّاَلم  َخاِزن   َماِلٌك  الَّتِي   َوالدَّار    النَّاَر  اْْل ولَى 

ا ْؤِمِنيَن َوأَمَّ ِة اْلم  َعامَّ ِجْبِريل  َوَهذَا ِميَكاِئيل  فَاْرفَْع َرأَْسَك   الشَُّهَداِء َوأََنا  َهِذِه الدَّار  فََدار    َدَخْلَت َدار 

 
( ) كتاب التعبير ، باب إذا رأى ما يكره فال يخبر بها وال يذكرها  7044( برقم: )43/  9أخرجه البخاري في "صحيحه"  )– )1(

 . ، ( )بنحوه.(( ) كتاب الرؤيا 2261( برقم: )50/  7ومسلم في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ( 
 . ( ) كتاب الرؤيا ، ( )بهذا اللفظ(2261( برقم: )51/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب التعبير ، باب الرؤيا من هللا ( )بهذا اللفظ(6985( برقم: )30/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب الرؤيا ، ( )بهذا اللفظ(2262( برقم: )52/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
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ْل َمْنِزِلي قَاالَ   فَْوقِي ِمْثل  السََّحاِب قَاالَ   فََرفَْعت  َرأِْسي فَإِذَا إِنَّه  َبِقَي لََك    ذَاَك َمْنِزل َك ق ْلت  َدَعانِي أَْدخ 
رٌ    )1("َت أَتَْيَت َمْنِزلَكَ اْستَْكَملْ  لَْم تَْستَْكِمْله  فَلَوْ  ع م 

َمْن تََحلََّم بُِحْلٍم لَْم  اَل   َقالنبي   رضي للا عنهما أن  عن بن عباسوفي البخاري   -6056
وَن  َوَمْن اْستََمَع إِلَى َحِديِث قَْوٍم َوه ْم لَه  َكاِره وَن أَْو    يََرهُ ُكلَِّف أَْن يَْعِقَد بَْيَن َشِعيَرتَْيِن َولَْن يَْفعَلَ  َيِفرُّ

رَ  َب َوك ل َِف أَْن َيْنف َخ فِيَها َولَْيَس ِبَنافِخٍ   ِمْنه  ص بَّ فِي أ ذ ِنِه اْْلن ك  َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَمْن َصوَّ   " ص وَرةً ع ذ ِ
)2(    

 (  ألن عقد ما بين الشعير مستحيل  بكسر العين تثنية شعيرة)  •

أَْن   إِنَّ ِمْن أَْعَظِم اْلِفَرى   رسول للا  قَالَ :"  اأْلَْسقَعِ َواثِلَةَ ْبَن وفي البخاري عن  -6057
ل  إِلَى َغْيِر أَِبيِه  ج   )3("َما لَْم َيق لْ   رسول للا  أَْو َيق ول  َعلَى أَْو يُِرَي َعْينَهُ َما لَْم تَرَ َيدَِّعَي الرَّ

قَاَل إِذَا   للا رسول  أَنَّ    :"  عن أبيه عن جده    عمرو بن شعيبعن  و.  )حسن( -6058
اِت ِمْن َغَضِبِه َوِعقَاِبِه َوَشر ِ ِعَبادِ  ِ التَّامَّ ِه َوِمْن َهَمَزاِت  فَِزَع أََحد ك ْم فِي النَّْوِم فَْلَيق ْل أَع وذ  ِبَكِلَماِت َّللاَّ

ه   وِن فَإِنََّها لَْن تَض رَّ     )4("الشََّياِطيِن َوأَْن َيْحض ر 

  

 
 . اب حدثنا موسى بن إسماعيل()بهذا اللفظ(( ) كتاب الجنائز ، ب1386( برقم: )100/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
 . ( ) كتاب التعبير ، باب من كذب في حلمه ( )بهذا اللفظ(7042( برقم: )42/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب المناقب ، باب حدثنا أبو معمر ( )بهذا اللفظ(3509( برقم: )180/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
)4(  –  ( في "مستدركه"  الحاكم  برقم: )548/    1أخرجه  )بنحوه.(  2017(   )  ،( "الكبرى"  في  برقم: 281/    9والنسائي   )
( برقم: 500/    5والترمذي في "جامعه" )،  ( )بنحوه.(  3893( برقم: )18/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  10534)
. قال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(6810( برقم: )1408/  3"مسنده" )وأحمد في  وقال :"حسن غريب" ، ( )بهذا اللفظ(3528)

وهو ابن يسار المطبي -ديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق  "ح(:40/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
»سلسلة األحاديث . وقال في    705برقم    (:461»ضعيف سنن الترمذي« )ص" . وحسنه األلباني في  مدلس وقد عنعن.  -موالهم

القول: أن الحديث بهذا الشاهد حسن وقد علقه :"...  264برقم    (:529/  1الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) وجملة 
 . " طبع الهند(  88العباد " )ص  البخاري في " أفعال
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 آداب السالم باب في •

 فضل السالم •
اًل َسأََل النبيرضي للا عنهما :"  عن بن عمروفيهما   -6059 ْساَلِم َخْيٌر قَاَل  أَنَّ َرج  أَيُّ اْْلِ

 )1("تُْطِعُم الطَّعَاَم َوتَْقَرأُ السَّاَلَم َعلَى َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْم تَْعِرفْ 

ِ ْبِن َساَلمٍ   عنو.    )صحيح( -6060 أَْفُشوا السَّاَلَم  أَيَُّها النَّاس   "قال:  النبي  عن    َعْبِد َّللاَّ
      )2("َوأَْطِعُموا الطَّعَاَم َوَصل وا َوالنَّاُس نِيَاٌم تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِساَلمٍ 

ِبَسْبعٍ َوَنَهاَنا عن َسْبعٍ أََمَرَنا    أََمَرَنا النبي :"قَاَل       عن البراء ْبِن عازبوفيهما   -6061
اَلِم َوتَْشِميِت  ِبات َِباعِ اْلَجَنائِِز َوِعَياَدةِ اْلَمِريِض َوإَِجاَبِة الدَّاِعي َوَنْصِر اْلَمْظل وِم َوإِْبَراِر اْلقََسِم َوَرد ِ السَّ 

، والقسي ، واْلستبرق   ونهانا عن آنية الفضة ، وخاتم الذهب ، والحرير ، والديباج . ِ  اْلعَاِطِس 
 .")3(   

  )4(" وإفشاء السالم" وفي لفظ لهما -6062

ْقِسِم  "لفظ للبخاري في  و -6063 َوَنْصِر الضعيف َوَعْوِن اْلَمْظل وِم َوإِْفَشاِء السَّاَلِم َوإِْبَراِر اْلم 
ةِ   الحديث   )5("َوَنَهى عن الشُّْرِب فِي اْلِفضَّ

ل وَن اْلَجنَّةَ َحتَّى ت ْؤِمن وا َواَل    رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةوفي مسلم   -6064 اَل تَْدخ 
وه  تََحاَبْبت ْم أَْفش وا السَّاَلَم َبْينَك ْم   تََحابُّوات ْؤِمن وا َحتَّى       )6("أََواَل أَد لُّك ْم َعلَى َشْيٍء إِذَا فَعَْلت م 

ل وَن اْلَجنَّةَ َحتَّى ت ْؤِمن وا " لمسلم في لفظو -6065  )7("َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل تَْدخ 

 آداب ابتداء السالم   •

اِكب  َعلَى اْلَماِشي َواْلَماِشي َعلَى   رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةفيهما    -6066 ي َسل ِم  الرَّ
ِغير  َعلَى اْلَكِبيِر َواْلَمارُّ َعلَى اْلقَاِعدِ   " ، ولفظ لبخاري "  اْلقَاِعِد َواْلقَِليل  َعلَى اْلَكِثيرِ     )8(  "ي َسل ِم  الصَّ

سنية تكرار السالم في حديث المسيء في صالته فيه      وفيهما عن أبي هريرة -6067
 )9(كلما تكرر اللقاء

فَْلي َسل ِْم َعلَْيِه فَإِْن َحالَْت    :"قَالَ     عن أَبِي هريرةو.    )صحيح( -6068 إِذَا لَِقَي أََحد ك ْم أََخاه  
َما َشَجَرةٌ أَْو ِجَداٌر أَْو َحَجٌر   وحدثني عبد الوهاب بن بخت ، عن  .  أَْيًضا  ثُمَّ لَِقيَهُ فَْليَُسلِّْم َعلَْيهِ َبْينَه 

 أبي الزناد ، عن اْلعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول للا صلى للا عليه وسلم مثله سواء .
")10(     

 
م الطعام من اإلسالم ( )بهذا اللفظ( ، ( ) كتاب اإليمان ، باب إطعا12( برقم: )12/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل ( )بمثله.(39( برقم: ) 47/  1ومسلم في "صحيحه" )
( ) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى  2485( برقم: )264/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(

إسناده  "ط الرسالة(:  201/  39»مسند أحمد« ) وقال :"حديث صحيح" . قال األرنؤوط في    ه وسلم. ، باب ( )بهذا اللفظ(هللا علي
 . (239/ 3»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" . وصححه األلباني في صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

( ) كتاب الجنائز ، باب األمر باتباع الجنائز ( )بهذا اللفظ( ، 1239)  ( برقم:71/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ()كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة()بنحوه.(2066( برقم: )135/  6ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب النكاح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 5175( برقم: )24/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) أيام ونحوه ( )بهذا  اللباس والزينة ، باب تحريم 2066( برقم: )135/    6سبعة  ( ) كتاب 

 .  استعمال إناء الذهب والفضة ( )بمثله.( 
 . ( ) كتاب االستئذان ، باب إفشاء السالم ( )بهذا اللفظ(6235( برقم: )52/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
 . () كتاب اإليمان ، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون()بهذا اللفظ(54(برقم:)53/  1أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
 ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون ( )بهذا اللفظ( 54(برقم:)53/    1أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )7(
  . () كتاب االستئذان ، باب تسليم القليل على الكثير ( )بنحوه.(6231( برقم:) 52/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 . ( ) كتاب السالم ، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير()بهذا اللفظ(2160( برقم: )2/    7ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب األذان ، باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات 757( برقم: )152  /  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )9(

( ) كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة 397( برقم: )10/    2كلها في الحضر والسفر ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
  .الفاتحة ِفي كل ركعة ( )بمثله.( 

( ) كتاب األدب ، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه 5200( برقم: )175/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )10(
 ."لمرفوع إسناده صحيح، والموقوف رجاله ثقات "ا(:494/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط«). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(
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، فتفرق بيننا    كنا إذا كنا مع رسول للا    "قال :     أنس بن مالكوعن  .   )حسن( -6069
 )1("الشجرة ، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض

أمامةو.    )صحيح( -6070 أبي  َبَدأَه ْم    رسول للا  قَالَ     عن  َمْن   ِ ِباّلِلَّ النَّاِس  أَْولَى  إِنَّ 
َما َيْبَدأ  ِبالسَّاَلِم فَقَاَل    " ، وفي لفظ للترمذي"  ِبالسَّاَلمِ  اَلِن َيْلتَِقَياِن أَيُّه  ج  ِ الرَّ أَْواَلُهَما  قِيَل َيا َرس وَل َّللاَّ
 ِ   )2( " بِاّللَّ

َر أََخاه    رسول للا   أَنَّ   عن أَبِي أيوب األنصاري  وفيهما   -6071 قَاَل اَل َيِحلُّ لمسلم أَْن يَْهج 
  )3(" َوَخْيُرُهَما الَِّذي يَْبَدأُ بِالسَّاَلمِ  فَي ْعِرض  َهذَا َوي ْعِرض  َهذَا لََياٍل َيْلتَِقَيانِ  فَْوَق ثاََلثِ 

دُّ َهذَا "وفي لفظ للبخاري  -6072 دُّ َهذَا َوَيص   )4("فََيص 

َعلَى ِصْبَياٍن :"  عن أنسوفيهما  -6073  )5("َيْفعَل ه   قَاَل َكاَن النبي  َفََسلََّم َعلَْيِهمْ َمرَّ

َوأََنا أَْلعَب  َمَع اْلِغْلَماِن قَاَل     رسول للا   أَتَى َعلَيَّ   :"قَالَ     عن أنس   وفي مسلم   -6074
 )6("فََسلََّم َعلَْيَنا 

َيا ب َنيَّ إِذَا َدَخْلَت      رسول للا   قَاَل ِلي  :" قَالَ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ و .  )حسن لغيره( -6075
   )7(" َعلَى أَْهِلَك فََسل ِْم يَك ْن بََرَكةً َعلَْيَك َوَعلَى أَْهِل َبْيِتكَ 

أنسوفيهما   -6076 النبي  :"قَالَ     عن  َعلَى  ِبْنتِ    ب نَِي  ذكر    ِبزينب  ،ثم  جحش 
ْجَرةِ عائشة فَقَاَل  فََخَرَج النبيالحديث، ِ فَقَالَْت فَاْنَطلََق إِلَى ح  السَّاَلم  َعلَْيك ْم أَْهَل اْلَبْيِت َوَرْحَمة  َّللاَّ

َجرَ  ى ح  فَتَقَرَّ  ِ لَه  َكَما   َوَعلَْيَك السَّاَلم  َوَرْحَمة  َّللاَّ َوَيق ْلَن  َيق ول  ِلعائشة  لَه نَّ َكَما  َيق ول   ِنَساِئِه ك ل ِِهنَّ 
 )8(  أهل البيت"فتجيب" بخير"" ،  ولفظ مسلم"سالم عليكم كيف أنتم قَالَْت عائشة

قَاَل إِذَا اْنتََهى أََحد ك ْم    رسول للا   أَنَّ     عن أَبِي هريرةو.    )حسن. صحيح لغيره( -6077
  ثُمَّ إِذَا قَاَم فَْليَُسلِّْم فَلَْيَسْت اأْلُولَى بِأََحقَّ ِمْن اآْلِخَرةِ إِلَى َمْجِلٍس فَْلي َسل ِْم فَإِْن َبَدا لَه  أَْن َيْجِلَس فَْلَيْجِلْس  

")9(     

  

 
وقال ابن حجر   موسى بن هارون ( )بهذا اللفظ( ( ) باب الميم ،7987( برقم: )69/    8أخرجه الطبراني في "األوسط" ) –  )1(

 . "إسناده حسن"(:249/ 4»التلخيص الحبير ط العلمية« )في 
،   ( ) كتاب األدب ، باب في فضل من بدأ بالسالم ( )بهذا اللفظ(5197( برقم: )516/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ه وقال :"حسن". قال األرنؤوط في  )بنحو(  2694( برقم: )424/    4والترمذي في "جامعه" )
 (: 1142/  7»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:493/  7)

، وهو -وهو ابن خالد الحمصي  -  قلت: وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أبي خالد وهب  وقال :"...  3382برقم  
 ."ثقة بال خالف

( ) كتاب األدب ، باب الهجرة وقول رسول هللا ال يحل لرجل أن 6077( برقم: )21/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم 2560( برقم: )9/    8في "صحيحه" )   يهجر أخاه فوق ثالث ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم
 .الهجر فوق ثالث بال عذر شرعي ( )بمثله.(

    . ()كتاب االستئذان ، باب السالم للمعرفة وغير المعرفة()بهذا اللفظ(6237( برقم: )53/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
( ) كتاب االستئذان ، باب التسليم على الصبيان ( )بهذا اللفظ(  6247( برقم: )55/    8حه" )أخرجه البخاري في "صحي   –  )5(

 . ( ) كتاب السالم ، باب استحباب السالم على الصبيان ( )بنحوه.(2168( برقم: )5/  7ومسلم في "صحيحه" )
اب من فضائل أنس بن مالك رضي ( ) كتاب فضائل الصحابة ، ب2482( برقم: )160/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
»صحيح وقال :"حسن غريب". وقال األلباني في    ( )بهذا اللفظ(  2698( برقم: )428/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )7(

 . " حسن لغيره"  1608برقم  (:266/ 2الترغيب والترهيب« )
()كتاب تفسير القرآن ، باب قوله ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن  4793:)(برقم 119/    6أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )8(

 . )بنحوه (()كتاب النكاح،باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمَّ يتزوجها( 1365(برقم:)4/146مسلم في"صحيحه")، ولكم()بهذا اللفظ(
(  5208( برقم: ) 520/    4وأبو داود في "سننه" )،    ( )بلفظه.(496( برقم: )249/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )9(

»صحيح ابن  وقال :"حسن" . قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(  (  2706( برقم: )432/    4والترمذي في "جامعه" )،  )بنحوه.(  
 ."حسن صحيح"   2707برقم    (:27/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )في    ". وقال األلبانيإسناده صحيح"(: 247/  2حبان« )
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 كيفية السالم  •
اًل َجاَء إِلَى النبي أَنَّ      عن عمران ْبِن حصين.    )صحيح( -6078 فَقَاَل السَّاَلم  َعلَْيك ْم  َرج 

ِ فَقَاَل النبي قَاَل النبي  وَن ث مَّ َجاَء آَخر    َعْشٌر ث مَّ َجاَء آَخر  فَقَاَل السَّاَلم  َعلَْيك ْم َوَرْحَمة  َّللاَّ ِعْشر 
ِ َوبََرَكات ه  فَقَاَل        )1(" ثاََلث ونَ  النبي فَقَاَل السَّاَلم  َعلَْيك ْم َوَرْحَمة  َّللاَّ

بَِكِلَمٍة أََعاَدَها ثاََلثًا َحتَّى    عن النبي     عن أنس  وفي البخاري -6079 تََكلََّم  إِذَا  أَنَّه  َكاَن 
قال النووي : هذا محمول على      )2("  ت ْفَهَم عنه  َوإِذَا أَتَى َعلَى قَْوٍم فََسلََّم َعلَْيِهْم َسلََّم َعلَْيِهْم ثاََلثًا

 . ما إذا كان الجمع كثيرا

ِ فَك نَّا  "    وفي مسلم عن المقداد -6080   َنْحتَِلب  فََيْشَرب  ك لُّ أنساٍن ِمنَّا َنِصيَبه  َونَْرفَع  ِللنَّبِي 
فََسلََّم َكَما   فََجاَء النبي ،  َنِصيَبه  قَاَل فََيِجيء  ِمْن اللَّْيِل فَي َسل ِم  تَْسِليًما اَل ي وقِظ  َنائًِما َوي ْسِمع  اْلَيْقَظاَن  

 )3("َكاَن ي َسل ِم  

ث   رضي للا عنها   أسماء بِْنَت يَزيد عنو. )حسن( -6081 َمرَّ فِي     رسول للا  أَنَّ  :"ت َحد ِ
وهذا محمول بأنه جمع بين اللفظ      )4("اْلَمْسِجِد َيْوًما َوع ْصَبةٌ ِمْن الن َِساِء ق ع وٌد فَأَْلَوى ِبَيِدِه ِبالتَّْسِليِم  

 )5(" فِي ِنْسَوةٍ فََسلََّم َعلَْيَناَعلَْيَنا النبي َمرَّ واْلشارة بدليل ما جاء في لفظ ْلبي داود "

اًل َيْصد ر  النَّاس  عن  :"قَالَ    عن أَبِي ُجَرّيٍ جابر ْبِن ُسلَْيمٍ و.  )صحيح( -6082 َرأَْيت  َرج 
وا عنه  ق ْلت  َمْن َهذَا قَال وا َهذَا َيق ول  َشْيئًا إاِلَّ َصَدر  ق ْلت  َعلَْيَك السَّاَلم  َيا     رسول للا   َرأِْيِه اَل 

تَْيِن قَاَل اَل تَق ْل َعلَْيَك السَّاَلم   ِ َمرَّ    )6("  تَِحيَّةُ اْلَميِِّت قُْل السَّاَلُم َعلَْيكَ  فَِإنَّ َعلَْيَك السَّاَلمُ َرس وَل َّللاَّ

 . المصافحةالسالم ب •

َصافََحة  فِي أَْصَحاِب النبي  :"قَالَ     عن قَتَاَدةَ   في البخاري -6083 قَاَل  ق ْلت  ِْلنس أََكاَنْت اْلم 
 )7(" نَعَمْ 

أنسو.    )صحيح( -6084 قَالَ :"    عن  اْليََمِن  أَْهل   َجاَء  ا  للا   لَمَّ أَْهل   رسول  َجاَءك ْم  قَْد 
ُل َمْن َجاَء بِاْلُمَصافََحةِ "قال أنس اْليََمنِ     )8(" َوُهْم أَوَّ

  

 
( 5195( برقم: )516/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  10097( برقم: )133/    9أخرجه النسائي في "الكبرى" )   –  )1(

/   8وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن غريب"،  ( )بمثله.(  2689( برقم: )420/    4والترمذي في "جامعه" )،  )بهذا اللفظ(  
إسناده قوي على شرط مسلم،  "ط الرسالة(:   170/  33»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(20267( برقم: )4599

" . وصححه ن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث.فم  -وهو الضبعي  -رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر ابن سليمان
 . 2710برقم  (:28/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في 

 ( ) كتاب العلم ، باب من أعاد الحديث ثالثا ليفهم عنه ( )بهذا اللفظ( 95( برقم: )30/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( ) كتاب اأْلشربة ، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ( )بهذا اللفظ( 2055قم: )( بر128/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 12أحمد في "مسنده" )وقال :"حديث حسن" ، و  ( )بهذا اللفظ(2697( برقم: )427/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )4(
وهو  -حديث حسن، شهر  " سالة(:ط الر  570/  45»مسند أحمد« ))بنحوه( ،..قال األرنؤوط في     (  28237( برقم: )6733  /

 .  9برقم  (:322»ضعيف سنن الترمذي« )ص" ،  ، وحسنه األلباني في قد توبع -ابن حوشب، وإن كان ضعيفاً 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط  في  (بهذا اللفظ( )5204( برقم: )518/  4أبو داود في "سننه" )أخرجه   – )5(
 قد توبع، وبقية رجاله ثقات. -وإن كان فيه ضعف-شهر بن حوشب حديث حسن، "(: 497/ 7)
.    ( ) كتاب اللباس ، باب ما جاء في إسبال اإلزار ( )بهذا اللفظ(4084( برقم: )98/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

»صحيح  ه األلباني في  " . وصحححديث صحيح، وهذا إسناد قوى"(:501/ 7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في 
 .  2782برقم  (: 58/ 3الترغيب والترهيب« )

 .( ) كتاب االستئذان ، باب المصافحة ( )بهذا اللفظ(6263( برقم: )59/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
. قال األرنؤوط    ( ) كتاب األدب ، باب في المصافحة ( )بهذا اللفظ(5213( برقم: )521/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من  " . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."(:503/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 ". صحيح على شرط مسلم والسند:"...وقال  527برقم  (:62/ 2فقهها وفوائدها« )
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ل  ِمنَّا َيْلقَى أََخاه     :"قَالَ   عن أنس ْبِن َماِلٍك  . و   )ضعيف( -6085 ج  ِ الرَّ ٌل َيا َرس وَل َّللاَّ قَاَل َرج 
ذ  ِبَيِدِه َوي َصافِ  ه  َوي قَب ِل ه  قَاَل اَل قَاَل أَفََيأْخ  ه  قَاَل نَعَْم أَْو َصِديقَه  أََيْنَحنِي لَه  قَاَل اَل قَاَل أَفََيْلتَِزم       )1(" ح 

فَيَتََصافََحاِن َما ِمْن مسلمْيِن َيْلتَِقَياِن  رسول للا  قَالَ     عن البراءو.  (صحيح لغيره) -6086
    )2(" إِالَّ ُغِفَر لهما قَْبَل أَْن يَْفتَِرقَا

وِف َشْيئًا َولَْو أَْن تَْلقَى    قَاَل ِلَي النبي     عن أبي ذر  وفي مسلم -6087 اَل تَْحِقَرنَّ ِمْن اْلَمْعر 
 )3("أََخاَك ِبَوْجٍه َطْلقٍ 

 في  التقبيل  باب  •
َماِلكٍ في مسلم   -6088 ْبِن  ِباْلِعَياِل ِمْن      عن أنس  أَْرَحَم  أََحًدا َكاَن  َما َرأَْيت   رسول  قَاَل 
اْلَبْيتَ   للا  ل   فََيْدخ  َيْنَطِلق  َوَنْحن  َمعَه   اْلَمِديَنِة فََكاَن  لَه  فِي َعَواِلي  ْستَْرِضعًا  إِْبَراِهيم  م    قَاَل َكاَن 

ذ ه   ه  قَْيًنا فََيأْخ   )4("  فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَْرِجُع  َوإِنَّه  لَي دََّخن  َوَكاَن ِظئْر 

ي قَب ِل  اْلحسن فَقَاَل     أَنَّ اْْلَْقَرَع ْبَن َحابٍِس أَْبَصَر النبي    فيهما عن أَبِي هريرةو -6089
ْم فَقَالَ   )5("ي ْرَحمْ إِنَّه  َمْن اَل يَْرَحْم اَل     رسول للا   إِنَّ ِلي َعْشَرةً ِمْن اْلَولَِد َما قَبَّْلت  َواِحًدا ِمْنه 

تُقَبِّلُوَن  فَقَاَل    َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى النبي رضي للا عنها      عن عائشة  وفي البخاري -6090
ْبيَانَ  ْم فَقَاَل النبي الّصِ ْحَمةَ  فََما ن قَب ِل ه   )6("أََوأَْمِلك  لََك أَْن َنَزَع َّللاَّ  ِمْن قَْلِبَك الرَّ

َل َما قَِدَم اْلَمِديَنةَ فَإِذَا َعاِئَشة   :"َقَال    َعْن اْلبََراءِ وفي البخاري   -6091  َدَخْلت  َمَع أَبِي بَْكٍر أَوَّ
ى فَأَتَاَها أَب و َبْكٍر فَقَاَل لََها َكْيَف أَْنِت َيا ب َنيَّة    مَّ ْضَطِجعَةٌ قَْد أََصاَبْتَها ح      )7(" َوقَبََّل َخدََّهااْبَنت ه  م 

ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا   :"نها قالتأرضي للا عنها      ن عائشة عو.    )صحيح( -6092
  فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها    وهديا ودال برسول للا  

    )8("في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها

  

 
في "جامعه" )  –  )1( الترمذي  اللفظ(2728( برقم: )447/    4أخرجه  ،    ( )بهذا  )وقال :"حسن"  /    5وأحمد في "مسنده" 

قلت: وفي حسنه نظر؛ ألن في إسناده: "...(:517/  7»البدر المنير « ). قال ابن الملقن في    ( )بنحوه.(13244( برقم: )2761
»التلخيص الحبير ط ". وقال ابن حجر في  وقد ضعفوه ونسبوه إلى االختالط...حنظلة بن عبيد هللا البصري راوي هذا الحديث  

د »مسن" . وقال األرنؤوط في  واستنكره أحمد ألنه من رواية السدوسي وقد اختلط وتركه يحيى القطان."...(:317/  3العلمية« )
/  3»مشكاة المصابيح« )" قال األلباني في  سناده ضعيف لضعف حنظلة بن عبد هللا السدوسي"إط الرسالة(:  340/ 20أحمد« )
 بترقيم الشاملة آليا(:   160»تراجعات األلباني« )ص"حسن أو صحيح" ثم حسن بعضه ، فجاء في  «4680»برقم    (:1327

رواه   ويصافحه؟ قال: نعم بيده  أفيأخذ  }قال: أفيلزمه ويقبله؟ قال: ال{ قال:    000»قال رجل: يا رسول هللا الرجل منا يلقى أخاه  
 . («3002ثم )حسن دون ما بين القوسين(:صحيح ابن ماجة) (2728)حسن بتمامه( : صحيح الترمذي ) ت , ج عن أنس

أبو داود في "سننه" )  –  )2( اللفظ(  5212( برقم: )521/    4أخرجه  ( برقم: 447/    4"جامعه" )والترمذي في  ،  ( )بهذا 
صحيح لغيره، وهذا "(: 502/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وقال :"حسن غريب" . قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(2727)

»سلسلة األحاديث ،وفي    5777برقم    (:1006/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وحسنه األلباني في  إسناد ضعيف.
 . 525برقم  (:56/ 2وائدها« )الصحيحة وشيء من فقهها وف 

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب استحباب طالقة الوجه عند  2626( برقم: ) 37/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . اللقاء ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان والعيال  2316( برقم: ) 76/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  ضعه وفضل ذلك ( )بهذا اللفظ(وتوا

( ) كتاب األدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( )بهذا اللفظ(  5997( برقم: )7/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )5(
يال وتواضعه ( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان والع2318( برقم: ) 77/    7ومسلم في "صحيحه" ) ،  

 . وفضل ذلك ( )بنحوه.(
( ) كتاب األدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( )بهذا اللفظ(  5998( برقم: )7/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )6(
العيال وتواضعه ( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان و2317( برقم: ) 77/    7ومسلم في "صحيحه" ) ،  

 .) بمثله( وفضل ذلك (
( ) كتاب مناقب األنصار ، باب هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم  3917( برقم: )64/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )7(

 . وأصحابه إلى المدينة ( )بهذا اللفظ(
. قال األرنؤوط في   في القيام ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب األدب ، باب 5217( برقم: )523/  4أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )8(

 . "إسناده صحيح."(:506/ 7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
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ث  اْلقَْوَم َوَكاَن    َعْن أَُسْيِد ْبِن ُحَضْيرٍ و.    )صحيح( -6093 ٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر قَاَل َبْينََما ه َو ي َحد ِ َرج 
ْم فََطعََنه  النَّبِيُّ  فِي َخاِصَرِتِه بِع وٍد فَقَاَل أَْصبِْرنِي فَقَاَل اْصَطبِْر قَاَل إِنَّ    فِيِه ِمَزاٌح َبْيَنا ي ْضِحك ه 
قَاَل إِنََّما   يُقَبُِّل َكْشَحهُ َعْن قَِميِصِه فَاْحتََضَنه  َوَجعََل    َع النَّبِيُّ َعلَْيَك قَِميًصا َولَْيَس َعلَيَّ قَِميٌص فََرفَ 

 ِ      )1("  أََرْدت  َهذَا َيا َرس وَل َّللاَّ

أَنَّ يَه وِديَّْيِن قَاَل أََحد ه َما ِلَصاِحِبِه اْذَهْب ِبَنا إِلَى     عن صفوان ْبِن َعسَّالٍ .    (حسن) -6094
َنِبيٌّ َكاَنْت لَه  أَْرَبعَة  أَْعي   تَق ْل َنبِيٌّ فَإِنَّه  إِْن َسِمعََها تَق ول   َنْسأَل ه  فَقَاَل اَل   ِ   ٍن فَأَتََيا النبيَهذَا النَّبِي 

ِ َعزَّ وَ  وَسى ِتْسَع آَياٍت َبي َِناتٍ َجلَّ  فََسأاََله  عن قَْوِل َّللاَّ اَل ت ْشِرك وا      رسول للا   فَقَالَ   َولَقَْد آتَْيَنا م 
ِ َواَل تَْسِرق وا َواَل   َم َّللاَّ  إاِلَّ ِباْلَحق  ِ َشْيئًا َواَل تَْزن وا َواَل تَْقت ل وا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ وا َواَل تَْمش وا ِباّلِلَّ تَْسَحر 

ْحِف َشكَّ ش ْعَبة  ِببَِريٍء إِ  وا ِمْن الزَّ ْحَصَنةً َواَل تَِفرُّ َبا َواَل تَْقِذف وا م   لَى س ْلَطاٍن فََيْقت لَه  َواَل تَأْك ل وا الر ِ
ةً اَل تَْعد وا فِي السَّْبِت   َك َنِبيٌّ قَاَل َوقَااَل َنْشَهد  أَنَّ   فَقَبَّاَل يََدْيِه َوِرْجلَْيهِ َوَعلَْيك ْم َيا َمْعَشَر اْليَه وِد َخاصَّ

يَِّتِه َنبِيٌّ َوإِنَّا َنَخاف   َ أَْن اَل يََزاَل فِي ذ ر ِ إِْن أَْسلَْمَنا أَْن    فََما يَْمَنع ك َما أَْن ت ْسِلَما قَااَل إِنَّ داود َدَعا َّللاَّ
ود         )2("تَْقت لََنا اْليَه 

ع َمَر  عن  و .    )ضعيف( -6095 عنهما    ْبَن  قَاَل  رضي للا  ةً  قِصَّ ِمْن  :"َوذََكَر  يَْعنِي  فََدَنْوَنا 
 ِ       )3("فَقَبَّْلَنا َيَده   النَّبِي 

اْلَواِزعِ عن  و.  )حسن( -6096 بِْنُت  أَبَاَن  َعْبِد    أُم   َوْفِد  َوَكاَن فِي  َها َزاِرعٍ  ِجد ِ َعْن  ْبِن َزاِرعٍ 
َرَواِحِلَنا   ِمْن  َنتََباَدر   فََجعَْلَنا  اْلَمِديَنةَ  قَِدْمَنا  ا  لَمَّ قَاَل  النَّبِّيِ اْلقَْيِس  يََد  َواْنتََظَر    َوِرْجلَهُ   فَنُقَبُِّل  قَاَل 

ْنِذر  اْْلََشجُّ َحتَّى أَتَى َعْيَبتَه  فَ  فَقَاَل لَه  إِنَّ فِيَك َخلَّتَْيِن ي ِحبُّه َما َّللاَّ  اْلِحْلم     لَبَِس ثَْوَبْيِه ث مَّ أَتَى النَِّبيَّ اْلم 
ِ أََنا أَتََخلَّق  بِِهَما أَْم َّللاَّ  َجَبلَنِي َعلَْيِهَما قَاَل َبْل َّللاَّ  َجَبلَ  اْلَحْمد     َك َعلَْيِهَما قَالَ َواْْلََناة  قَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ

ِ الَِّذي َجَبلَنِي        )4(" َّللاَّ  َوَرس ول ه   . ّلِِلَّ

  

 
وأبو ،    وقال :"إسناده منقطع"  ( )بمثله.( 1471( برقم: )276/    4أخرجه الضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )  –  )1(

»وقال الذهبي: "(: 438»المقاصد الحسنة« )ص. قال السخاوي في     اللفظ(( )بهذا  5224( برقم: )525/    4داود في "سننه" )
رجاله ثقات، إال أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم "(:511/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    إسناده قوي،«

لى شرط الشيخين. وقد أخرجه  »وإسناُده صحيح ع  ط الرسالة(:  329/  17»مسند أحمد« )  " وقال فييدرك أَسيد بن ُحَضير.
، عن ُحصين، عن عبد الرحمن -وهو ابن عبد الحميد-من طريق جرير    8/49، ومن طريقه البيهقي في "السنن"  288/  3الحاكم  

.  وأخرجه وقوله: أصبرني: يريد أقْدني من نفسك.«  بن أبي ليلى، عن أبيه، قال: كان أسيد.. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
بس متصل  الحاكم  )ند  للحاكم«  الصحيحين  على  ، وصححه    «5262»برقم    (:327/  3»المستدرك  الذهبي  ووافقه  وصححه 
 . «4685»برقم  (:1328/ 3»مشكاة المصابيح« )األلباني في 

»البدر وقال :"حسن صحيح" . قال ابن الملقن في    ( )بهذا اللفظ(2733( برقم: )450/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )2(
 (:». رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة.« 48/  9منير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير« )ال

.   »رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة«فقال:  (:640/  4»المجموع شرح المهذب« )  وكذا قال النووي في 
في   األلباني  )صوضعفه  الترمذي«  سنن  في    613برقم    (:391»ضعيف  العامة« وقال  الثقافة  في  حديثية  »نصوص  نقد 

(:قلت: في صحة إسناده نظر، وإن قال الترمذي: »حديث حسن صحيح« فإنه متساهل في التصحيح، ولذلك ال يعتمد 15)ص
رواي من  فهو  الذهبي،  الحافظ  قال  كما  ليس العلماء على تصحيحه  كونه  مع  هذا  بن سلمة عن صفوان. وعبد هللا  ة عبد هللا 

بالمشهور حتى قال أحمد: ال أعلم روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي وعمرو بن مرة، ومع ذلك فقد تكلموا في حفظه، وقد  
ثم إن    ر حفظه«.أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: »قال النسائي: يعرف وينكر«. وقال الحافظ في "التقريب": »صدوق تغي

سياق الحديث للنسائي، ولكنه مخالف في بعض األحرف لما في كتابه، فقد أخرجه في »تحريم الدم« بلفظ: »فقبلوا يديه ورجليه«  
 وكذا هو عند الترمذي في »التفسير« إال أنه قال: »فقبال« وعكس ذلك في »االستئذان« فقال: »فقبلوا يده ورجله«.

. قال   ( ) كتاب الجهاد ، باب في التولي يوم الزحف ( )بهذا اللفظ(2647( برقم: )349/    2ي "سننه" )أخرجه أبو داود ف   –  )3(
»إرواء  " . وضعفه األلباني في  إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد "(:284/  4»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  

 .  1203برقم  (:27/ 5الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )
. قال ابن   ( ) كتاب األدب ، باب في قبلة الرجل ( )بهذا اللفظ(5225( برقم: )525/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث   (: 57/  11»فتح الباري البن حجر« )حجر في  
يد النبي صلى هللا فنقبل  رواحلنا  جيدها حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من  كثيرة وآثارا فمن  

عليه وسلم ورجله »أخرجه أبو داود ومن حديث مزيدة العصري مثله ومن حديث أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى هللا  
" . وعلق األلباني حسن لغيره"(:513/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )وط في  .قال األرنؤ  عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي«

 . »: حسن دون ذكر الرجلين« (:357/ 4»سنن أبي داود ت محيي الدين عبد الحميد« )في 



1184   | 

 1184  الصفحة
 

 باب في آداب االستئذان •
لَْو أَنَّ اْمَرأً اطَّلََع َعلَْيَك بِغَْيِر إِْذٍن فََخذَْفتَه     قَاَل أَب و اْلقَاِسمِ     عن أَبِي هريرة  فيهما -6097

َناحٌ     )1(" بِعََصاةٍ فَفَقَأَْت َعْيَنه  لَْم َيك ْن َعلَْيَك ج 

َمْن اطَّلََع فِي َبْيِت قَْوٍم ِبغَْيِر إِْذِنِهْم فَفَقَئ وا َعْيَنه   "وفي لفظ للنسائي وأحمد.    )صحيح( -6098
 )2("لَه  َواَل قَِصاصَ فَاَل ِدَيةَ 

َسْعدٍ   وفيهما -6099 ْبِن  سهل  النبي  عن  َجِر  ح  فِي  ْحٍر  ج  ِمْن  ٌل  َرج  اطَّلََع  َوَمَع    قَاَل 
ِعَل ااِلْسِتْئذَاالنبي كُّ ِبِه َرأَْسه  فَقَاَل لَْو أَْعلَم  أَنََّك تَْنظ ر  لََطعنت  ِبِه فِي َعْيِنَك إِنََّما ج  ن   ِمْدًرى َيح 

 )3("ْلَبَصرِ ِمْن أَْجِل ا

ِ بن كعب فَأَتَى أَب و  :"َيق ول    اْلُخْدِريَّ  وفيهما عن أبي سعيد -6100 ك نَّا فِي َمْجِلٍس عنَد أ بَي 
ِمْنك مْ  أََحٌد  َسِمَع  َهْل   َ أَْنش د ك ْم َّللاَّ فَقَاَل  َوقََف  َحتَّى  ْغَضًبا  اْْلَْشعَِريُّ م  وَسى  َيق ول       رسول للا   م 

َما ذَاَك قَاَل اْستَأْذَْنت  َعلَى ع َمَر ْبِن الخطاب ااِلْسِتْئذَان  ثاََلٌث فَإِْن أ ِذَن لََك َوإاِلَّ فَاْرِجْع قَاَل أ بَيٌّ وَ 
ِجْئ  أَن ِي  فَأَْخبَْرت ه   َعلَْيِه  فََدَخْلت   اْلَيْوَم  ِجْئت ه   ث مَّ  فََرَجْعت   ِلي  ي ْؤذَْن  فَلَْم  اٍت  َمرَّ ثاََلَث  أَْمِس  أَْمِس  ت  

ن  ِحيَنِئٍذ َعلَى ش ْغٍل فَلَْو َما اْستَأْذَْنَت َحتَّى ي ْؤذََن لََك  فََسلَّْمت  ثاََلثًا ث مَّ اْنَصَرْفت  قَاَل قَْد َسِمعناَك َوَنحْ 
ِ َْل وِجعن َظْهَرَك َوبَْطَنَك أَْو لَتَأِْتَينَّ بَِمْن َيْشَهد       رسول للاقَاَل اْستَأْذَْنت  َكَما َسِمْعت    قَاَل فََوَّللاَّ

ِ الَ   َيق وم  َمعََك إاِلَّ أَْحَدث َنا ِسنًّا ق ْم َيا أََبا َسِعيٍد فَق ْمت  َحتَّى أَتَْيت   لََك َعلَى َهذَا فَقَاَل أ بَيُّ بن كعب فََوَّللاَّ
 )4("َيق ول  َهذَا   رسول للا  ع َمَر فَق ْلت  قَْد َسِمْعت  

قَاَل    "وفي لفظ لمسلم  -6101 وَسى  م  أَب و  فَذََهَب  َوفَعَْلت   فَعَْلت   َوإاِلَّ  ِبَبي َِنٍة  َهذَا  َعلَى  لَتَأِْتَين ِي 
ا أَنْ  ِ َوَجد وه    ع َمر  إِْن َوَجَد َبي َِنةً تَِجد وه  عنَد اْلِمْنبَِر َعِشيَّةً َوإِْن لَْم َيِجْد َبي َِنةً فَلَْم تَِجد وه  فَلَمَّ َجاَء ِباْلعَِشي 

وَسى َما تَق ول  أَقَْد َوَجْدَت قَاَل نَعَْم أ َبيَّ بن كعب قَاَل َعْدٌل قَاَل َيا أََبا الطُّفَْيِل َما َيق و قَالَ  ل    َيا أََبا م 
رسول    َيق ول  ذَِلَك َيا اْبَن الخطاب فَاَل تَك وَننَّ َعذَاًبا َعلَى أَْصَحابِ   رسول للا   َهذَا قَاَل َسِمْعت  

ِ إِنََّما َسِمْعت  َشْيئًا فَأَْحَبْبت  أَْن أَتَثَبََّت قَاَل س بْ   للا    )5("َحاَن َّللاَّ

ْفق     رسول للا  فَقَاَل ع َمر  أََخِفَي َهذَا َعلَيَّ ِمْن أَْمرِ  "وفي لفظ للبخاري  -6102 أَْلَهانِي الصَّ
 )6("ِباْْلَْسَواِق  

َوه َو    عامر اْستَأْذََن َعلَى النبيَمْن َبِني  أن رجال    بن ِحراش  عن ِرْبِعّيٍ و.    )صحيح( -6103
ْج إِلَى َهذَا فَعَل ِْمه  ااِلْسِتْئذَاَن فَق ْل لَه  ق ْل السَّاَلم  َعلَْيك ْم    فِي َبْيٍت فَقَاَل أَِلج  فَقَاَل النبي ِلَخاِدِمِه اْخر 

ل  فَأَذِ  ل  فَقَاَل السَّاَلم  َعلَْيك ْم أَأَْدخ  ج  ل  فََسِمعَه  الرَّ     )7(" فََدَخَل َن لَه  النبيأَأَْدخ 

 
( ) كتاب الديات ، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فال  6902( برقم: ) 11/    9أخرجه البخاري في "صحيحه") )  –  )1(
  () كتاب اآلداب ، باب تحريم النظر ِفي بيت غيره ( )بمثله.( 2158(برقم:) 181/    6ومسلم في"صحيحه") ،  ية له ( )بهذا اللفظ(  د
( برقم: 943/    1والنسائي في "المجتبى" )( ،  ( )بهذا اللفظ6004( برقم: )351/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
سناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال "إ(: 351/  13»صحيح ابن حبان« )ؤوط في  . قال األرن  ( )بنحوه.(1/    4875)

برقم  (:1045/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" ، وصححه األلباني في الشيخين غير زيد بن أخرم، فمن رجال البخاري
 .  2227برقم  (:284/ 7»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )، وفي  6046

( ) كتاب االستئذان ، باب االستئذان من أجل البصر ( )بهذا اللفظ(  6241( برقم: )54/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( ) كتاب اآلداب ، باب تحريم النظر ِفي بيت غيره ( )بنحوه.(2156( برقم: )180/  6، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب البيوع ، باب الخروج في التجارة ( )بنحوه مختصرا.( 2062)( برقم: 55/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 .  ( ) كتاب اآلداب ، باب االستئذان ( )بهذا اللفظ(2153( برقم: )178/  6، ومسلم في "صحيحه" ) )

 . ( ) كتاب اآلداب ، باب االستئذان ( )بهذا اللفظ(2154( برقم: )179/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب الحجة على من قال إن 7353( برقم: )108/    9)اخرجه البخاري في صحيحه    –  )6(

 .)بهذا اللفظ(أحكام النبي كانت ظاهرة (
  . قال النووي   ( ) كتاب األدب ، باب كيف االستئذان ( )بهذا اللفظ(5177( برقم: )510/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )7(

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    (:»رواه أبو داود بإسناد صحيح«619/  4»المجموع شرح المهذب« )في  
   .".لم يسمعه من الرجل العامرىّ   -وهو ابن ِحراش الغََطفَانيّ -صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن ِرْبعياً  برقم    (:479/  7)

في   األلباني  اقال  )»سلسلة  وفوائدها«  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  ،   818برقم    (:461/  2ألحاديث  صحيح"  :"إسناده 
 . صحيح أيضا وجهالة الصحابي ال تضر« ه»وإسنادوقال:"...
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فََدَخْلت  َعلَْيِه َولَْم أ َسل ِْم َولَْم أَْستَأِْذْن   النبي قال أتيت      َكلََدةَ ْبَن َحْنبَلٍ   عن.    )صحيح( -6104
ل   فَقَاَل النبي     )1(" اْرِجْع فَق ْل السَّاَلم  َعلَْيك ْم أَأَْدخ 

فِي َدْيٍن َكاَن َعلَى أَِبي فََدقَْقت  اْلباب فَقَاَل   النبي َيق ول  أَتَْيت       جابروفيهما عن    -6105
    )2("َمْن ذَا فَق ْلت  أََنا فَقَاَل أََنا أَنَا َكأَنَّه  َكِرَهَها

 أحكام التثائب    •
إِذَا تَثَاَوَب أََحد ك ْم فَْلي ْمِسْك ِبَيِدِه    رسول للا قَاَل      أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ في مسلم عن ِ -6106

 )3("فَِإنَّ الشَّْيَطاَن يَْدُخلُ َعلَى فِيِه 

أَبِي هريرة  "فيهماو -6107 النبي   عن  بَ "عن  التَّثَاؤ  َوَيْكَره   اْلع َطاَس  ي ِحبُّ   َ  فَإِذَا   إِنَّ َّللاَّ
َ َكاَن َحقًّا َعلَى  اَعَطَس أََحد ك ْم َوَحِمَدَّللاَّ َك َّللاَّ  َوأَمَّ ب  فَإِنََّما  ك ل ِ مسلم َسِمعَه  أَْن َيق وَل لَه  يَْرَحم  التَّثَاؤ 

دَّه  َما اْستََطاَع فَإِنَّ أََحَدك ْم إِذَا   " ِمْنهُ الشَّْيَطانُ   َضِحكَ   تَثَاَءبَ   ه َو ِمْن الشَّْيَطاِن فَإِذَا تَثَاَءَب أََحد ك ْم فَْليَر 
  )4("فليكظم ماستطاع "لفظ مسلمو، 

ب فإنما هو من الشيطان ، فليرده ما استطاع ، فإذا  ؤ وأما التثا  :"وفي لفظ للبخاري -6108
 )5(".  ضحك منه الشيطانقال: ها ، 

    )6("التثاؤب في الصالة من الشيطان" وفي لفظ  .  )صحيح( -6109

إذا يقول "      رسول للا   قال: سمعترضي للا عنهما    عن ابن عمر.    )صحيح( -6110
   )7( "هنعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غير

     )8("يوم الجمعةإذا نعس أحدكم وهو في المسجد "  وفي لفظ   -6111

  

 
في "مسنده" ،    ( ) كتاب األدب ، باب كيف االستئذان ( )بهذا اللفظ(5176( برقم: )509/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
. قال األرنؤوط ( ) مسند المكيين رضي هللا عنهم ، حديث كلدة بن الحنبل رضي هللا عنه ( )بنحوه.(  15664( برقم: )3261/    6)

/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )".  صححه األلباني في  سناده صحيح "إط الرسالة(:  152/  24»مسند أحمد« )في   
 . 819برقم  (:461/ 2األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) »سلسلة، وفي  4397برقم  (:810

،  ( ) كتاب االستئذان ، باب إذا قال من ذا فقال أنا ( )بهذا اللفظ( 6250( برقم: )55/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
   . ن أنا إذا قيل من هذا ( )بنحوه.(( ) كتاب اآلداب ، باب كراهة قول المستأذ2155( برقم: )180/  6ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 2995( برقم: )226/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  ( )بهذا اللفظ(

فيه ( )بهذا  ( ) كتاب األدب ، باب إذا تثاءب فليضع يده على  6226( برقم: ) 50/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب ( 2994( برقم: )225/    8ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  

 .)بنحوه مختصرا.(
( ) كتاب األدب ، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من 6223( برقم: )49/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 . )بهذا اللفظ(التثاؤب ( 
/ 6»صحيح ابن حبان« )  ، وابن حبان في    ( )بهذا اللفظ(920( برقم: )128/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )6(

) بمثله( وقال :"حسن صحيح"  . قال (  370( برقم: )396/    1الترمذي في "جامعه" )) بمثله( ، و   «2359»برفم    (:123
(:»إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق روى له النسائي، ومن فوقه 123/  6»صحيح ابن حبان« )األرنؤوط في  

 . 3012برقم  (:578/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني في  من رجال الصحيح«
 ( ) كتاب الصالة ، باب الرجل ينعس واإلمام يخطب ( )بهذا اللفظ( 1119( برقم: )436/    1)أخرجه أبو داود في "سننه"    –  )7(

وهو محمد بن إسحاق بن يسار   -رجاله ثقات. وابن إسحاق  "(:334/  2»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في  
كن صحح غير واحد من األئمة وقفه على ابن ( فانتفت شبهة تدليسه، ل6178قد صرح بالسماع عند أحمد )  -المطلبي موالهم  

»صحيح سنن أبي داود ط ، وقال في  809برقم  (:201/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في عمر.
وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ لوال أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. لكنه قد توبع :"...  1025برقم    (:282/  4غراس« )

صحيح إن شاء هللا تعالى، وقد صححه من ذكرنا   -بطربقيه وهذا الشاهد-والخالصة أن الحديث    "...كما يأتي، فالحديث صحيح.
ثم رأيت ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية ألحمد   (.1819وغيرهم، ومنهم ابن خزيمة؛ فإنه أخرجه في "صحيحه" رقم ) 

(2 /135) ". . 
( ) كتاب الجمعة ، باب النعاس في المسجد يوم الجمعة (  6006( برقم: )237/    3"سننه الكبير" )  أخرجه البيهقي في    –  )8(

 . )بهذا اللفظ(
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 أحكام العطاس  •

أَبِي هريرة  في البخاري -6112 النبي   عن  ِ    عن  ّلِِلَّ اْلَحْمد   فَْلَيق ْل  أََحد ك ْم  إِذَا َعَطَس  قَاَل 
َك َّللاَّ  فَْلَيق ْل َيْهِديك م  َّللاَّ   َك َّللاَّ  فَإِذَا قَاَل لَه  يَْرَحم  وه  أَْو َصاِحب ه  يَْرَحم   )1(" َوي ْصِلح  َبالَك مْ َوْلَيق ْل لَه  أَخ 

ى أبي موسى َوه َو فِي َبْيِت ِبْنِت اْلفَْضِل بن  َدَخْلت  َعلَ :"      عن أَبِي بُْرَدةَ في مسلم   -6113
ا َجاَءَها قَالَتْ  ي فَأَْخبَْرت َها فَلَمَّ تََها فََرَجْعت  إِلَى أ م ِ ْتِني َوَعَطَسْت فََشمَّ َعَطَس   عباس فَعََطْست  فَلَْم ي َشم ِ

تََّها فَقَاَل إِنَّ ا ْته  َوَعَطَسْت فََشمَّ ْته  َوَعَطَسْت  عنَدَك اْبنِي فَلَْم ت َشم ِ َ فَلَْم أ َشم ِ ْبَنِك َعَطَس فَلَْم َيْحَمْد َّللاَّ
تَُّها َسِمْعت   َ فََشمَّ َ  رسول للا  فََحِمَدْت َّللاَّ ت وه  فَإِْن لَْم َيْحَمْد َّللاَّ َ فََشم ِ َيق ول  إِذَاَعَطَس أََحد ك ْم فََحِمَدَّللاَّ

ت وه    )2("فَاَل ت َشم ِ

َت أََحَده َما َولَْم    قَاَل َعَطَس عنَد النبي    َماِلكٍ عن أنس ْبِن  وفيهما    -6114 اَلِن فََشمَّ َرج 
ْتِني قَاَل إِ  تَّه  َوَعَطْست  أََنا فَلَْم ت َشم ِ ْته  َعَطَس ف اَلٌن فََشمَّ ْت اْْلَخَر فَقَاَل الَِّذي لَْم ي َشم ِ نَّ َهذَا َحِمَد  ي َشم ِ

 َ َ َوإِنََّك لَْم تَْحَمْد َّللاَّ  )3("َّللاَّ

ٌل عنَده  فَقَاَل لَه    أَنَّه  َسِمَع النبي     سلمة ْبِن اأْلَْكَوعِ   وفي مسلم عن -6115 َوَعَطَس َرج 
َك َّللاَّ  ث مَّ َعَطَس أ ْخَرى فَقَاَل لَه   ل  َمْزك ومٌ   رسول للا  يَْرَحم  ج    )4(" الرَّ

 )5("أنت مزكوم للترمذي وصححه" قال له في الثالثة   عنه وفي لفظ -6116

فما زاد فهو : يشمت العاطس ثالثا ،  قال: قال رسول للا       وفي لفظ عنه.  )حسن( -6117
  )6(". مزكوم

َوَضَع يََدهُ أَْو ثَْوبَهُ َعلَى إِذَا َعَطَس  رسول للا  َكانَ     عن أَبِي هريرة.    )صحيح( -6118
    )7("  َشكَّ َيْحيَى َغضَّ بَِها َصْوتَهُ فِيِه َوَخفََض أَْو 

يتعاطسون عند    عن أبي موسىو.    )صحيح( -6119 اليهود      رسول للا   قال : كان 
     )8("يرجون أن يقول لهم يرحمكم للا فيقول يهديكم للا ويصلح بالكم

• : ُت ثاََلثًا َويُقَاُل أَْنَت َمْزُكوٌم بَْعَد ذَِلَك  َدلَّ َحِديُث ُعبَْيِد ْبِن ِرفَاَعةَ َعلَى    قَاَل اِْبُن َعْبِد اْلبَّرِ أَنَّهُ يَُشمَّ
  اَء اِْختَلَفُوا: َوِهَي ِزيَاَدةٌ يَِجُب قَبُولَُها فَاْلعََمُل بَِها أَْولَى . ثُمَّ َحَكى النََّوِوي  عن اِْبِن اْلعََربِّيِ أَنَّ اْلعُلَمَ 

ابِعَِة َعلَى أَْقَوالٍ أَ   ,  َهْل يَقُوُل ِلَمْن تَتَابََع ُعَطاُسهُ  َوالصحيح   ,  ْنَت َمْزُكوٌم فِي الثَّانِيَِة أَْو الثَّاِلثَِة أَْو الرَّ
ُت بَْعَدَها أِلَنَّ الَِّذي بِك َمَرٌض َولَْيَس ِمْن اْلعَُطاِس    ,  فِي الثَّاِلثَةِ  ْن يَُشمَّ قَاَل َوَمعناهُ أَنَّك لَْست ِممَّ

  اْلبََدِن , اِْنتََهى . اْلَمْحُموِد النَّاِشِئ عن ِخفَّةِ 

 
 

 
 . ( ) كتاب األدب ، باب إذا عطس كيف يشمت ( )بهذا اللفظ(6224( برقم: )49/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 2992( برقم: )225/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األدب ، باب ال يشمت العاطس إذا لم يحمد هللا ( )بمثله.( 6225( برقم: )50/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 . شميت العاطس وكراهة التثاؤب()بهذا اللفظ(() كتاب الزهد والرقائق ، باب ت2991(برقم: )225/  8ومسلم في "صحيحه")،
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 2993( برقم: )225/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . ( )بهذا اللفظ(
 "هذا أصح من حديث ابن المبارك .  ( ) بهذا اللفظ(  وقال :" 2743( برقم: )459/  4)أخرجه الترمذي في جامعه  – )5(
»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(3714( برقم: )662/    4ه" )أخرجه ابن ماجه في "سنن  –  )6(
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    -إسناده حسن، لكن جعل الحديث كله من لفظ النبي  "(: 662/  4) رواية شاذة فيما قاله الحافظ ابن حجر    -َصلَّى َّللاَّ

 . 605/ 10في "فتح الباري" 
في  ، والترمذي  ( ) كتاب األدب ، باب في العطاس ( )بهذا اللفظ( 5029( برقم: ) 466/   4د في "سننه" )أخرجه أبو داو – )7(

/ 7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) وقال :"حسن صحيح" . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه(2745( برقم: ) 461/    4"جامعه" )
د-حديث صحيح، ابن عجالن  " (:375  (:865/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )باني في  " . وصححه األلمتابع  -وهو محمَّ
 . «4755»برقم 

 8وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(  2739( برقم: )455/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )8(
سناده صحيح، رجاله ثقات "إالرسالة(:ط   356/  32»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(19895( برقم: )4508  /

َدْيلَم الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )". وصححه األلباني في  وهو ثقة  ...رجال الشيخين، غير حكيم بن  / 5»إرواء 
 .  وقال :"...وهو صحيح رجاله ثقات" 1277برقم  (:119
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 باب في المحبة  •
 الحب في هللا  •

تََحابُّوَن  رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرة  في مسلم  و -6120 َ َيق ول  َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْيَن اْلم  إِنَّ َّللاَّ
ْم فِي ِظل ِي َيْوَم اَل ِظلَّ إاِلَّ ِظل ِي   )1("ِبَجاَلِلي اْلَيْوَم أ ِظلُّه 

أ ْخَرى    عن النبي    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -6121 لَه  فِي قَْرَيٍة  اًل َزاَر أًَخا  أَنَّ َرج 
ا أَتَى َعلَْيِه قَاَل أَْيَن ت ِريد  قَاَل أ ِريد  أًَخا ِلي فِي هَ  ِذِه اْلقَْرَيِة قَاَل فَأَْرَصَد َّللاَّ  لَه  َعلَى َمْدَرَجِتِه َملًَكا فَلَمَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل  َهْل لََك َعلَْيِه ِمْن ِنعْ  بَُّها قَاَل اَل َغْيَر أَن ِي أَْحَبْبت ه  فِي َّللاَّ ِ إِلَْيكَ َمٍة تَر    فَِإنِّي َرُسوُل َّللاَّ
َ قَْد أََحبََّك َكَما أَْحبَْبتَهُ فِيهِ   )2( "بِأَنَّ َّللاَّ

وجبت  يقول قال للا عز وجل      رسول للا   سمعت    معاذ بن جبلعن  .    )صحيح( -6122
     )3("  محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في

َ إِذَا أََحبَّ َعْبًدا َدَعا ِجْبِريَل فَقَاَل     رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرةوفيهما   -6123 إِنَّ َّللاَّ
ي ِحبُّ   َ إِنَّ َّللاَّ فََيق ول   السََّماِء  ي َناِدي فِي  ث مَّ  ِجْبِريل   فَي ِحبُّه   قَاَل  فَأَِحبَّه   ف اَلًنا  أ ِحبُّ  فَأَِحبُّوه     إِن ِي  ف اَلًنا 

َوإِذَا أَْبغََض َعْبًدا َدَعا   "  وزاد مسلم" ،   ُع لَهُ اْلقَبُوُل فِي اأْلَْرِض ثُمَّ يُوضَ فَي ِحبُّه  أَْهل  السََّماِء قَاَل  
فََيق ول    ِجْبِريلُ ِجْبِريَل  فَيُْبِغُضهُ  قَاَل  فَأَْبِغْضهُ  فاَُلنًا  أُْبِغُض  َ    إِنِّي  إِنَّ َّللاَّ السََّماِء  أَْهِل  فِي  ي َناِدي  ث مَّ 

وه  قَاَل فَي ْبِغض وَنه      )4("    ثُمَّ تُوَضُع لَهُ اْلبَْغَضاُء فِي اأْلَْرِض ي ْبِغض  ف اَلًنا فَأَْبِغض 

ي ِحبَّ ِلَجاِرِه َحتَّى    ي ْؤِمن  َعْبدٌ   َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه الَ " قال:  عن النبيعن أنس    فيهما -6124
 )5( "أَْوقَاَل ِْلَِخيِه َماي ِحبُّ ِلَنْفِسهِ 

  كيف تقول   للا   رسول  يا  فقالرسول للا  إلى  رجل  جاء  :  مسعود  بن  عن  فيهما -6125
 )6("أحب مع من المرء رسول للا  فقال بهم؟  ولم يلحق قوما أحب في رجل

متى الساعة يا رسول      رسول للا   : أن رجال سأل  ن أنس بن مالكوفيهما ع -6126
للا ؟ قال ) ما أعددت لها ( . قال ما أعددت لها من كثير صالة وال صوم وال صدقة ولكني  

وأبا بكر وعمر ،    قال أنس : فأنا أحب النبي    .  أحب للا ورسوله قال ) أنت مع من أحببت
 )7(" وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم .

اًل ِمْن أَْهِل اْلَباِدَيِة أَتَى النَّبِيَّ    :"  وفي لفظ للبخاري -6127 ، فَقَاَل: َيا َرس وَل للِا ،    أَنَّ َرج 
س ولَه  قَاَل: َمتَى السَّاَعة  قَائَِمةٌ قَاَل َوْيلََك َوَما أَْعَدْدَت لََها قَاَل: َما أَْعَدْدت  لََها إاِلَّ أَن ِي أ ِحبُّ للَا َورَ 

  )8("  َنا َيْوَمِئٍذ فََرًحا َشِديًدا إِنََّك َمَع َمْن أَْحَبْبَت ، فَق ْلَنا: َوَنْحن  َكذَِلَك؟ قَاَل: َنعَْم ، فَفَِرحْ 

 
 لة واآلداب ، باب ِفي فضل الحب ِفي هللا( )بهذا اللفظ( ()كتاب البر والص2566(برقم: )12/    8أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )1(
 () كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فِي فضل الحب ِفي هللا()بهذا اللفظ( 2567(برقم:)12/    8أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )2(
( برقم:  335/    2" )حبان في "صحيحه)بمثله( ، وابن    (  763/    3507( برقم: )1390/    5أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(
/ 36»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(22454( برقم: ) 5168/    10أحمد في "مسنده" )، و   ( )بمثله.(575)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى، فمن رجال مسلم، وفي سماع أبي إدريس "ط الرسالة(:  360
رواه مالك   وقال :"   2581برقم    (:690/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )وصححه األلباني في  .".  الخوالني من معاذ خالف

 . "بإسناد صحيح
() كتاب بدء الخلق ، باب ذكر المالئكة ()بهذا اللفظ(،)بمثله.( 3209( برقم:) 111/    4أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(

 . ()كتاب البر والصلة واآلداب ، باب إذا أحب هللا عبدا حببه إلى عباده()بمثله مطوال.(2637( برقم:) 40/  8ومسلم في"صحيحه")
( ) كتاب اإليمان ، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه (  13( برقم: )12  /  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( ) كتاب اإليمان ، باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن 45( برقم: ) 49/    1ومسلم في "صحيحه" )،  )بمثله مختصرا.(  
 .يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير ( )بهذا اللفظ(

ومسلم في  ،  ( ) كتاب األدب ، باب عالمة حب هللا ( )بهذا اللفظ(  6169( برقم: )39/    8"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )6(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب المرء مع من أحب ( )بنحوه.(2641( برقم: )43/  8"صحيحه" ) 

الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي ( ) كتاب فضائل  3688( برقم: )12/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(
( ) كتاب البر والصلة  2639( برقم: )42/    8ومسلم في "صحيحه"  )،    حفص القرشي العدوي رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(

 . واآلداب ، باب المرء مع من أحب ( )بنحوه.(
 .  اب ما جاء في قول الرجل ويلك (( ) كتاب األدب ، ب6167( برقم: )39/  8)أخرجه البخاري في "صحيحه"  – )8(
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ٌل إِلَى    "  قال:    عن أنس  وفي لفظ لسلم -6128 ِ َمتَى السَّاَعة     َجاَء َرج  فَقَاَل َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ َوَرس وِلِه قَاَل فَإِنََّك َمَع َمْن أَْحَبْبتَ  بَّ َّللاَّ قَاَل أَنٌَس : فََما فَِرْحَنا بَْعَد  قَاَل َوَما أَْعَدْدَت ِللسَّاَعِة قَاَل ح 

ِ َصلَّى للا  َعلَ  ْساَلِم فََرًحا أََشدَّ ِمْن قَْوِل النَّبِي  ْيِه َوَسلََّم : فَإِنََّك َمَع َمْن أَْحَبْبَت . قَاَل أَنٌَس : فَأََنا  اْْلِ
ْم ، َوإِْن لَْم أَْعَمْل ِبأَْعَماِلِهْم .  و أَْن أَك وَن َمعَه   )1("  أ ِحبُّ للَا َوَرس ولَه  َوأََبا َبْكٍر َوع َمَر ، فَأَْرج 

إلينا"     عن أبي ذر. و   )ضعيف( -6129 أتدرون أي اْلعمال    فقال:  رسول للا   خرج 
أحب إلى للا عز وجل قال قائل الصالة والزكاة وقال قائل الجهاد قال ان أحب اْلعمال إلى للا  

   )2("عز وجل الحب في للا والبغض في للا 

 محبة الرسول  •
يَمانِ ثاََلٌث َمْن ُكنَّ  قَاَل      عن النبي     عن أنس ْبِن َماِلكٍ   فيهما  -6130  فِيِه َوَجَد َحاَلَوةَ اإْلِ

ِ َوأَ  ا ِسَواه َما َوأَْن ي ِحبَّ اْلَمْرَء اَل ي ِحبُّه  إاِلَّ ّلِِلَّ ْن َيْكَرهَ أَْن َيع وَد  أَْن يَك وَن َّللاَّ  َوَرس ول ه  أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّ
 )3("فِي اْلك ْفِر َكَما َيْكَره  أَْن ي ْقذََف فِي النَّارِ 

أَنٍَس عَ وفيهما   -6131 النَِّبيُّ     ْن  َواِلِدِه   قَاَل  ِمْن  إِلَْيِه  أََحبَّ  أَك وَن  َحتَّى  أََحد ك ْم  ي ْؤِمن   اَل 
  )4("  َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 

 )5("َحتَّى أَك وَن أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن أَْهِلِه َوَماِلِه َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ  "  ولفظ مسلم -6132

ِ ْبَن ِهَشاٍم    عن  وفي البخاري -6133 ِ   :"قَالَ   َعْبَد َّللاَّ َوه َو آِخذٌ ِبَيِد ع َمَر ْبِن    ك نَّا َمَع النَّبِي 
فَقَاَل ال َنْفِسي  إِلَيَّ ِمْن ك ل ِ َشْيٍء إاِلَّ ِمْن  ِ َْلَْنَت أََحبُّ  َيا َرس وَل َّللاَّ لَه  ع َمر   فَقَاَل    نَّبِيُّ اْلَخطَّاِب 

ِ َْلَْنَت أََحبُّ إِلَيَّ  اَل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َحتَّى أَك وَن أََحبَّ إِلَْيَك ِمْن َنْفِسَك فَقَاَل لَه    ع َمر  فَإِنَّه  اْْلَن َوَّللاَّ
 )6("اْْلَن َيا ع َمر   ِمْن َنْفِسي فَقَاَل النَّبِيُّ 

 . على أمته شدة حرص النبي  بيان  •
ٌل ي َصل ِى فَقََرأَ قَِراَءةً    :"قَالَ     َعْن أُبَّىِ ْبِن َكْعبٍ وفي مسلم   -6134 ك ْنت  فِى اْلَمْسِجِد فََدَخَل َرج 

ا قََضْيَنا الصَّالَةَ َدَخْلَن ا َجِميعًا َعلَى  أَْنَكْرت َها َعلَْيِه ث مَّ َدَخَل آَخر  فَقََرأَ قَِراَءةً ِسَوى قَِراَءةِ َصاِحِبِه فَلَمَّ
  ِ قَِراَءةً أَْنَكْرت َها َعلَْيِه َوَدَخَل آَخر  فَقََرأَ ِسَوى قَِراَءةِ َصاِحِبِه فَأََمَره َما فَق ْلت  إِنَّ َهذَا قََرأَ    َرس وِل َّللاَّ
  ِ َما فَس ِقَط فِى َنْفِسى ِمَن التَّْكِذيِب َوالَ إِْذ ك ْنت  فِى اْلَجاِهِليَِّة    فَقََرَءا فََحسََّن النَّبِىُّ    َرس ول  َّللاَّ َشأْنَه 

ا َرأَى َرس   ِ فَلَمَّ ِ َعزَّ   ول  َّللاَّ َما قَْد َغِشَيِنى َضَرَب فِى َصْدِرى فَِفْضت  َعَرقًا َوَكأَنََّما أَْنظ ر  إِلَى َّللاَّ
ْن َعلَى  َوَجلَّ فََرقًا فَقَاَل ِلى » َيا أ بَىُّ أ ْرِسَل إِلَىَّ أَِن   اْقَرإِ اْلقُْرآَن َعلَى َحْرٍف فََرَدْدُت إِلَْيِه أَْن َهّوِ

تِى. تِى. فََردَّ إِلَىَّ الثَّاِنَيةَ    أُمَّ ْن َعلَى أُمَّ اْقَرأْهُ  فََردَّ إِلَىَّ الثَّاِلثَةَ    اْقَرأْهُ َعلَى َحْرفَْيِن.فََرَدْدُت إِلَْيِه أَْن َهّوِ
ٍة َرَدْدتَُكَها َمْسأَلَةٌ تَْسأَلُنِيَها. فَقُْلُت اللَُّهمَّ اْغفِ َعلَى َسْبعَِة أَْحُرٍف   تِى. اللَُّهمَّ اْغِفْر فَلََك بُِكّلِ َردَّ ْر ألُمَّ

تِى.  ِليَْوٍم يَْرَغُب إِلَىَّ اْلَخْلُق ُكل ُهْم َحتَّى إِْبَراِهيمُ  ألُمَّ
ْرُت الثَّاِلثَةَ  ) »)7َوأَخَّ

 
 ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب المرء مع من أحب ( )بهذا اللفظ(2639( برقم: ) 42/    8أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )1(
( برقم: 4967/    9وأحمد في "مسنده" )،  ( )بنحوه مختصرا.(  4599( برقم: )327/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
" . وضعفه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف" ط الرسالة(:  229/  35»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(21698)

 . 1786برقم  (:269/ 2»ضعيف الترغيب والترهيب« )األلباني في 
( ) كتاب اإليمان ، باب حالوة اإليمان ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 16( برقم: )12/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 .  ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حالوة اإليمان ( )بمثله.(43( برقم: )48/  1"صحيحه" ) 
( ) كتاب اإليمان ، باب حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإليمان  15( برقم: )12/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب اإليمان ، باب وجوب محبة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 44( برقم: )49/    1ومسلم في "صحيحه" ) ،  ( )بهذا اللفظ(  
 .د والوالد والناس أجمعين ( )بمثله.(َوَسلََّم أكثر من اأْلهل والول

( ) كتاب اإليمان ، باب وجوب محبة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 44( برقم: )49/    1مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )5(
 . (بهذا اللفظأكثر من اأْلهل والولد والوالد والناس أجمعين ( )

 . ()كتاب األيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي()بهذا اللفظ(6632رقم:)(ب129/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )6(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب بيان أن القرآن على سبعة 820( برقم: )202/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . أحرف وبيان معناه ( )بهذا اللفظ( 
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ِ    وفيهما عن أنس رضي هللا عنه   -6135 ٍ َسأََل س ْؤاًل أَْو قَاَل: ِلك ل ِ   َعِن النَّبِي  قَاَل: ك لُّ َنبِي 
ٍ َدْعَوةٌ قَْد َدَعا بَِها فَاْست ِجيَب ،  تِي يَْوَم اْلِقيَاَمةِ َنِبي  ِلك ل ِ  "ولفظ مسلم" . فََجعَْلُت َدْعَوتِي َشفَاَعةً أِلُمَّ

ِتِه ،  ٍ َدْعَوةٌ َدَعاَها ِْل مَّ تِي يَْوَم اْلِقيَاَمةِ َنِبي    )1(".   َوإِنِّي اْختَبَأُْت َدْعَوتِي َشفَاَعةً أِلُمَّ

ٍ َدْعَوةٌ َدَعا ِبَها    : قَاَل َرس ول  للِا    وفيهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه   -6136 : ِلك ل ِ َنبِي 
ِتِه فَاْست ِجيَب لَه   تِي َيْوَم اْلِقَياَمةِ فِي أ مَّ َر َدْعَوِتي َشفَاَعةً ِْل مَّ ولفظ  " ،   ، َوإِن ِي أ ِريد  إِْن َشاَء للا  أَْن أ َؤخ ِ

ْستََجاَبةٌ َيْدع و بَِها ،  "  البخاري ٍ َدْعَوةٌ م  تِي فِي  ِلك ل ِ َنِبي   اآْلِخَرةِ َوأُِريُد أَْن أَْختَبَِئ َدْعَوتِي َشفَاَعةً أِلُمَّ
.")2( . 

أَنَّ النَّبِيَّ    رضي للا عنهما:  َعْن َعْبِد للِا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص وفي صحيح مسلم عن   -6137
    : تاََل قَْوَل للِا َعزَّ َوَجلَّ فِي إِْبَراِهيَم    إِنَّه نَّ أَْضلَْلَن َكِثيًرا ِمَن النَّاِس فََمْن تَِبعَِني فَإِنَّه  ِمن ِي ِ َرب 
    :  اْْلَيةَ . َوقَاَل ِعيَسى َعلَْيِه السَّاَلم     ْم فَإِنََّك أَْنَت اْلعَِزيز ْم ِعَباد َك َوإِْن تَْغِفْر لَه  ْم فَإِنَّه  ْبه  إِْن ت عَذ ِ

تِي َوبََكى ، فَقَاَل للا  َعزَّ َوَجلَّ َيا ِجْبِريل  ، اْذَهْب إِلَى فََرفََع َيدَ   اْلَحِكيم    تِي أ مَّ مَّ ، أ مَّ ْيِه َوقَاَل : اللَّه 
ٍد ، َوَربَُّك أَْعلَم  ، فََسْله  َما ي ْبِكيَك ؟ فَأَتَاه  ِجْبِريل  َعلَْيِه السَّاَلم  ، فََسأَلَه  فَأَْخبََره  رَ  َحمَّ   س ول  للِا  م 

ٍد فَق ْل :  ِب  َحمَّ تَِك َواَل  َما قَاَل ، َوه َو أَْعلَم  ، فَقَاَل للا  : َيا ِجْبِريل  ، اْذَهْب إِلَى م  إِنَّا َسنُْرِضيَك فِي أُمَّ
 .)3("نَُسوُءَك  

النَّاِس    أَنَّه  َسِمَع َرس وَل للِا       ُهَرْيَرةَ وفيهما عن أبي   -6138 َوَمثَل   َمثَِلي  إِنََّما   : َيق ول 
ا أََضاَءْت َما َحْولَه  َجعََل اْلفََراش  َوَهِذِه الدََّوابُّ الَّتِي تَقَع  فِ  ٍل اْستَْوقََد َناًرا ، فَلَمَّ ي النَّاِر َكَمثَِل َرج 

  فَأَنَا آِخذٌ بُِحَجِزُكْم َعِن النَّاِر َوُهْم يَْقتَِحُموَن فِيَها   َيقَْعَن فِيَها فََجعََل َيْنِزع ه نَّ َويَْغِلْبَنه  فََيْقتَِحْمَن فِيَها
ا أََضاَءْت َما َحْولََها َجعََل اْلفََراش  َوَهِذِه الدََّوابُّ الَّتِي فِي النَّاِر َيقَْعَن    " ، وفي لفظ لمسلم ". فَلَمَّ

ْمَن   فََيتَقَحَّ َوَيْغِلْبَنه   ه نَّ  َيْحِجز  َوَجعََل  َوَمثَل ك ْم ،  فِيَها ،  فَذَِلك ْم َمثَِلي  أَنَا آِخذٌ بُِحَجِزُكْم َعِن فِيَها قَاَل: 
ُموَن فِيَها   )4(" ".  النَّاِر َهلُمَّ َعِن النَّاِر َهلُمَّ َعِن النَّاِر فَتَْغِلبُونِي تَقَحَّ

عََل اْلَجنَاِدُب َواْلفََراُش َمثَِلي َوَمثَلُُكْم َكَمثَِل َرُجٍل أَْوقََد نَاًرا ، فَجَ   وفي لفظ لمسلم عنه :" -6139
 )5(" يَقَْعَن فِيَها ، َوُهَو يَذُب ُهنَّ َعْنَها َوأَنَا آِخذٌ بُِحَجِزُكْم َعِن النَّاِر ، َوأَْنتُْم تَفَلَّتُوَن ِمْن يَِدي .

ا أ ْسِرَي بَِرس وِل للِا    رضي للا عنه    َعْن َعْبِد هللاِ وفي مسلم   -6140 اْنت ِهَي ِبِه إِلَى   قَاَل : لَمَّ
ْنتََهى ، َوِهَي فِي السََّماِء السَّاِدَسِة إِلَْيَها َيْنتَِهي َما ي ْعَرج  ِبِه ِمَن اْْلَْرِض فَي ْقبَض  مِ  ْنَها ،  ِسْدَرةِ اْلم 

ِبِه ِمْن فَْوقَِها فَي   َما يَْغَشى  ْقَبض  ِمْنَها ، قَاَل :  َوإِلَْيَها َيْنتَِهي َما ي ْهبَط   ْدَرةَ  قَاَل :    إِْذ يَْغَشى الس ِ
لََواِت اْلَخْمَس ، َوأ ْعِطَي َخَواِتيَم    فََراٌش ِمْن ذََهٍب . قَاَل : فَأ ْعِطَي َرس ول  للِا   ثاََلثًا : أ ْعِطَي الصَّ

تِِه َشْيئًا اْلُمْقِحَماُت . َوُغِفَر ِلَمْن لَْم يُْشِرْك بِاهللِ س وَرةِ اْلَبقََرةِ ،    )6("ِمْن أُمَّ

ِة    (:3/  3»شرح النووي على مسلم« )قال النووي في   • »َوَمْعنَى اْلَكاَلِم َمْن َماَت ِمْن َهِذِه اأْلُمَّ
ِ ُغِفَر لَهُ   أَْعلَُم بِغُْفَرانَِها أَنَّهُ اَل يَْخلُُد فِي النَّاِر بِِخاَلِف  َغْيَر ُمْشِرٍك بِاّللَّ  ُ اْلُمْقِحَماُت َواْلُمَراُد َوَّللاَّ

َرْت نُُصوُص الشَّْرعِ َوإِْجَماُع أَْهِل الس نَِّة َعلَى  اْلُمْشِرِكيَن َولَْيَس اْلُمَراُد أَنَّهُ اَل يُعَذَّبُ   أَْصاًل فَقَْد تَقَرَّ
ةِ  ِديَن َويُْحتََمُل أَْن يَُكوَن اْلُمَراُد بَِهذَا ُخُصوًصا ِمَن اأْلُمَّ  أَْي  إِثْبَاِت َعذَاِب بَْعِض اْلعَُصاِة ِمَن اْلُمَوّحِ

 
  ( ) كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة ( )بهذا اللفظ( 6305( برقم: )67/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(

( ) كتاب اإليمان ، باب اختباء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم دعوة الشفاعة ألمته 200( برقم: )132/    1سلم في "صحيحه" )م، و
 . ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة ( )بنحوه( ، 6304( برقم: )67/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب اختباء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم دعوة الشفاعة ألمته 199( برقم: )131/    1ي "صحيحه" )ومسلم ف 

  . ( )بهذا اللفظ( 
َوَسلََّم ألمته وبكائه ( ) كتاب اإليمان ، باب دعاء النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه  202( برقم: )132/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 .شفقة عليهم ( )بهذا اللفظ(
،  ( ) كتاب الرقاق ، باب االنتهاء عن المعاصي ( )بهذا اللفظ(  6483( برقم: ) 102/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )4(

 . ( ) كتاب الفضائل ، باب شفقته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم على أمته ( )بنحوه(2284( برقم: ) 63/  7ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الفضائل ، باب شفقته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم على أمته ( 2285( برقم: )64  /  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )5(

 . )بهذا اللفظ(
 .( ) كتاب اإليمان ، باب ِفي ذكر سدرة المنتهى ( )بهذا اللفظ( 173( برقم: ) 109/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )6(
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ِة   اُت َوَهذَا يَْظَهُر َعلَى َمْذَهِب َمْن يَقُوُل إِنَّ لَْفَظةَ ِمْن اَل تَْقتَِضي اْلعُُموَم  اْلُمْقِحمَ يُْغفَُر ِلبَْعِض اأْلُمَّ
َويُْمكِ  َوالنَّْهيِ  اأْلَْمِر  فِي  اْقتََضتْهُ  َوإِِن  ْخبَاِر  اإْلِ فِي  تَْقتَِضيِه  اَل  يَقُوُل  َمْن  َمْذَهِب  َوَعلَى  ُن  ُمْطلَقًا 

ُمْختَاِر َوُهَو َكْونَُها ِلْلعُُموِم ُمْطلَقًا أِلَنَّهُ قَْد قَاَم َدِليٌل َعلَى إَِراَدِة اْلُخُصوِص تَْصِحيُحهُ َعلَى اْلَمْذَهِب الْ 
 .َوُهَو َما ذََكْرنَاهُ ِمَن النصوص واالجماع وهللا أعلم«
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ل  في باب   • وكفالة  ،    واألخوات  البناتتربية  القيام على  وفضل  ،    لضعفاءاإلحسان 
 .   اليتيم

هريرة  فيهما -6141 أَبِي  للا   قَالَ     عن  َواْلِمْسِكيِن      رسول  اأْلَْرَملَِة  َعلَى  السَّاِعي 
ائِِم اَل يُْفِطرُ  ِ َوأَْحِسبُهُ قَاَل َكاْلقَائِِم اَل يَْفتُُر َوَكالصَّ  )1("َكاْلُمَجاِهِد فِي َسبِيِل َّللاَّ

َجاَءْتِني اْمَرأَةٌ َوَمعََها اْبَنتَاِن لََها فََسأَلَْتنِي   :"قَالَتْ رضي للا عنها      عائشة  وفيهما عن -6142
ا َولَْم تَأْك ْل ِمْنَها  فَلَْم تَِجْد عنِدي َشْيئًا َغْيَر تَْمَرةٍ َواِحَدةٍ فَأَْعَطْيت َها إِيَّاَها فَأََخذَتَْها فَقََسَمْتَها َبْيَن اْبَنتَْيهَ 

َواْبَنتَ  ْثت ه  َحِديثََها فَقَاَل النبي  اَها فََدَخَل َعلَيَّ النبيَشْيئًا ث مَّ قَاَمْت فََخَرَجْت  َمْن اْبتُِلَي ِمْن  فََحدَّ
 )2("اْلبَنَاِت بَِشْيٍء فَأَحسن إِلَْيِهنَّ ُكنَّ لَهُ ِستًْرا ِمْن النَّارِ 

تَْيِن لََها َجاَءْتِني ِمْسِكيَنةٌ تَْحِمل  اْبَن  :"أَنََّها قَالَتْ   رضي للا عنها   عن عائشةوفي مسلم   -6143
َما تَْمَرةً َوَرفَعَْت إِلَى فِيَها تَْمَرةً ِلتَأْك لَهَ  ا فَاْستَْطعََمتَْها  فَأَْطعَْمت َها ثاََلَث تََمَراٍت فَأَْعَطْت ك لَّ َواِحَدةٍ ِمْنه 

فَأَْعَجبَ  َما  َبْينَه  تَأْك لََها  أَْن  ت ِريد   َكاَنْت  الَّتِي  التَّْمَرةَ  فََشقَّْت  َصنَعَْت  اْبَنتَاَها  الَِّذي  فَذََكْرت   َشأْن َها  نِي 
َ فَقَاَل  رسول للا لِ   )3("قَْد أَْوَجَب لََها بَِها اْلَجنَّةَ أَْو أَْعتَقََها بَِها ِمْن النَّارِ إِنَّ َّللاَّ

أََنا َوه َو    َكافُِل اْليَتِيِم لَهُ أَْو ِلغَْيِرهِ     رسول للا   قَالَ     عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -6144
ْسَطى   )4(" َكَهاتَْيِن فِي اْلَجنَِّة َوأََشاَر َماِلٌك ِبالسَّبابِة َواْلو 

َمْن َعاَل َجاِريَتَْيِن َحتَّى تَْبلُغَا َجاَء  رسول للا  قَالَ     عن أنس ْبِن َماِلكٍ   وفي مسلم  -6145
 )5("يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَنَا َوُهَو َوَضمَّ أََصابِعَهُ 

من عال ابنتين أو ثالثا أو أختين أو ثالثا حتى يبن أو  :    عنهوفي لفظ .   )صحيح( -6146
 )6("  وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها -يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين  

من كان    :يقول   الجهني يقول سمعت رسول للا    عقبة بن عامرعن  و.    )صحيح( -6147
    )7("وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النارله ثالث بنات فصبر عليهن فأطعمهن 

ما من  )  رسول للا   قال:    قالرضي للا عنهما    عباس  ابن  وعن.  )حسن لغيره( -6148
    )8("  مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إال أدخلتاه الجنة

 
( ) كتاب النفقات ، باب فضل النفقة على األهل ( )بهذا اللفظ( ،  5353( برقم: )62/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .تاب الزهد والرقائق ، باب اإلحسان إلى اأْلرملة والمسكين واليتيم ()بنحوه.( ( ) ك2982( برقم: )221/    8ومسلم في"صحيحه")
( ) كتاب الزكاة ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ( )بهذا اللفظ( 1418( برقم: )110/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل اإلحسان إلى البنات ( )بمثله.(2629( برقم: )38/  8، ومسلم في "صحيحه"  )
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل اإلحسان إلى البنات (  2630( برقم: )38/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب اإلحسان إلى اأْلرملة والمسكين 2983( برقم: )221/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .واليتيم ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل اإلحسان إلى البنات (  2631برقم: )  (38/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 . )بهذا اللفظ(
/  2»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(447( برقم: )191/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(

»صحيح " . صححه األلباني في  ثقة.  -لباهليوهو ا  -إسناده صحيح على شرط الشيخين، إبراهيم بن الحسن العالف"(:191
  (: 592/  1»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )، وفي    1970برقم    (:428/  2الترغيب والترهيب« )

 .  "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.وقال :" 296برقم 
( ) أبواب األدب ، باب بر الوالد واإلحسان إلى البنات ( )بهذا 3669( برقم: )635/    4أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )7(

 -إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي ُعشَّانة  "ط الرسالة(:  622/  28»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    اللفظ(
 (: 25/  3»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )وصححه األلباني في    وهو ثقة.  ...  -واسمه َحْي بن يُوِمن

 ."وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عشانة، وهو ثقة، وقال :" 13برقم 
ذكر البيان ( ) كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا ، 2945( برقم: )207/  7أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )8(

»صحيح ابن حبان« . قال األرنؤوط في    بأن الجنة إنما تجب لمن مات له ابنتان وقد أحسن صحبتهما في حياته ( )بهذا اللفظ(
برقم (:428/  2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وقال األلباني في  سناده ضعيف، وهو حديث حسن بشواهده"إ(:207/  7)

 . "حسن لغيره" 1971
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من كن له ثالث بنات يؤويهن    قال رسول للا      جابروعن  .  )صحيح لغيره( -6149
ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة قال قيل يا رسول للا فإن كانت اثنتين قال وإن كانت  

   )1("  اثنتين قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة 

لَه   " قال    عن ُمْصعَِب ْبِن َسْعدٍ في البخاري  و -6150 فَْضاًل َعلَى َمْن د وَنه   َرأَى َسْعٌد أَنَّ 
 )2("َهْل تُْنَصُروَن َوتُْرَزقُوَن إِالَّ بُِضعَفَائُِكمْ فَقَاَل النبي

فَِإنََّما    اْبغُونِي ُضعَفَاَءُكمْ َيق ول     قَاَل َسِمْعت  النبي    عن أَبِي الدرداءو.    )صحيح( -6151
    )3(" تُْرَزقُوَن َوتُْنَصُروَن بُِضعَفَائُِكمْ 

 الكبر والتواضع  باب في •
اَل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمثْقَاُل  قَاَل  عن النبي   عن بن مسعودفي مسلم   -6152

ٍة ِمْن ِكْبٍر  َ َجِميٌل ي ِحبُّ  ذَرَّ َل ي ِحبُّ أَْن َيك وَن ثَْوب ه  حسنا َوَنْعل ه  حسنةً قَاَل إِنَّ َّللاَّ ج  ٌل إِنَّ الرَّ قَاَل َرج 
ِ َوَغْمط  النَّاِس اْلَجَما  )4("َل اْلِكْبر  بََطر  اْلَحق 

وال    في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان  يدخل النارأحد  ال"   وفي لفظ لمسلم عنه -6153
) فيه دليل على أن العمل يشمل عمل    )5("حبة خردل من كبرياءفي قلبه مثقال    يدخل الجنة أحد 

 القلب( 

ِ      ُهَرْيَرةَ َعْن أَبِى  في مسلم  و -6154 ل  َهلََك النَّاس  .    أَنَّ َرس وَل َّللاَّ ج  قَاَل » إِذَا قَاَل الرَّ
ْفعِ. ْم ِبالرَّ ْم ِبالنَّْصِب أَْو أَْهلَك ه  ْم « قَاَل أَب و إِْسَحاَق الَ أَْدِرى أَْهلََكه  َو أَْهلَك ه  فَه 

)6(   
قال الحميدي في الجمع بين ،  روى أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر   •

هو جعلهم هالكين ال    :  وأما رواية الفتح فمعناها   ،   ومعناه أشدهم هالكا،  الرفع أشهر    :يحينالصح
واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل اإلزراء على .  أنهم هلكوا في الحقيقة  

فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى  :  قالوا  ،  الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم  
ال يزال الرجل :  وقال الخطابي معناه  .  في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فال بأس عليه  

فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي  ،  يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك  
وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ,   ة فيهم  أسوأ حاال منهم بما يلحقه من اإلثم في عيبهم والوقيع

 [   .ورؤيته أنه خير منهم

: ثالثة ال يكلمهم للا يوم    قال : قال رسول للا      عن أبي هريرةوفي مسلم   -6155
، ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك    -قال أبو معاوية : وال ينظر إليهم    -القيامة ، وال يزكيهم  

 )7("كذاب ، وعائل مستكبر . 

 
. قال  ( ) مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(14468( برقم: ) 3013/  6أحمد في "مسنده" )أخرجه  – )1(

 -جدعان  وهو ابن-حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد    "ط الرسالة(:  150/  22»مسند أحمد« )األرنؤوط في  
 1975برقم    (:430/  2»صحيح الترغيب والترهيب« ). وقال األرنؤوط في    الشيخين.لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال  

 . " صحيح لغيره"
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من استعان بالضعفاء والصالحين 2896( برقم: ) 36/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . في الحرب ( )بهذا اللفظ(
ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3( في "جامعه" )،  ( )بمثله.(  4767( برقم: )85/    11أخرجه  ( برقم: 320/    3والترمذي 
. قال األرنؤوط   ( )بمثله.(22145( برقم: )5087/    9في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ، وأحمد    ( )بهذا اللفظ( 1702)

مآن إلى زوائد ابن حبان« »صحيح موارد الظ" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح."ط الرسالة(:  60/  36»مسند أحمد« )في  
 .  1343برقم  (:101/ 2)
 . ( ) كتاب اإليمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ( )بهذا اللفظ(91( برقم: )65/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 . ( ) كتاب اإليمان ، باب تحريم الكبر وبيانه ( )بهذا اللفظ(91( برقم: )65/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن قول هلك الناس (  2623( برقم: )36/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 . )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن بالعطية 107( برقم: )72  /  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . وتنفيق السلعة بالحلف ( )بهذا اللفظ(



1193   | 

 1193  الصفحة
 

ُ   َما نَقََصْت َصَدقَةٌ ِمْن َماٍل َوَما َزادَ "النبي   عن    عن أَبِي هريرة  في مسلم  و -6156 َّللاَّ
ا َوَماتََواَضَع أََحدٌ  بِعَْفٍو إِالَّ  َعْبًدا ُ  ِعزًّ ِ إِالَّ َرفَعَهُ َّللاَّ  )1("ّلِلَّ

أَبِي هريرةفي مسلم   -6157 وا   رسول للا  قَالَ       عن  َمْن    اْنظ ر  َواَل  إِلَى  ِمْنك ْم  أَْسفََل 
وا َو أَْجَدر   إِلَى َمْن ه وَ  تَْنظ ر  ِ َعلَْيك مْ  فَْوقَك ْم فَه  وا نِْعَمةَ َّللاَّ  )2("أَْن اَل تَْزَدر 

 .هللاعلى هوان الدنيا باب في  •
ناقة تسمى العضباء ال تسبق قال حميد   قال : كان للنبي    أنس  في البخاري عن -6158

  :" أو ال تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال  
 )3("وضعه الحق على هللا أن ال يرتفع شيء من الدنيا إ

حق على هللا أن ال يرتفع شيء من هذه   "   عند بن حبان عنه   وفي لفظ  .    )صحيح(  -6159
   )4("وضعها هللاالقذرة إال 

العالية     رسول للا   : أن    ن جابرفي مسلم عو -6160 بالسوق داخال من بعض  مر 
والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا  
ما نحب أنه لنا بشئ وما نصنع به ؟ قال أتحبون أنه لكم ؟ قالوا وللا لو كان حيا كان عيبا فيه 

:"صغير  أََسكُّ   )5("هون على هللا من هذا عليكمفوهللا للدنيا أ ْلنه أسك فكيف وهو ميت ؟ فقال  
 الذنين" 

تعدل    كانت الدنيا  لو  رسول للا   قال : قال    عن سهل بن سعدو.  )صحيح لغيره( -6161
   )6("ماء شربة هامن سقى كافرا ما  للا جناح بعوضة عند

ْنَيا َمْلع وَنةٌ     رسول للا َسِمْعت   :"َيق ول    هريرة  عن أبي. )حسن( -6162 َيق ول  أاََل إِنَّ الدُّ
تَعَل ٌِم  ِ َوَما َوااَله  َوَعاِلٌم أَْو م      )7(" َمْلع وٌن َما فِيَها إاِلَّ ِذْكر  َّللاَّ

  

 
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب استحباب العفو والتواضع (  2588( برقم: )21/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الزهد والرقائق ، ( )بهذا اللفظ(2963( برقم: )213/  8في "صحيحه" ) أخرجه مسلم – )2(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ناقة النبي صلى هللا عليه وسلم  2872( برقم: )32/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(

 . ( )بهذا اللفظ(
/  2»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ((  703( برقم: )477/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

 ."سناده صحيح على شرط مسلم"إ(:477
 . ( ) كتاب الزهد والرقائق ، ( )بهذا اللفظ(2957( برقم: )210/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
هذا حديث صحيح ، غريب من هذا الوجه    وقال :"  ( )بهذا اللفظ(2320( برقم: )150/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )6(
»سلسلة  :"صحيح لغيره" ، وانظر بحثه مفصال في  3240برقم    (:264/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )" . قال األلباني في  .  

 . 686برقم  (:299/ 2األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )
وقال :"حسن غريب"  . وحسنه األلباني في    ( )بهذا اللفظ(2322( برقم: )151/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )7(

 . 3244برقم  (:265/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« ) 
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 ذم الظلم  باب في  •
َيا  عن النبي    عن أبي ذرفي مسلم   -6163 أَنَّه  قَاَل  َوتَعَالَى  تََباَرَك   ِ فِيَما َرَوى عن َّللاَّ

وا َياِعَباِدي ك لُّك ْم   ًما فَاَل تََظالَم  َحرَّ ْمت  الظُّْلَم َعلَى َنْفِسي َوَجعَْلت ه  َبْيَنك ْم م  َضالٌّ إاِلَّ  ِعَباِدي إِن ِي َحرَّ
ونِي    َمْن َهَدْيت ه  فَاْستَْهد ونِي أ ْطِعْمك ْم َيا ِعَباِدي  أَْهِدك ْم َيا ِعَباِدي ك لُّك ْم َجاِئٌع إِالَّ َمْن أَْطعَْمت ه  فَاْستَْطِعم 

َوالنََّهاِر   ِباللَّْيِل  ت ْخِطئ وَن  إِنَّك ْم  ِعَباِدي  َيا  أَْكس ك ْم  فَاْستَْكس ونِي  َكَسْوت ه   َمْن  َعاٍرإاِلَّ  أَْغِفر   ك لُّك ْم  َوأََنا 
وِني أَْغِفْرلَك ْم َيا   ونِي َولَْن تَْبلُغُوا نَْفِعي  ِعبَاِدي إِنَُّكْم لَْن تَْبلُغُ الذُّن وَب َجِميعًا فَاْستَْغِفر  ي فَتَُضر  وا َضّرِ

لَُكْم َوآِخَرُكْم َوأنسُكْم َوِجنَُّكمْ    َكانُوا َعلَى أَتْقَى قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكمْ  فَتَْنفَعُونِي يَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أَوَّ
لَ  ْلِكي َشْيئًا َيا ِعَباِدي لَْو أَنَّ أَوَّ َكانُوا َعلَى أَْفَجِرقَْلِب  ك ْم َوآِخَرك ْم َوأنسك ْم َوِجنَّك ْم  َما َزاَد ذَِلَك فِي م 

وا فِي   َرُجٍل َواِحدٍ  لَك ْم َوآِخَرك ْم َوأنسك ْم َوِجنَّك ْم قَام  ْلِكي َشْيئًا َيا ِعَباِدي لَْو أَنَّ أَوَّ َما َنقََص ذَِلَك ِمْن م 
ا عنِدي إاِلَّ َكَما َيْنق ص  اْلِمْخَيط   َواِحٍد فََسأَل ونِي فَأَْعَطْيت  ك لَّ أنس َصِعيدٍ  اٍن َمْسأَلَتَه  َما َنقََص ذَِلَك ِممَّ

َخْيًرا فَْلَيْحَمْد   إِذَا أ ْدِخَل اْلَبْحَر َيا ِعَباِدي إِنََّما ِهَي أَْعَمال ك ْم أ ْحِصيَها لَك ْم ث مَّ أ َوف ِيك ْم إِيَّاَها فََمْن َوَجدَ 
َ َوَمْن َوَجدَ  َنْفَسه   َغيْ   َّللاَّ ْمت  َعلَى َنْفِسي  "  وفي لفظ لمسلم،    )1("  َر ذَِلَك فَاَل َيل وَمنَّ إاِلَّ  إِن ِي َحرَّ

وا   )2(" الظُّْلَم َوَعلَى ِعَباِدي فَاَل تََظالَم 

  اْلَحِديثِ إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ فَِإنَّ الظَّنَّ أَْكذَُب  قَاَل    رسول للا أَنَّ      عن أَبِي هريرة  وفيهما  -6164
وا َوك ون وا ِعَبادَ  ِ    َواَل تََحسَّس وا َواَل تََجسَّس وا َواَل تََنافَس وا َواَل تََحاَسد وا َواَل تََباَغض وا َواَل تََداَبر  َّللاَّ

 )3("إِْخَواًنا

قَاَل اتَّق وا الظُّْلَم   رسول للا   أَنَّ رضي للا عنهما    عن جابر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ   وفي مسلم -6165
 )4( " إِنَّ الظُّْلَم ظ ل َماٌت َيْوَم اْلِقَياَمةِ فَ 

ِ بن عمر وفيهما -6166  )5("الظُّْلم  ظ ل َماٌت َيْوَم اْلِقَياَمةِ "قَاَل   عن النبي    عن َعْبِد َّللاَّ

ٌل َيا      رسول للا   قَالَ     عن أنس  وفيهما -6167 ْر أََخاَك َظاِلًما أَْو َمْظل وًما فَقَاَل َرج  اْنص 
ه  أَْو تَ  ز  ه  قَاَل تَْحج  ه  إِذَا َكاَن َمْظل وًما أَفََرأَْيَت إِذَا َكاَن َظاِلًما َكْيَف أَْنص ر  ِ أَْنص ر  ْمنَع ه  ِمْن  َرس وَل َّللاَّ

ه  )6("الظُّْلِم فَإِنَّ ذَِلَك َنْصر 

بن جبل ِحيَن َبعَثَه     ِلمعاذ   رسول للا   قَالَ   رضي للا عنهما    عباسعن ابن  فيهما  و -6168
ِ ِحَجابٌ  فإنه ليس بينها   "  ولفظ مسلم" ،   إِلَى اْليََمِن َواتَِّق َدْعَوةَ اْلَمْظل وِم فَإِنَّه  لَْيَس َبْيَنه  َوَبْيَن َّللاَّ

 )7("وبين للا حجاب 

   )8( "َوَنْصِر اْلَمْظل وِم  ذكرمنها" ِبَسْبعٍ   أََمَرَنا النبي"  عن البراءفيهما و -6169

  )9("َوَنْصِر الضعيف َوَعْوِن اْلَمْظل وِم " وفي لفظ للبخاري  -6170

 
 . حريم الظلم ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب ت2577( برقم: )16/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بهذا اللفظ(2577( برقم: )17/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب األدب ، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ( )بهذا 6064( برقم: )19/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 2563( برقم: )10/  8اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .والتناجش ونحوها ( )بمثله.(

 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بهذا اللفظ(2578( برقم: )18/  8لم في "صحيحه" )أخرجه مس – )4(
( ) كتاب المظالم ، باب الظلم ظلمات يوم القيامة ( )بهذا اللفظ( 2447( برقم: )129/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 . اب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بمثله.(( ) كت2579( برقم: )18/  8ومسلم في "صحيحه" )، 

( ) كتاب اإلكراه ، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف  6952( برقم: )22/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .عليه القتل ( )بهذا اللفظ(

ة ، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في ( ) كتاب الزكا1496( برقم: )128/    2أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )7(
( ) كتاب اإليمان ، باب اأْلمر باإليمان باهلل 19( برقم: )37/    1ومسلم في "صحيحه" )،  الفقراء حيث كانوا ( )بهذا اللفظ(  

 . ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ( )بنحوه.(
( ) كتاب الجنائز ، باب األمر باتباع الجنائز ( )بهذا اللفظ( ، 1239( برقم: )71/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 .() كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ( )بنحوه.(2066( برقم:)135/  6ومسلم في "صحيحه") 
 . ( ) كتاب االستئذان ، باب إفشاء السالم ( )بهذا اللفظ(6235( برقم: )52/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )9(
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 في حسن الخلق باب  •

ْثِم فَقَاَل    رسول للا  َسأَْلت   " عن النواس ْبِن ِسْمعَانَ  في مسلم -6171 اْلبِر  عن اْلبِر ِ َواْْلِ
ثُْم َماَحاَك فِي َصْدِرَك َوَكِرْهَت أَْن يَطَِّلَع َعلَْيِه النَّاسُ  حسن اْلُخلُقِ   )1("َواإْلِ

قَالَْت: َما َضَرَب َرس ول  للِا َصلَّى للا  رضي للا عنها    َعْن َعائَِشةَ في صحيح مسلم   -6172
 .)2("َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا قَطُّ ِبَيِدِه ، َواَل اْمَرأَةً َواَل َخاِدًما 

اْلَمِديَنةَ لَْيَس لَه  َخاِدٌم فَأََخذَ   َرِضَي للا  َعْنه  قَاَل : قَِدَم َرس ول  للِا    َعْن أَنٍَس وفيهما   -6173
فَقَاَل : َيا َرس وَل للِا إِنَّ أََنًسا غ اَلٌم َكي ٌِس فَْلَيْخد ْمَك    أَب و َطْلَحةَ ِبَيِدي فَاْنَطلََق ِبي إِلَى َرس وِل للِا  

 ِلَم َصَنْعَت َهذَا َهَكذَا َواَل ِلَشْيٍء لَْم  قَاَل : فََخَدْمت ه  فِي السَّفَِر َواْلَحَضِر َما قَاَل ِلي ِلَشْيٍء َصَنْعت ه  
 .)3("أَْصنَْعه  ِلَم لَْم تَْصَنْع َهذَا َهَكذَا 

ل قًا َوَكاَن ِلي أٌَخ ي قَال  لَه  أَب و ع َمْيٍر   قَاَل َكاَن النبي    عن أنس  فيهما -6174 أَحسن النَّاِس خ 
بََّما َحَضَر  قَاَل أَْحِسب ه  فَِطيًما َوَكاَن إِذَا َجاَء   قَاَل َيا أََبا ع َمْيٍر َما فَعََل النُّغَْير  ن غٌَر َكاَن َيْلعَب  ِبِه فَر 

ر  ِباْلِبَساِط الَِّذي تَْحتَه  فَي ْكَنس  َوي ْنَضح  ث مَّ َيق وم  َوَنق وم  َخْلفَ  اَلةَ َوه َو فِي َبْيِتَنا فََيأْم     )4("ه  فَي َصل ِي ِبَناالصَّ

لما تكابوا عليها    )5(" أحسنوا المْل كلكم سيروى"  م عن أبي قتادةي صحيح مسلف -6175
 .. المأل: الخلق ، العشرة

إن خياركم أحاسنكم    "عن النبي  رضي للا عنهما    ووفي البخاري عن ابن عمر  -6176
 )6("أخالقا

قَاَل إِنَّ ِمْن  َ  رسول للا   إِنَّ "رضي للا عنهما     بن عمروعن    وفي لفظ للبخاري -6177
 )7("أََحب ِك ْم إِلَيَّ أَحسنك ْم أَْخاَلقًا

، فلما    أن رجال استأذن على النبي    رضي للا عنها :"  عن عائشةفي البخاري  و -6178
في وجهه وانبسط    ، فلما جلس تطلق النبي    بئس أخو العشيرة ، وبئس ابن العشيرة رآه قال:  

إليه ، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول للا ، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ،  
؟ إن  يا عائشة ، متى عهدتني فحاشا :  ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه ، فقال رسول للا  

اتقاء شره . الناس  تركه  القيامة من  الناس عند للا منزلة يوم  أن رجال  "  سلمولفظ م" ،  شر 
فقال : ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل عليه    استأذن على النبي  

أالن له القول . قالت عائشة : فقلت : يا رسول للا قلت له الذي قلت ، ثم ألنت له القول قال : 
  )8(".  ناس اتقاء فحشهمن ودعه أو تركه اليا عائشة إن شر الناس منزلة عند للا يوم القيامة 

 
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تفسير البر واإلثم ( )بهذا اللفظ(2553( برقم: ) 6/  8أخرجه مسلم في"صحيحه") – )1(
مباعدته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم لآلثام واختياره ( ) كتاب الفضائل ، باب  2328( برقم: )80/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .من المباح أسهله ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب الوصايا ، باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا 2768( برقم: )11/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )3(

( ) كتاب الفضائل ، 2309( برقم: )73/    7م في "صحيحه" )مسلو  كان صالحا له ونظر األم وزوجها لليتيم ( )بهذا اللفظ( ،
 .(بمثلهباب كان رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أحسن الناس خلقا ( )

( ) كتاب األدب ، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل ( )بهذا 6203( برقم: )45/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(
 ( ) كتاب اآلداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند والدته ( )بمثله.(2150( برقم: ) 176/    6ومسلم في "صحيحه" ) ،  اللفظ(  

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب قضاء الصالة الفائتة (  681( برقم: )381/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 . )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األدب ، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل  6035( برقم: )13/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
ب الفضائل ، باب كثرة حيائه صلى هللا عليه وسلم ( ( ) كتا2321( برقم: )78/    7ومسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  

 . )بنحوه.(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي 3759( برقم: )28/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 .هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
، باب لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم فاحشا  ( ) كتاب األدب  6032( برقم: )13/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )8(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب مداراة من  2591( برقم: )21/    8وال متفحشا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . يتقى فحشه ( )بنحوه.(
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ما شيء أثقل    "أن النبي صلى للا عليه وسلم قال:    عن أبي الدرداءو.    )صحيح( -6179
   )1(" في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، وإن للا ليبغض الفاحش البذيء . 

أثقل    "  أن النبي صلى للا عليه وسلم قال    وفي لفظ البن حبان وأحمد.    )صحيح(  -6180
 )2(" شيء في الميزان الخلق الحسن

ِ َحْيث َما ك ْنَت َوأَْتِبْع السَّي ِئَةَ  رسول للا   قَاَل ِلي    عن أبي ذرو.  )حسن لغيره( -6181 اتَِّق َّللاَّ
ل ٍق حسن َها َوَخاِلِق النَّاَس ِبخ     )3(  "اْلحسنةَ تَْمح 

قسم بينكم أخالقكم كما  :إن للا      قال رسول للا :"    عن  بن مسعود  .    (موقوف) -6182
يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب وال يعطي الدين إال وإن للا عز وجل  قسم بينكم أرزاقكم  

والذي نفسي بيده ال يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه   لمن أحب فمن أعطاه هللا الدين فقد أحبه
ه بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي للا قال غشمه وظلمه وال يكسب عبد  وال يؤمن حتى يأمن جار

ماال من حرام فينفق منه فيبارك له فيه وال يتصدق به فيقبل منه وال يترك خلف ظهره إال كان 
زاده إلى النار إن للا عز وجل ال يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث ال  

   )4(يمحو الخبيث"

جلس ذات يوم على المنبر ، وجلسنا   أن النبي    "    سعيد الخدريعن أبي  وفيهما   -6183
فقال رجل  حوله ، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها .  

وال    ، فقيل له: ما شأنك ، تكلم النبي    فسكت النبي    : يا رسول هللا ، أويأتي الخير بالشر؟
حضاء ، فقال: أين السائل . وكأنه حمده فقال:  يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه ، قال: فمسح عنه الر

إنه ال يأتي الخير بالشر ، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم ، إال آكلة الخضراء ، أكلت حتى إذا 
امتدت خاصرتاها ، استقبلت عين الشمس ، فثلطت ، وبالت ، ورتعت ، وإن هذا المال خضرة 

وإنه    ين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي  حلوة ، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسك
  وفي لفظ لمسلم " ،  من يأخذه بغير حقه ، كالذي يأكل وال يشبع ، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة  

: ال يأتي الخير إال بالخير ، ال يأتي الخير إال بالخير ، ال يأتي  وهل يأتي الخير بالشر ؟ قال"
أنبت الربيع يقتل ، أو يلم إال آكلة الخضر ، فإنها تأكل حتى إذا ، إن كل ما  الخير إال بالخير  

امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ، ثم اجترت ، وبالت ، وثلطت ، ثم عادت ، فأكلت ، إن هذا  
المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه ، فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقه  

   )5(".كان كالذي يأكل وال يشبع .

 
( برقم: 400/    4"سننه" )( )بمثله.( ، وأبو داود في  5693( برقم: ) 506/    12أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
وقال :"حسن صحيح" . قال   ( )بهذا اللفظ(2002( برقم: )535/    3والترمذي في "جامعه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  4799)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يعلى بن مملك، فقد روى له  " (:506/  12»صحيح ابن حبان« )  األرنؤوط في
»صحيح ، وصححه األلباني في    ، وأبو داود والترمذي والترمذي، وذكره المؤلف في " الثقات "البخاري في " األدب المفرد "

 .  2641برقم  (:7/ 3الترغيب والترهيب« )
( برقم:  6702/    12في "مسنده" )، وأحمد    (بهذا اللفظ ( )481( برقم: )230/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(
سناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير "إط الرسالة(:  487/  45»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    (بمثله( )28142)

»سلسلة األحاديث الصحيحة . قال األلباني في    (230/  2»صحيح ابن حبان« )" ، وكذا قال في  وهو ثقة.  ...عطاء بن نافع  
( . وتابعه  1921هذا إسناد صحيح، وصححه ابن حبان )لت: و...ق   :"  876برقم    (:535/  2وشيء من فقهها وفوائدها« )

الميزان يوم القيامة الخلق   خاله عطاء بن نافع به بلفظ الغطريف، وفي رواية بلفظ: " إن أفضل شيء في  الحسن بن مسلم عن 
 ".  ( وسنده صحيح أيضا442/  6الحسن ". أخرجه أحمد )

  9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ،  ( )بهذا اللفظ(1987( برقم: ) 526/  3أخرجه الترمذي في "جامعه" ) – )3(
حسن لغيره، وهذا إسناد " ط الرسالة(:  284/  35»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بلفظه.(21750( برقم: )4983  /

، لكنه لم يسمع رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن أبي شبيب، فقد روى له مسلم في المقدمة، وهو صدوق حسن الحديث
 .  "حسن لغيره"2655برقم  (:12/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« ) ". وقال األلباني في من أبي ذر

. قال   ( ) مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(3746( برقم: )855/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(
فالصحيح أنه    ...:  2/306قال الذهبي في "الميزان"    ...  إسناده ضعيف"ط الرسالة(:   189/  6»مسند أحمد« )أحمد شاكر في  

 .  1076برقم   (:532/ 1»ضعيف الترغيب والترهيب« )اني في .". وضعفه األلبموقوف، كما ذكر الدارقطني
( ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة على اليتامى ( )بهذا اللفظ( ، 1465( برقم: )121/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) )   – )5(

 .)بمثله.(( ) كتاب الزكاة ، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا ( 1052( برقم: )101/  3ومسلم في "صحيحه" )
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 الرفق واألناة باب في  •

َ  َقال رسول للا  :"قَالَتْ   رضي للا عنها   عائشة   فيهما عن -6184 ي ِحبُّ    رفيق    إِنَّ َّللاَّ
ْفَق فِي اْْلَْمِر ك ل ِهِ   )1( "  يا عائشة ، عليك بالرفق ، وإياك والعنف والفحش  "ولفظ مسلم " الر ِ

ْفِق   قال: "  عن النبي    وفي مسلم عنها -6185 ْفَق َوي ْعِطي َعلَى الر ِ َ َرفِيٌق ي ِحبُّ الر ِ إِنَّ َّللاَّ
 )2(" َما اَل ي ْعِطي َعلَى اْلعنِف َوَما اَل ي ْعِطي َعلَى َما ِسَواه  

ْفَق اَل َيك ون  فِي َشْيٍء إاِلَّ َزاَنه  َواَل ي ْنَزع  ِمْن َشْيٍء إاِلَّ َشاَنه     :"وفي مسلم عنها -6186 إِنَّ الر ِ
")3( 

ْفَق  رسول للا   َسِمْعت  قال:"    بن عبدهللاَجِرير  في مسلم عن -6187 َيق ول  َمْن ي ْحَرْم الر ِ
    )4(" من حرم الرفق حرم الخير " وفي لفظ " يُْحَرْم اْلَخْيرَ 

  )5("  من يحرم الرفق يحرم الخير كله وزاد أبوداود في لفظ".  )صحيح( -6188

ي ِرَ   :"أَنََّها قَالَتْ   رضي للا عنها  عن عائشة  فيهما -6189 َبْيَن أَْمَرْيِن قَطُّ    رسول للا   َما خ 
ِلَنْفِسِه      رسول للا   إاِلَّ أََخذَ أَْيَسَره َما َما لَْم يَك ْن إِثًْما فَإِْن َكاَن إِثًْما َكاَن أَْبعََد النَّاِس ِمْنه  َوَما اْنتَقَمَ 

ِ فََيْنتَِقَم ِبَها ّلِِلَِّ  ْرَمة  َّللاَّ  )6("فِي َشْيٍء قَطُّ إاِلَّ أَْن ت ْنتََهَك ح 

  

 
( ) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إذا عرض 6927( برقم: )16/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب السالم ، باب النهي 2165( برقم: )4/    7ومسلم في "صحيحه" )،  الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح ( )بهذا اللفظ(  
 .رد عليهم ( )بمثله.(َعْن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف ي

 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل الرفق ( )بهذا اللفظ(2593( برقم: )22/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل الرفق ( )بهذا اللفظ(2594( برقم: )22/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل الرفق ( )بهذا اللفظ(2592( برقم: )22/  8في "صحيحه" )أخرجه مسلم  – )4(
. قال األرنؤوط في    ( ) كتاب األدب ، باب في الرفق ( )بهذا اللفظ(4809( برقم: )403/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

/  2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني في    "إسناده صحيح."(:187/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )
 .  6606برقم  (:1123

( ) كتاب األدب ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يسروا وال  6126( برقم: )30/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )6(
( ) كتاب الفضائل ، باب مباعدته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم 2327( برقم: )80/   7تعسروا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  ح أسهله ( )بمثله.(لآلثام واختياره من المبا



1198   | 

 1198  الصفحة
 

 اللعن  أحكام   •
ْؤِمن  ِبالطَّعَّاِن َواَل اللَّعَّاِن َواَل اْلفَاِحِش رسول للا    قَالَ     بن مسعودعن   -6190 لَْيَس اْلم 

   )1("  َواَل اْلَبِذيءِ 

ال ينبغي لصديق أن يكون    :" قال    رسول للا   : أن  عن أبي هريرةوفي مسلم   -6191
 )2("لعانا

ال يكون اللعانون شفعاء      رسول للا   قال  :"يقول    وفي مسلم عن أبي الدرداء -6192
 )3("وال شهداء يوم القيامة 

قال: قيل يا رسول للا ادع على المشركين قال إني لم     عن أبي هريرةوفي مسلم   -6193
 )4("أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة 

رجالن      رسول للا   دخل على  "قالت:  رضي للا عنها   ن عائشةوفي مسلم ع -6194
بشيء ال أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول للا من أصاب   هفكلما

من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما  
زكاة   له  فاجعله  سببته  أو  لعنته  المسلمين  فأي  بشر  أنا  إنما  اللهم  قلت  ؟  ربي  عليه  شارطت 

 )5(ا"وأجر

اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل      رسول للا   قال: قال    ن أبي هريرةوفي مسلم ع -6195
  )6(ة " من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحم

لمسلم عنه -6196 لفظ  قد  :"   وفي  وإني  البشر  يغضب  كما  يغضب  بشر  إنما محمد  اللهم 
سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه  اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو  

 )7(ة"بها إليك يوم القيام

 قال: كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس فرأى    أنس بن مالكوفي مسلم عن   -6197
اليتيمة فقال آنت هيه ؟ لقد كبرت ال كبر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي      رسول للا 

أن ال يكبر سني فاْلن ال      رسول للا   فقالت أم سليم مالك ؟ يا بنية قالت الجارية دعا علي
  رسول للا   يكبر سني أبدا أو قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت

رسول للا  فقال لها    مالك ؟ يا أم سليم فقالت يا نبي للا أدعوت على يتيمتي ؟ قال وما ذاك
    رسول للا  قالت زعمت أنك دعوت أن ال يكبر سنها وال يكبر قرنها قال فضحك  سليم أم  ؟  

ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أن بشر  

 
( برقم: 520/    3في "جامعه" )، والترمذي    ( )بهذا اللفظ(192( برقم: )421/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(
صححه "...(: 548» »بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )صوقال :"حسن غريب" .  قال ابن حجر في    ( )بمثله.(1977)

ديث صحيح، محمد بن زيد الرفاعي، "ح(: 421/  1»صحيح ابن حبان« )قال األرنؤوط في    "وقفه.الحاكم، ورجح الدارقطني  
 . 5381برقم   (:949/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في لكنه توبع عليه

َعْن لعن الدواب وغيرها    ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي2597( برقم: )23/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .  ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن لعن الدواب وغيرها  2598( برقم: )24/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن لعن الدواب وغيرها  2599( برقم: )24/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب من لعنه النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 2600( برقم: )24/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 . َوَسلََّم أو سبه ( )بهذا اللفظ(

 َعلَْيِه ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب من لعنه النبي َصلَّى هللاُ 2601( برقم: )25/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 . َوَسلََّم أو سبه ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب من لعنه النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 2601( برقم: )25/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 . َوَسلََّم أو سبه ( )بهذا اللفظ(
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لبشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة  أرضى كما يرضى ا
 )1(" ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة

 .لعن الدابة والريح والدهر •

بن حصينفي مسلم   -6198 بينما    عن عمران  أسفاره     رسول للا   قال:  بعض  في 
فقال خذوا ما عليها     رسول للا   وامرأة من اْلنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك

 )2(د"قال عمران فكأني أراها تمشي في الناس ما يعرض لها أح "   ودعوها فإنها ملعونة

بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع  " قال:      عن أبي برزة األسلميوفي مسلم   -6199
ال      رسول للا  وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها قال فقال بصرت بالنبي   القوم إذ

 )3("تصاحبنا ناقة عليها لعنة 

،    أن رجال لعن الريح عند النبي  رضي للا عنهما    عن ابن عباسو.    )صحيح( -6200
وليس أحد يلعن شيئا ليس له بأهل إال رجعت عليه  ،    ال تلعن الريح ، فإنها مأمورة:    فقال  
   )4(" . اللعنة 

)قال للا عزوجل يؤذيني ابن آدم يسب رسول للا  قال  أبي هريرة فيهما عن و -6201
 )5("بيدي اْلمرأقلب الليل والنهار وأنا الدهر الدهر

  

 
بر والصلة واآلداب ، باب من لعنه النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه ( ) كتاب ال2603( برقم: )26/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . َوَسلََّم أو سبه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن لعن الدواب وغيرها  2595( برقم: )23/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن لعن الدواب وغيرها  2596( برقم: )23/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحظر واإلباحة ، ذكر الزجر عن لعن المرء الرياح ألنها  5745( برقم: )55/    13أخرجه حبان في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب األدب ، باب في 4908( برقم: )430/    4اود في "سننه" )أبو د، و(  بهذا اللفظ مأمورة تأتي بالخير والشر معا ( )
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال "(:270/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في    (بنحوهاللعن ( )

 (: 63/  3الترغيب والترهيب« )»صحيح  " . وصححه األلباني في  الشيخين غير زيد بن أخزم، فقد أخرج له البخاري وهو ثفة.
 . 1668برقم  (:265/ 2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )، وفي  2800برقم 

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب وما يهلكنا إال الدهر اآلية ( )بهذا  4826( برقم: )133/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 .( ) كتاب اأْللفاظ من اأْلدب وغيرها ، باب النهي َعْن سب الدهر ()بمثله.(2246م: )( برق 45/    7اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه") 
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 الغضب وعالجه  باب في •

ُصَردٍ   وفيهما -6202 ْبِن  ُسلَْيَماَن  النبي  :"قَالَ     عن  َمَع  َجاِلًسا  َيْستَبَّاِن   ك ْنت   اَلِن  َوَرج 
ه  فَقَاَل النبي  ه  َواْنتَفََخْت أَْوَداج  إِن ِي َْلَْعلَم  َكِلَمةً لَْو قَالََها ذََهَب عنه  َما َيِجد     فَأََحد ه َما اْحَمرَّ َوْجه 

 ِ ِ ِمْن الشَّْيَطاِن    فَقَال وا لَه  إِنَّ النبي   ِمْن الشَّْيَطاِن ذََهَب عنه  َما َيِجد    لَْو قَاَل أَع وذ  ِباّلِلَّ ْذ ِباّلِلَّ قَاَل تَعَوَّ
ن ونٌ   )1(" مجنونا تراني؟"ولفظ مسلم " ،   فَقَاَل َوَهْل بِي ج 

أوصني قال ) ال تغضب    أن رجال قال للنبي ":    ن أبي هريرةوفي البخاري ع -6203
  )2("( . فردد مرارا قال ) ال تغضب (

قال ) ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد     رسول للا   : أنعن أبي هريرةوفيهما   -6204
 )3("الذي يملك نفسه عند الغضب

َرَعةَ فِيك ْم قَاَل ق ْلَنا     رسول للا   قَالَ     عن بن مسعودوفي مسلم   -6205 فََما تَع دُّوَن الصُّ
َجال  قَاَل لَْيَس ِبذَِلَك َولَِكنَّه  الَِّذي يَْمِلك  َنْفَسه  عنَد اْلغََضِب   " " الصرعة : الذي الَِّذي اَل َيْصَرع ه  الر ِ

   )4(يصرع الناس"

إذا غضب أحدكم وهو  قال لنا "      رسول للا  قال: إن    عن أبي ذر.    )ضعيف( -6206
   )5("قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع

" إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان وله صحبة    . عن عطية العوفي    )ضعيف( -6207
   )6(أ"خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوض

 . الوضوء  -4  .االضطجاع  - 3  .الجلوس  -2  .  الشيطان الرجيمالتعوذ باهلل من  -1عالج الغضب •

أراه رفعه قال "أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون      عن أبي هريرة.    )صحيح( -6208
     )7(بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبيك يوما ما "

 
( ) كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ( )بهذا اللفظ(  3282( برقم: )124/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي   ( ) كتاب البر والصلة واآلداب2610( برقم: ) 31/    8، ومسلم في "صحيحه" ) 
 . شيء يذهب الغضب ( )بنحوه.(

 . ( ) كتاب األدب ، باب الحذر من الغضب ( )بهذا اللفظ(6116( برقم: )28/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
ومسلم ، ( ) كتاب األدب ، باب الحذر من الغضب ( )بهذا اللفظ( 6114( برقم: )28/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(

الصلة واآلداب ، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب ( ) كتاب البر و2609( برقم: )30/    8في "صحيحه" )
 .الغضب ( )بلفظه.(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب فضل من يملك نفسه عند  2608( برقم: )30/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . الغضب وبأي شيء يذهب الغضب ( )بهذا اللفظ(

( برقم:  395/    4وأبو داود في "سننه" )،  ( )بهذا اللفظ(  5688( برقم: )501/    12)  أخرجه ابن حبان في "صحيحه"  –  )5(
»صحيح ابن حبان«  . قال األرنؤوط في  ( )بمثله مطوال.(21744( برقم: ) 4982/    9وأحمد في "مسنده" )،    ( )بلفظه.(4782)
وهذا سند صحيح    ...  5/152وصله أحمد  لكن    ...حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إال ان فيه انقطاعاً "(: 501/  12)

، ثم تراجع   1657برقم    (:261/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )". وصححه األلباني في  على شرط مسلم.  
وقال عن   6664برقم    (:391/  14»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )عن ذلك  وضعفه في  

 ... لت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ لكن له علة خفية لم أر من تنبه لهاق   د :"سند اإلمام أحم
األول: أبو معاوية عنه عن أبي حرب عن   الخالصة؛ أن مدار الحديث على داود بن أبي هند، وأنه اختلف عليه على وجوه ثالثة:

الثالث: عبد الرحيم بن سليمان عنه عن بكر    مرسالً.  -وهو: ابن عبد هللا المزني    -بكر  الثاني: خالد عنه عن     أبي ذر منقطعاً.
ذا؛ وقد كنت ذهبت قديماً إلى تصحيح الحديث جرياً على ظاهر إسناد أحمد، وتبعاً لمن قواه ممن سلف، ه  ...  عن أبي ذر منقطعاً.

فأنا راجع عنه، وقد يعجب هذا ناساً، و  يغضب آخرين، وليس يهمني هذا وال هذا، وانما إرضاء ربواآلن وقد تبينت علته، 
 ". العالمين، وهو ولي التوفيق.

. قال    ( ) كتاب األدب ، باب ما يقال عند الغضب ( )بهذا اللفظ(4784( برقم: )396/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(
في   )األرنؤوط  األرنؤوط«  ت  داود  أبي  ضعيف."إ(:163/  7»سنن  .  سناده  األلباني  "  الضعيفة  وضعفه  األحاديث  »سلسلة 

 1510برقم    (:217»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص، وفي    582برقم    (:51/  2والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )
هذا حديث غريب ال نعرفه بهذا اإلسناد    وقال :"  ( )بهذا اللفظ(1997( برقم: )532/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )7(

( )بمثله.( والطبراني في 9883( برقم: ) 220/    17والبزار في "مسنده" )  "والصحيح عن علي موقوف  ..إال من هذا الوجه.
العراقي في    ( )بلفظه.(  3395( برقم: )357/    3"األوسط" ) المغني عن حمل األسفار«  . قال  »تخريج أحاديث اإلحياء = 

الراوي تردد في رفعه.«643)ص الترمذي من حديث أبي هريرة وقال غريب قلت رجاله ثقات رجال مسلم لكن  . (:»أخرجه 
 . 178برقم  (:97/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )وصححه األلباني  في 
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 )1(بمثله  وعن علي   )حسن لغيره موقوفاً وقد صح مرفوعاً(   -6209

 .  الحياءباب في   •
الحياء يحث على فعل الجميل وترك القبيح ، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في   •

الحياء   فليس هو من  عباده  أو حقوق  بل هو ضعف وخور وعجز ،  شيء من حقوق هللا 
 . ومهانه 

أََشدَّ َحَياًء ِمْن اْلعَْذَراِء فِي ِخْدِرَها    َكاَن النبي:"    عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ فيهما   -6210
 )2("فَإِذَا َرأَى َشْيئًا يَْكَره ه  َعَرْفَناه  فِي َوْجِههِ 

يَمان       رسول للا  قَالَ     عن أَبِي هريرةفيهما   -6211 أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَن    بِْضٌع َوَسْبعُونَ اْْلِ
يَمانِ ش ْعَبةً فَأَْفَضل َها قَْول  اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ   ،    "  َوأَْدَناَها إَِماَطة  اْْلَذَى عن الطَِّريِق َواْلَحَياء  ش ْعَبةٌ ِمْن اْْلِ

 )3("" بضع وستون البخاري ولفظ 

ٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر َوه َو يَِعظ  أََخاه    رسول للاأَنَّ     عن بن عمر  وفيهما -6212 َمرَّ َعلَى َرج 
يَمانِ  للا رسول   فِي اْلَحَياِء فَقَالَ   )4(" َدْعه  فَإِنَّ اْلَحَياَء ِمْن اْْلِ

ٍل َوه َو ي عَاِتب  أََخاه  فِي اْلَحَياِء َيق ول  إِنََّك لَتَْستَْحِيي َحتَّى  "مروفي لفظ للبخاري -6213 َعلَى َرج 
   )5(" ان . فقال رسول للا صلى للا عليه وسلم: دعه فإن الحياء من اْليم َكأَنَّه  َيق ول  قَْد أََضرَّ ِبكَ 

اْلَحَياء  اَل َيأِْتي إاِلَّ ِبَخْيٍر فَقَاَل بشير    قَاَل النبي:"    ْبَن حصين  فيهما عن عمران  -6214
ث   َك  بن كعب َمْكت وٌب فِي اْلِحْكَمِة إِنَّ ِمْن اْلَحَياِء َوقَاًرا َوإِنَّ ِمْن اْلَحَياِء َسِكيَنةً فَقَاَل لَه  عمران أ َحد ِ

ث نِي عن َصِحيفَِتكَ     رسول للا  عن   )6(" َوت َحد ِ

اْلَحَياء  َخْيٌر ك لُّه  قَاَل أَْو قَاَل اْلَحَياء  ك لُّه  َخْيٌر فَقَاَل     رسول للا   قَالَ   "وفي لفظ لمسلم -6215
ِ َوِمْنه  َضْعٌف قَ  َوَوقَاًرا ّلِِلَّ اَل  بشير بن كعب إِنَّا لََنِجد  فِي بَْعِض اْلك ت ِب أَْو اْلِحْكَمِة أَنَّ ِمْنه  َسِكيَنةً 

ث َك عنفَغَِضَب عمران َحتَّى اْحَمرَّ  َوت عَاِرض  فِيِه قَاَل      رسول للا  تَا َعْيَناه  َوقَاَل أاََل أََراِني أ َحد ِ
ْيٍد  فَأََعاَد عمران اْلَحِديَث قَاَل فَأََعاَد بشير فَغَِضَب عمران قَاَل فََما ِزْلَنا َنق ول  فِيِه إِنَّه  ِمنَّا َيا أََبا ن جَ 

 )7(" إِنَّه  اَل َبأَْس ِبِه 

ا أَْدَركَ   قَاَل النبي :"    عن أَبِي َمْسعُودٍ   وفي البخاري  -6216 ةِ   إِنَّ ِممَّ   النَّاس  ِمْن َكاَلِم النُّب وَّ
 )8(" إِذَا لَْم تَْستَْحيِ فَاْصَنْع َما ِشْئتَ  اْلولى

  

 
ال  –  )1( اللفظ(  434( برقم: )55/    2مقدسي في "األحاديث المختارة" )أخرجه الضياء  ،  وقال :"إسناده البأس به "( )بهذا 

»صحيح األدب قال األلباني في    ( )بمثله موقوفا مطوال.(37026( برقم: )553/    19وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 ." فوعاً حسن لغيره موقوفاً وقد صح مر"  997  /1321برقم  (:501المفرد« )ص

( ) كتاب األدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ( )بهذا اللفظ(  6102( برقم: )26/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .( ) كتاب الفضائل ، باب كثرة حيائه صلى هللا عليه وسلم ( )بنحوه.(2320( برقم: )78/  7، ومسلم في "صحيحه" )

ومسلم في "صحيحه" ،  ( ) كتاب اإليمان ، باب أمور اإليمان ( )بنحوه.(  9( برقم: )11/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .( ) كتاب اإليمان ، باب شعب اإليمان ( )بهذا اللفظ(35( برقم: )46/  1)
اء من اإليمان ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  ( ) كتاب اإليمان ، باب الحي 24( برقم: )14/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 .( ) كتاب اإليمان ، باب شعب اإليمان ( )بنحوه مختصرا.(36( برقم: )46/  1في "صحيحه" ) 
 .( ) كتاب األدب ، باب الحياء ( )بهذا اللفظ(6118( برقم: )29/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
)6(  –  ( في "صحيحه"  البخاري  ب29/    8أخرجه   )( اللفظ(  6117رقم:  )بهذا   ) الحياء  باب   ، األدب  كتاب   ( في ،  (  ومسلم 

 .( ) كتاب اإليمان ، باب شعب اإليمان ( )بمثله.(37( برقم: )46/  1"صحيحه" ) 
 . (بهذا اللفظ ( ) كتاب اإليمان ، باب شعب اإليمان ( )37( برقم: )74/  1مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )7(
 .( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان()بهذا اللفظ( 3484( برقم: )177/  4"صحيحه" ) أخرجه البخاري في – )8(
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 باب في إكرام الضيف   •
 إكرام الضيف واجب •

ِ إِنََّك تَْبعَث َنا فََنْنِزل  ِبقَْوٍم فَاَل    :"أَنَّه  قَالَ     عن عقبة ْبِن عامرفيهما   -6217 ق ْلَنا َيا َرس وَل َّللاَّ
وَنَنا فََما تََرى فَقَاَل لََنا   ْيِف فَاْقَبل وا فَإِْن لَْم َيْفعَل وا    َيْقر  وا لَك ْم بَِما َيْنبَِغي ِللضَّ إِْن نََزْلت ْم ِبقَْوٍم فَأََمر 
ْيِف ا  )1(" لَِّذي يَْنبَِغي لَُهمْ فَُخذُوا ِمْنُهْم َحقَّ الضَّ

َسِمعَْت أ ذ َناَي َوأَْبَصَرْت َعْيَناَي ِحيَن تََكلََّم   :"قَالَ     عن أَبِي ُشَرْيحٍ اْلُخَزاِعّيِ   فيهماو -6218
ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر فَْلي ْكِرْم َجاَره  َوَمْن َكاَن ي ْؤِمن     النبي ِ َواْلَيْوِم اْْلِخِر  فَقَاَل َمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ ِباّلِلَّ

َيافَة  ثاََلثَة   ِ قَاَل َيْوٌم َولَْيلَةٌ َوالض ِ  أَيَّاٍم فََما َكاَن  فَْلي ْكِرْم َضْيفَه  َجائَِزتَه  قَاَل َوَما َجائَِزت ه  َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ َوالْ  َو َصَدقَةٌ َعلَْيِه َوَمْن َكاَن ي ْؤِمن  ِباّلِلَّ تْ َوَراَء ذَِلَك فَه   )2("َيْوِم اْْلِخِر فَْلَيق ْل َخْيًرا أَْو ِلَيْصم 

َيافَة  ثاََلثَة  أَيَّاٍم  "وفي لفظ لمسلم عنه   -6219 يَْوٌم َولَْيلَةٌ الض ِ ٍل مسلم    َوَجائَِزتُهُ  َواَلَيِحلُّ ِلَرج 
ِ َوَكْيَف    أَِخيِه َحتَّى ي ْؤِثَمه  قَال وا  أَْن ي ِقيَم عندَ  ه  قَاَل ي ِقيم  عنَده  َواَلَشْيَء لَه  َيْقِريِه  َيا َرس وَل َّللاَّ ي ْؤثِم 

  )3("ِبهِ 

 )4("َواَل َيِحلُّ لَه  أَْن َيْثِوَي عنَده  َحتَّى ي ْحِرَجه     عنه وفي لفظ للبخاري  -6220

المقدام بن معد يكرب.    )صحيح( -6221 قال  أبي كريمة  عن  ليلة  "      رسول للا   : 
   )5("فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك  الضيف حق على كل مسلم

قال " أال ال يحل ذو ناب من  النبي   :عن  عن المقدام بن معد يكرب.    )صحيح( -6222
وأيما رجل ضاف قوما السباع وال الحمار اْلهلي وال اللقطة من مال معاهد إال أن يستغني عنها  

   )6("فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه

من دخل حائطا  :"قال   النبي : عن رضي للا عنهما  ابن عمر عن و .   (ضعيف) -6223
   )7("فليأكل وال يتخذ خبنة 

قال : إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن     أن رسول هللا     عن أبي سعيد و.   )حسن( -6224
يأكل فليناد يا صاحب الحائط ثالثا فان أجابه وإال فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد ان يشرب  
من ألبانها فليناد يا صاحب اْلبل أو يا راعي اْلبل فان أجابه وإال فليشرب والضيافة ثالثة أيام 

   )8("فما زاد فهو صدقة

من مر  قال :  -رضي للا عنه   - أبي عياض ، أن عمر بن الخطابعن .  )صحيح( -6225
    )9(". منكم بحائط فليأكل في بطنه وال يتخذ خبنة

 
( ) كتاب األدب ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ( )بهذا 6137( برقم: )32/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .كتاب اللقطة ، باب الضيافة ونحوها ( )بلفظه.(( ) 1727( برقم: )138/  5ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
( ) كتاب األدب ، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ  6019( برقم: )11/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ثله.( ( ) كتاب اللقطة ، باب الضيافة ونحوها ( )بم48( برقم: )137/  5جاره ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب اللقطة ، باب الضيافة ونحوها ( )بهذا اللفظ(48( برقم: )138/  5أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 () كتاب األدب ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ( )بهذا اللفظ( 6135(برقم:)32/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )4(
. قال    ( ) كتاب األطعمة ، باب ما جاء في الضيافة ( )بهذا اللفظ(3750( برقم: )398/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

»سنن أبي داود ت األرنؤوط« .".  قال األرنؤوط في  واه أبو داود بإسناد صحيح"ر(:408  /9»البدر المنير « )ابن الملقن في  
 .  2592برقم  (: 695/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح"(: 577/ 5)
.   ( ) كتاب األطعمة ، باب ما جاء في أكل السباع ( )بهذا اللفظ(3804( برقم: )418/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(

" حديث صحيح، مروان بن ُرؤبة التغلبي، وان كان مجهوالً متابع."(:622/  5»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )قال األرنؤوط في  
 . 2870برقم  (:871/ 6الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ) »سلسلة األحاديث. وصححه األلباني في 

حديث غريب ، ال نعرفه من هذا الوجه   وقال :"  ( )بهذا اللفظ(1287( برقم: )562/    2أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )7(
»سنن ابن وط في  . قال األرنؤ  ( )بنحوه.(2301( برقم: )399/    3وابن ماجه في "سننه" )" ،  إال من حديث يحيى بن سليم

 " .  حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف."(:399/ 3ماجه ت األرنؤوط« )
.   ( ) مسند أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(11202( برقم: )2287/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )8(

وإن كان سييء الحفظ متابع، وله حديث حسن، مؤمل بن إسماعيل    "ط الرسالة(:   98/  17»مسند أحمد« )قال األرنؤوط في  
 ."شواهد تشده وتقويه.

( ) كتاب الضحايا ، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو 19711( برقم: )359/    9أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )9(
 .(«2517»برقم  (:158/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وصححه األلباني في  ماشيته ( )بهذا اللفظ(
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رضي للا عنه : إذا كنتم ثالثة    -  عن زيد بن وهب قال : قال عمر و.    )صحيح( -6226
أجابكم   فإن   ، اْلبل  راعي  يا   : فنادوا  اْلبل  براعي  مررتم  فإذا   ، منكم  واحدا  عليكم  فأمروا 

  )1(". فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروهافاستسقوه ، وإن لم يجبكم 

 إكرام الضيف ولو كان كافرا  •
من كان يؤمن باهلل واليوم اْلخر  "  قال :  عن النبي        أبي هريرة  فيهما عن   -6227

   )2(" فليكرم ضيفه 

ِ اَل ي ْخِزيَك  "    رضي للا عنها وفيه   هما عن عائشةفيو -6228 فَقَالَْت لَه  خديجة  َكالَّ أَْبِشْر فََوَّللاَّ
اْلَكلَّ   َوتَْحِمل   اْلَحِديَث  َوتَْصد ق   ِحَم  الرَّ لَتَِصل   إِنََّك  أََبًدا  َنَواِئِب  َّللاَّ   َعلَى  َوت ِعين   ْيَف  الضَّ َوتَْقِري 

 )3("اْلَحق ِ 

َضْيٌف َوُهَو َكافِرٌ     رسول للا   أَنَّ     عن أَبِي هريرةفي مسلم  و -6229 لَه    َضافَهُ   فَأََمَر 
ِلَبْت فََشِرَب ِحاَلبََها ث مَّ أ ْخَرى فََشِرَبه  ث مَّ أ ْخَرى فََشِرَبه  َحتَّى َشِرَب ِحاَلَب      رسول للا  ِبَشاةٍ فَح 

لَه   فَأََمَر  فَأَْسلََم  أَْصَبَح  إِنَّه   ث مَّ  ِشَياٍه  فَلَْم      رسول للا   َسْبعِ  ِبأ ْخَرى  أََمَر  ث مَّ  ِحاَلبََها  فََشِرَب  ِبَشاةٍ 
ْؤِمن  َيْشَرب  فِي ِمعًى َواِحٍد    رسول للا  َها فَقَالَ َيْستَِتمَّ    )4(" َواْلَكافُِر يَْشَرُب فِي َسْبعَِة أَْمعَاءٍ اْلم 

عن نافع قال : كان ابن عمر ال يأكل    رضي للا عنهما  بلفظ"  فيهما عن بن عمر  و -6230
حتى يؤتى بمسكين يأكل معه ، فأدخلت رجال يأكل معه فأكل كثيرا ، فقال: يا نافع ، ال تدخل  
هذا علي؛ سمعت النبي صلى للا عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معى واحد ، والكافر يأكل  

فجعل يضع بين يديه ، ويضع بين  رأى ابن عمر مسكينا ،    "  ، ولفظ مسلم"  في سبعة أمعاء .  
  يديه. قال: فجعل يأكل أكال كثيرا قال: فقال: ال يدخلن هذا علي ، فإني سمعت رسول للا  

   )5("يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء . 

اًل أَك واًل فَقَاَل لَه  ابن عمر إِنَّ   "وفي لفظ للبخاري  -6231     رسول للا   َكاَن أَب و نَِهيٍك َرج 
ِ َوَرُسوِلهِ قَاَل إِنَّ اْلَكافَِر َيأْك ل  فِي َسْبعَِة أَْمعَاٍء فَقَاَل   )6("فَأَنَا أُوِمُن بِاّللَّ

  

 
( ) كتاب الضحايا ، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو 21971( برقم: )359/  9أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) – )1(

صحيح بإسناديه جميعا ، وهو عندنا محمول على حال الضرورة   -رضي هللا عنه    -هذا عن عمر   وقال :"  ماشيته ( )بهذا اللفظ(
 . 2517برقم  (:158/ 8»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )" وصححهما األلباني في . ، وهللا أعلم

( ) كتاب األدب ، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ  6018( برقم: )11/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب اإليمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 47( برقم: )49/    1جاره ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  الصمت إال من الخير وكون ذلك كله من اإليمان ( )بمثله.( 
( ) بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ( )بهذا اللفظ(  3( برقم: )7/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب اإليمان ، باب بدء الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( )بمثله.(160برقم: )  (97/    1، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب األطعمة ، باب المؤمن يأكل في معى واحد ( )بنحوه 5396( برقم: )72/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

شربة ، باب المؤمن يأكل ِفي معى واحد والكافر يأكل  ( ) كتاب األْ 2063( برقم: )133/  6مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .ِفي سبعة أمعاء ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب األطعمة ، باب المؤمن يأكل في معى واحد ( )بهذا 5393( برقم: )71/    7أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
ب المؤمن يأكل ِفي معى واحد والكافر يأكل ِفي ( ) كتاب اأْلشربة ، با2060( برقم: )133/    6اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .سبعة أمعاء ( )بنحوه.(
 . ()كتاب األطعمة ، باب المؤمن يأكل في معى واحد ()بهذا اللفظ(5395( برقم: ) 71/  7أخرجه البخاري في"صحيحه") – )6(
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 آفات اللسانباب في  •
يَْضَمْن ِلي َما بَْيَن لَْحيَْيِه  َمْن  قَاَل      رسول للا   عن  عن سهل ْبِن َسْعدٍ   في البخاري -6232

 )1("َوَما بَْيَن ِرْجلَْيِه أَْضَمْن لَهُ اْلَجنَّةَ 

َيق ول  إِنَّ اْلعَْبَد لََيتََكلَّم  ِباْلَكِلَمِة َما َيتََبيَّن       رسول للا  َسِمعَ    عن أَبِي هريرة وفيهما -6233
ا َبْيَن اْلَمْشِرقِ   )2("ينزل بها في "  ولفظ مسلم والمغرب " ،  فِيَها يَِزلُّ ِبَها فِي النَّاِر أَْبعََد ِممَّ

 )3(" يهوي بها في النار" وفي لفظ لمسلم   -6234

ِباْلَكِلَمِة ِمْن    :"قَالَ   عن النبي    عن أَبِي هريرة  وفي  البخاري  -6235 لََيتََكلَّم   إِنَّ اْلعَْبَد 
  ِ ِ اَل يَْرفَع ه  َّللاَّ  بَِها َدَرَجاٍت    اَل يُْلِقي لََها بَاالً ِرْضَواِن َّللاَّ َوإِنَّ اْلعَْبَد لَيَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط َّللاَّ
 )4(" َيْهِوي ِبَها فِي َجَهنَّمَ  بَاالً يُْلِقي لََها  

َزنِيَّ  .وعن    )حسن( -6236 اْلم  اْلَحاِرِث  ْبَن  إِنَّ     رسول للا   َسِمْعت  قال:"  بالل  َيق ول  
ِ َما يَظ نُّ أَْن تَْبل َغ َما َبلَغَْت فَيَْكت ب  َّللاَّ  لَه    بَِها ِرْضَواَنه  إِلَى  أََحَدك ْم لََيتََكلَّم  ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن َّللاَّ

ِ َما َيظ   ُ َعلَْيِه بَِها  نُّ أَْن تَْبل َغ َما َبلَغَْت  َيْوِم َيْلقَاه  َوإِنَّ أََحَدك ْم لََيتََكلَّم  ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط َّللاَّ فَيَْكتُُب َّللاَّ
  )5(" َسَخَطهُ إِلَى يَْوِم يَْلقَاهُ 

يَْغِفر  َّللاَّ       رسول للا   أَنَّ     عن جندب"وفي مسلم -6237 ِ اَل  قَاَل َوَّللاَّ اًل  أَنَّ َرج  َحدََّث 
َ تَعَالَى قَاَل َمْن ذَا الَّذِ  ي َيتَأَلَّى َعلَيَّ أَْن اَل أَْغِفَر ِلف اَلٍن فَإِن ِي قَْد َغفَْرت  ِلف اَلٍن َوأَْحَبْطت   ِلف اَلٍن َوإِنَّ َّللاَّ

  )6("َعَملََك 

ِ الثَّقَِفّيِ و.   (. صحيح لغيره)حسن -6238 ِ      عن ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ قَاَل ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
ِ َما أَْخَوف  َما تَ  ْثنِي ِبأَْمٍر أَْعتَِصم  ِبِه قَاَل ق ْل َرب َِي َّللاَّ  ث مَّ اْستَِقْم ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ َخاف  َعلَيَّ فَأََخذَ  َحد ِ

   )7("ِبِلَساِن َنْفِسِه ث مَّ قَاَل َهذَا

فَإِنَّ اْْلَْعَضاَء :"َرفَعَه  قَالَ     اْلُخْدِرّيِ عن أبي سعيد  و .  )حسن( -6239 آَدَم  إِذَا أَْصَبَح اْبن  
َ فِيَنا فَإِنََّما َنْحن  ِبَك فَإِْن اْستَقَْمَت اْستَقَْمَنا َوإِْن ا ْعَوَجْجَت اْعَوَجْجَنا  ك لََّها ت َكف ِر  الل َِساَن فَتَق ول  اتَِّق َّللاَّ

")8(    

النبي  "قال:    بن جبل  معاذ  عنو.    )صحيح بطرقه وشواهده( -6240 َمَع  فِي      ك ْنت  
الْ  ي ْدِخل نِي  بِعََمٍل  أَْخبِْرِني   ِ َّللاَّ َرس وَل  َيا  فَق ْلت   َنِسير   َوَنْحن   ِمْنه   قَِريًبا  َيْوًما  َجنَّةَ  َسفٍَرفَأَْصَبْحت  

َ َواَل    َوي َباِعد نِي عن النَّاِر قَاَل لَقَْد َسأَْلتَنِي عن َعِظيٍم َوإِنَّه  لََيِسيٌرَعلَى َمْن َيسََّره  َّللاَّ  َعلَْيهِ  تَْعب د  َّللاَّ

 
 .( ) كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ( )بهذا اللفظ( 6474( برقم: )100/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 6477( برقم: )100/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب التكلم بالكلمة يهوي بها ِفي النار ( )بنحوه.(2988( برقم: ) 223/  8"صحيحه" ) 
لكلمة يهوي بها ِفي النار  ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب التكلم با2988( برقم: )224/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 . ( )بهذا اللفظ(
 .( ) كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ( )بهذا اللفظ(6478( برقم: )101/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
)5(  –  ( في "صحيحه"  حبان  ابن  برقم: )514/    1أخرجه  برقم: )516/    1( )280(  في  281(  والحاكم   ، اللفظ(  )بهذا   )

( 2319( برقم: )149/    4، والترمذي في "جامعه" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(138( برقم: ) 45/    1"مستدركه" )
األرنؤوط في   ( )بمثله مطوال.(  16094( برقم: )3402/    6وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح"    )بمثله.(   قال   .

إسناده حسن. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث، ووالده عمرو "(:515/ 1»صحيح ابن حبان« )
وحسنه  " .  ، وروى عن غير واحد من الصحابة، وروى عنه جمع. وباقي رجال اإلسناد ثقات.5/209ذكره المصنف في "ثقاته"  

 . 2878برقم  (:95/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في 
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن تقنيط اإلنسان من  2621( برقم: )36/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .رحمة هللا تَعَالَى ( )بهذا اللفظ(
( برقم: 210/    4والترمذي في "جامعه" )،    ( )بهذا اللفظ(5699( برقم: )6/    13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
وأحمد في "مسنده" ،  ( )بمثله.(  3972( برقم: ) 115/    5وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بمثله.(2410)
حديث صحيح، عبد الرحمن بن " (:6/  13»صحيح ابن حبان« ). قال األرنؤوط في    ( )بمثله.(15657( برقم: )3259/    6)

" جمع، أخرج له الترمذي والنسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. , ورى عنه  5/109ذكره المؤلف في "الثقات"  ...ماعز  
 "حسن صحيح". 2862برقم  (:87/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« ). وقال األلباني في 

)8(  –  ( في "جامعه"  الترمذي  برقم: )208/    4أخرجه  في "مسنده" )2407(  وأحمد   ، اللفظ(  )بهذا  برقم: 2512/    5(   )
 . 2871برقم  (:93/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )وحسنه األلباني في  . ( )بنحوه.(12089)
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جُّ اْلَبْيَت ث مَّ قَاَل أاََل أَد   َكاةَ َوتَص وم  َرَمَضاَن َوتَح  اَلةَ َوت ْؤتِي الزَّ لَُّك َعلَى ت ْشِرْك ِبِه َشْيئًا َوت ِقيم  الصَّ
َدقَة  ت ْطِفئ  اْلَخِطيئَةَ َكَما ي ْطِفئ  اْلمَ  نَّةٌ َوالصَّ ْوم  ج  ِل ِمْن َجْوِف  أَْبَواِب اْلَخْيِر الصَّ ج  اء  النَّاَر َوَصاَلة  الرَّ

َك بِرَ  ن وب ه ْم عن اْلَمَضاِجعِ َحتَّى َبلََغ يَْعَمل وَن ث مَّ قَاَل أاََل أ ْخبِر  مَّ تاََل تَتََجافَى ج 
أِْس اْْلَْمِر  اللَّْيِل قَاَل ث 

 ِ وِدِه َوِذْرَوةِ َسَناِمِه ق ْلت  َبلَى َيا َرس وَل َّللاَّ اَلة  َوِذْرَوة  ك ل ِِه َوَعم  ود ه  الصَّ ْساَلم  َوَعم   قَاَل َرأْس  اْْلَْمِر اْْلِ
ِ فَأََخذَ ِبِلَساِن  َك بَِماَلِك ذَِلَك ك ل ِِه ق ْلت  َبلَى َيا َنبِيَّ َّللاَّ ِه قَاَل ك فَّ َعلَْيَك  َسَناِمِه اْلِجَهاد  ث مَّ قَاَل أاََل أ ْخبِر 

 ِ َك َيا معاذ َوَهْل يَك بُّ النَّاَس فِي  َهذَا فَق ْلت  َيا َنبِيَّ َّللاَّ َؤاَخذ وَن بَِما َنتََكلَّم  ِبِه فَقَاَل ثَِكلَْتَك أ مُّ  َوإِنَّا لَم 
وِهِهْم أَْو َعلَى َمَناِخِرِهْم إاِلَّ َحَصاِئد  أَْلِسَنتِِهْم  ج   )1("النَّاِر َعلَى و 

ِ بن عمرو  وفيهما -6241 َمْن َسِلَم  قَاَل المسلم    النبيعن  رضي للا عنهما    عن َعْبِد َّللاَّ
ُ  المسلموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدهِ   )2("  َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى َّللاَّ

اًل َسأَلَ   "عنه  وفي لفظ لمسلم -6242 قَاَل َمْن َسِلَم المسلموَن أَيُّ المسلميَن َخْيرٌ   النبي  إِنَّ َرج 
   )3(" ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدهِ 

ِ    :"قَالَ     عن أبي موسىوفي لفظ لمسلم   -6243 قَاَل   أَيُّ المسلميَن أَْفَضل  ق ْلت  َيا َرس وَل َّللاَّ
 )4(" َمْن َسِلَم المسلموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه 

 )5("أفضل اْلسالمأي   "  وفي لفظ لمسلم عنه -6244

اَل تََحاَسد وا َواَل تََناَجش وا َواَل      رسول للا   قَالَ :"    عن أَبِي هريرة  وفي مسلم   -6245
و ا ِ إِْخَواًنا المسلم أَخ  ك ْم َعلَى َبْيعِ بَْعٍض َوك ون وا ِعَباَد َّللاَّ وا َواَل َيِبْع بَْعض  لمسلم  تََباَغض وا َواَل تََدابَر 

ه  التَّْقَوى َهاه َنا َوي ِشير  إِلَى ه  َواَل َيْخذ ل ه  َواَل َيْحِقر  اتٍ  اَل َيْظِلم    )6("َصْدِرِه ثاََلَث َمرَّ

إِلَى  :"  سلم لم  وفي لفظ -6246 يَْنُظُر  َولَِكْن  إِلَى ُصَوِرُكْم  َواَل  أَْجَساِدُكْم  إِلَى  يَْنُظُر  اَل   َ إِنَّ َّللاَّ
ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّر ِ أَْن َيْحِقَر أََخاه  المسلم ك لُّ المسلم َعلَى    "قُلُوبُِكْم َوأََشاَر بِأََصابِِعِه إِلَى َصْدِرهِ 
ه   ه  َوَمال ه  َوِعْرض   )7("المسلم َحَراٌم َدم 

المسلم أخو المسلم ال  :"قال     رسول للا   : أنرضي للا عنهما بن عمرفيهما عن  و -6247
يظلمه وال يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان للا في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج  

 )8("للا عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره للا يوم القيامة 

َمْن َعيََّر أََخاه  ِبذَْنٍب لَْم      رسول للا  قَالَ   :" قَالَ     عن معاذ بن جبل و   )موضوع(  -6248
ْت َحتَّى يَْعَملَه      )9("يَم 

 
  10أحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح" ، و  ( )بهذا اللفظ(2616( برقم: )362/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )1(
ح بطرقه وشواهده، صحي"ط الرسالة(:  345/  36»مسند أحمد« ))بنحوه( . قال األرنؤوط في    (  22439( برقم: )5164  /

لم يسمع من معاذ، وعاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث، وباقي    -وهو شقيق بن سلمة-وهذا إسناد منقطع، أبو وائل  
"صحيح لغيره" ، وقال 2866برقم    (:88/  3»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وقال األلباني في  رجاله ثقات رجال الشيخين.

 .صحيح بمجموع طرقه،« »الحديث... لكن (:115/ 3وشيء من فقهها وفوائدها« )  »سلسلة األحاديث الصحيحةفي 
( ) كتاب اإليمان ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (  10( برقم: )11/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 .(بمثله( ) كتاب اإليمان ، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل()40( برقم: )47/    1مسلم في"صحيحه" )، و)بهذا اللفظ(  
 . () كتاب اإليمان ، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل()بهذا اللفظ(40(برقم:)47/    1أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )3(
 . ()كتاب اإليمان ، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل()بهذا اللفظ(42(برقم:)48/    1أخرجه مسلم في "صحيحه")  –  )4(
 . يان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل()بهذا اللفظ(() كتاب اإليمان ، باب ب42(برقم:)48/    1أخرجه مسلم في"صحيحه")  –  )5(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله  2564( برقم: )10/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .واحتقاره ( )بهذا اللفظ(
باب تحريم ظلم المسلم وخذله    ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، 2564( برقم: )11/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 .واحتقاره ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب المظالم ، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه (  2442( برقم: )128/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بمثله.(2580( برقم: )18/  8)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
هذا حديث حسن غريب ، وليس إسناده   وقال :"  ( )بهذا اللفظ(2505( برقم: )276/    4أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )9(

سنده  "(:551»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص" . قال ابن حجر في    بمتصل . وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل
 ." موضوع"  1471برقم  (:137/ 2والترهيب« )»ضعيف الترغيب " . قال األلباني في منقطع
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" ال يتم بعد    رسول للا   حفظت عن "     لي بن أبي طالبعن عو .  )حسن لغيره(  -6249
   )1("صمات يوم إلى الليل وال  احتالم 

دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها  ابن أبي حازم "  وفي البخاري عن قيس -6250
هذا    تكلمي فإن هذا ال يحلزينب فرآها ال تكلم فقال ما لها ال تكلم ؟ قالوا حجت مصمتة قال لها  

 )2("من عمل الجاهلية فتكلمت

 الغيبة باب في  •
   .ضابط الغيبة ومثالها •

أَبِي هريرةفي مسلم   -6251 قَال وا َّللاَّ      رسول للا   أَنَّ :"    عن  اْلِغيَبة   َما  وَن  أَتَْدر  قَاَل 
َك أََخاَك ِبَما يَْكَره  قِيَل أَفََرأَْيَت إِْن َكاَن فِي أَِخي َما أَق ول  قَاَل إِْن َكا َن فِيِه  َوَرس ول ه  أَْعلَم  قَاَل ِذْكر 

 )3(" َما تَق ول  فَقَْد اْغتَْبتَه  َوإِْن لَْم يَك ْن فِيِه فَقَْد َبَهتَّه  

ِ   رضي للا عنها:"    عن عائشة و .    )صحيح(  -6252 َحْسب َك ِمْن َصِفيَّةَ َكذَا َوَكذَا   ق ْلت  ِللنَّبِي 
ِزَجْت بَِماِء اْلَبْحِر لََمَزَجْته  قَالَْت   َسدَّد تَعني قَِصيَرةً فَقَاَل لَقَْد ق ْلِت َكِلَمةً لَْو م  َوَحَكْيُت لَهُ  قَاَل َغْير  م 

    )4("فَقَاَل َما أ ِحبُّ أَن ِي َحَكْيت  أنساًنا َوأَنَّ ِلي َكذَا أنسانًا

 عقوبتها  •

ا ع ِرَج ِبي َمَرْرت  ِبقَْوٍم      رسول للا  قَالَ "  عن أنس ْبِن َماِلكٍ .    )صحيح( -6253 لَُهْم  لَمَّ
الَِّذيَن    أَْظفَاٌر ِمْن نَُحاٍس يَْخُمُشوَن ُوُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهمْ  اَلِء  ِجْبِريل  قَاَل َهؤ  َيا  اَلِء  فَق ْلت  َمْن َهؤ 

وَم النَّاِس َوَيقَع وَن فِي أَْعَراِضِهْم      )5("َيأْك ل وَن ل ح 

َمْن َكاَنْت لَه  َمْظلََمةٌ ِْلَِخيِه ِمْن      رسول للا  قَالَ     عن أَبِي هريرةفي البخاري   -6254
 َصاِلٌح أ ِخذَ  ِعْرِضِه أَْو َشْيٍء فَْلَيتََحلَّْله  ِمْنه  اْلَيْوَم قَْبَل أَْن اَل َيك وَن ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم إِْن َكاَن لَه  َعَملٌ 

ِمَل َعلَْيِه ِمْنه  ِبقَْدِر َمْظلََمِتِه َوإِْن لَْم تَك ْن لَه  حسناٌت أ ِخذَ مِ    )6("  ْن َسي ِئَاِت َصاِحِبِه فَح 
من كانت عنده مظلمة ْلخيه فليتحلله منها ، فإنه ليس ثم دينار وال    "عنه   وفي لفظ له -6255

فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه  درهم ، من قبل أن يؤخذ ْلخيه من حسناته ،  
 )7(".  فطرحت عليه

ْفِلس      رسول للا   أَنَّ     عن أَبِي هريرةفي مسلم  و -6256 ْفِلس  قَال وا اْلم  وَن َما اْلم  قَاَل أَتَْدر 
َوِصَي  ِبَصاَلةٍ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيأْتِي  تِي  أ مَّ ِمْن  ْفِلَس  اْلم  إِنَّ  فَقَاَل  َواَلَمتَاَع  لَه   اَلِدْرَهَم  َمْن  َوَزَكاةٍ فِيَنا  اٍم 

فَي ْعَطى َهذَا ِمْن حسناِتِه    َوَضَرَب َهذَا  َوَسفََك َدَم َهذَا  َوأََكَل َماَل َهذَاَوقَذََف َهذَا    َشتََم َهذَا  َوَيأِْتي قَدْ 

 
.   ( ) كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ( )بهذا اللفظ(2873( برقم: )74/    3أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

سناد يقرب من هذا إ"...(:321/  7»البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير« )قال ابن الملقن في  
الحسن لوال عبد هللا بن خالد، وقال النووي في كتابه »رياض الصالحين« : إسناده حسن. وكأنه اعتمد في ذلك على سكوت أبي 

.".قال األرنؤوط في داود عليه، وأما ابن القطان فضعفه حيث قال في »الوهم واإليهام« : عبد هللا بن خالد ووالده مجهوالن
" . وصححه األلباني احتالم" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيفبعد  يتم  وله: "ال  "ق (: 496/  4رنؤوط« )»سنن أبي داود ت األ
 . 3180برقم  (:547/ 7»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )بمجموع طرقه في 

 ( ) كتاب مناقب األنصار ، باب أيام الجاهلية ( )بهذا اللفظ( 3834( برقم: )41/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
 ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الغيبة ( )بهذا اللفظ( 2589( برقم: )21/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
والترمذي في  ،    ( ) كتاب األدب ، باب في الغيبة ( )بهذا اللفظ(4875( برقم: )420/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(

/ 7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ) وقال "حسن صحيح". قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.(2502( برقم: )275/    4"جامعه" )
 . 2834برقم  (:77/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في إسناده صحيح."(:237

)5(  –  ( في "سننه"  داود  أبو  برقم: )420/    4أخرجه  اللفظ(4878(  )بهذا   )  ،  ( "مسنده"  في  برقم:  2821/    5وأحمد   )
وهو عبد -إسناده صحيح من جهة أبي المغيرة  "(:240/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط«).قال األرنؤوط في  ( )بمثله.(13544)

إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة عبد الرحمن بن "ط الرسالة(:  53/  21»مسند أحمد« )، وقال في   القدوس بن الحجاج
»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء  ، وقال في2839برقم    (:79/  3»صحيح الترغيب والترهيب«)"وصححه األلباني في  جبير

 ."حيح على شرط مسلم.ص  -وهو ابن نفير  -جبير  فالسند من طريق عبد الرحمن بن:"  533برقم    (:70/  2من فقهها وفوائدها« )
( ) كتاب المظالم ، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها 2449( برقم: )129/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة ( )بهذا اللفظ(6534( برقم: )111/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
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ِمْن َخَطاَياه ْم فَط ِرَحْت َعلَْيِه ث مَّ    ِمْن حسناِتِه فَإِْن فَِنَيْت حسنات ه  قَْبَل أَْن ي ْقَضى َما َعلَْيِه أ ِخذَ   َوَهذَا
 )1("ط ِرَح فِي النَّارِ 

  لتؤدن الحقوق إلى أهلها يومقال    رسول للا  :أن"  أبي هريرة  في مسلم عنو -6257
 )2("حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء القيامة 

 المداراة والمداهنة وغيبة الفاسق  •
َما أَظ نُّ ف اَلًنا َوف اَلًنا يَْعِرفَاِن  قَاَل النبي "رضي للا عنها :  عن عائشة  في البخاري -6258

َنافِِقينَ  :"قَاَل اللَّْيث  .  )3("ِمْن ِديِنَنا َشْيئًا  لَْيِن ِمْن اْلم   ". َكاَنا َرج 

النبي "  لبخاريل  وفي لفظ  -6259 َعلَيَّ  َوف اَلًنا   َدَخَل  ف اَلًنا  أَظ نُّ  َما  َيا عائشة  َوقَاَل  َيْوًما 
 )4( "يَْعِرفَاِن ِديَنَنا الَِّذي َنْحن  َعلَْيهِ 

أما أبو جهم فال    وفيه "    رضي للا عنها   قصة خطبة فاطمة بنت قيسوفي مسلم   -6260
 )5( " يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك ال مال له 

أما معاوية فرجل ترب ال مال له ، وأما أبو جهم فرجل ضراب    "  لمسلم  وفي لفظ  -6261
 )6( " للنساء

وفيه"إن أبا سفيان رجل    في النفقة  رضي للا عنهما   قصة زوجة أبي سفيانوفيهما   -6262
 )7(شحيح" 

النبي رضي للا عنها :"    عن عائشةفيهما   -6263 اْستَأْذََن َعلَى  اًل  قَاَل    أَنَّ َرج  ا َرآه   فَلَمَّ
ا َجلََس تََطلََّق النبي  و اْلعَِشيَرةِ َوِبْئَس اْبن  اْلعَِشيَرةِ فَلَمَّ ا اْنَطلََق  ِبْئَس أَخ  فِي َوْجِهِه َواْنَبَسَط إِلَْيِه فَلَمَّ

َكذَاَوكَ  لَه   ق ْلَت  َل  ج  الرَّ َرأَْيَت  ِحيَن   ِ َيا َرس وَل َّللاَّ لَه  عائشة  قَالَْت  ل   ج  َوْجِهِه  الرَّ فِي  تََطلَّْقَت  ث مَّ  ذَا 
إِلَْيِه فَقَالَ  َيْوَم  رسول للا  َواْنَبَسْطَت  ِ َمْنِزلَةً  النَّاِس عنَدَّللاَّ اًشا إِنَّ َشرَّ َيا عائشة َمتَى َعِهْدِتنِي فَحَّ

هِ  ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْن  إِنَّ َشرَّ النَّاِس مَ   "ولفظ مسلم " ،   اْلِقَياَمِة َمْن تََرَكه  النَّاس  ات ِقَاَء َشر ِ ْنِزلَةً عنَد َّللاَّ
 )8( "َوَدَعه  أَْو تََرَكه  النَّاس  ات ِقَاَء ف ْحِشهِ 

عرفها ابن حجر بقوله:هي الرفق بالجاهل في التعليم ،وبالفاسق في النهي عن فعله،وترك المداراة ،   •
اإلغالظ عليه حيُث ال يظهر ما هو فيه ، واإلنكار عليه بلطف القول والفعل ، وال سيما إذا احتيج إلى 

داراة تألفه ونحو ذلك . قال ابن حجر : وظن بعضهم ان المداراة هي المداهنة ، فغلط ، ألن الم
مندوب إليها ، والمداهنة محرمة ، والفرق أن المداهنة من الدهان ، وهو الذي يظهرعلى الشيء ، 

  ويستر باطنه . 

وجاء في الدرر السنية: المداهنة: ترك مايجب هلل من الغيرة ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر    •
مداراة فهي درء الشر المفسد بالقول  ، والتغافل عن ذلك ، لغرض دنيوي وهو نفساني ،... وأما ال

    . اللين ، وترك الغلظة ، أو اإلعراض عنه إذا خيف شره ، أو حصل منه أكبر مما هو مالبس

  

 
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بهذا اللفظ(2581( برقم: )18/  8ه" )أخرجه مسلم في "صحيح – )1(
 . ( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم الظلم ( )بهذا اللفظ(2582( برقم: )18/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . األدب ، باب ما يكون من الظن ( )بهذا اللفظ(  ( ) كتاب6067( برقم: )19/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب األدب ، باب ما يكون من الظن ( )بهذا اللفظ(6068( برقم: )19/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 . للفظ(( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا ا1480( برقم: )195/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . ( ) كتاب الطالق ، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ( )بهذا اللفظ(1480( برقم: )198/  4أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )6(
( ) كتاب البيوع ، باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون  2211( برقم: )79/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )7(

( ) كتاب اأْلقضية ، باب قضية هند 1714( برقم: ) 129/   5بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )بينهم في البيوع واإلجارة ( )
 . ( )بنحوه مطوال.(

( ) كتاب األدب ، باب لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم فاحشا  6032( برقم: )13/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب مداراة من  2591( برقم: )21/    8وال متفحشا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 . يتقى فحشه ( )بنحوه.(
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 النميمة  •
اْلَجنَّةَ      رسول للا   َسِمْعت    "حذيفة  فيهما عن -6264 ل   َيْدخ  اَل  لفظ  "  قَتَّاتٌ َيق ول   وفي 

 )1(""نمام مسلم

َما لَي عَذََّباِن    َمرَّ النبي   :"قَالَ   رضي للا عنهما  عن ابن عباس   فيهماو -6265 ِبقَْبَرْيِن فَقَاَل إِنَّه 
ا اْْلَخر  فََكاَن َيْمِشي ِبا ا أََحد ه َما فََكاَن اَل َيْستَتِر  ِمْن اْلَبْوِل َوأَمَّ وفي  "  لنَِّميَمةِ َوَما ي عَذََّباِن فِي َكِبيٍر أَمَّ

 )2(": ي عَذََّباِن َوَما ي عَذََّباِن فِي َكِبيَرةٍ ، َوإِنَّه  لََكِبيٌر   " لفظ للبخاري

ِ بن مسعود وفي مسلم -6266 ًدا عن َعْبِد َّللاَّ َحمَّ قَاَل أاََل أ َنب ِئ ك ْم َما اْلعَْضه  ِهَي   قَاَل إِنَّ م 
وتقدير الحديث وهللا أعلم أال أنبئكم ما العضة ) البهتان والكذب(    )3("النَِّميَمة  اْلقَالَة  َبْيَن النَّاِس  

 " الفاحش الغليظ التحريم ؟ 

َعْبِد َّللاَِّ فيهما    -6267 فَإِنَّ      رسول للا   قَالَ   :"قَالَ     بن مسعود  عن  ْدِق  ِبالص ِ َعلَْيك ْم 
ى الص ِ  ل  َيْصد ق  َوَيتََحرَّ ج  ْدَق يَْهِدي إِلَى اْلبِر ِ َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْهِدي إِلَى اْلَجنَِّة َوَما يََزال  الرَّ ْدَق َحتَّى  الص ِ

يقًا َوإِيَّاك ْم َواْلَكِذَب فَإِنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إِلَ  ِ ِصد ِ وَر َيْهِدي إِلَى النَّاِر  ي ْكتََب عنَد َّللاَّ وِر َوإِنَّ اْلف ج  ى اْلف ج 
ِ َكذَّاًبا ى اْلَكِذَب َحتَّى ي ْكتََب عنَد َّللاَّ ل  يَْكِذب  َوَيتََحرَّ ج   )4( "َوَما َيَزال  الرَّ

  الرجل   مطية  بئس:)قال    النبي   أن    األنصاري  مسعود  أبي  عن و.    )صحيح(  -6268
     )5("(.زعموا

  

 
ومسلم  ،  ( ) كتاب األدب ، باب ما يكره من النميمة ( )بهذا اللفظ(  6056( برقم: )17/    8ي في "صحيحه" )أخرجه البخار–  )1(

 .( ) كتاب اإليمان ، باب بيان غلظ تحريم النميمة ( )بنحوه.(105( برقم: )70/  1في "صحيحه" ) 
من الكبائر أن ال يستتر من بوله ( )بهذا  ( ) كتاب الوضوء ، باب 216( برقم: )53/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

ومسلم في "صحيحه"  ،    ( ) كتاب األدب ، باب النميمة من الكبائر ( )بهذا اللفظ(6055( برقم: )17/    8)، واللفظ اآلخر اللفظ(  
 . .(( ) كتاب الطهارة ، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه ( )بنحوه مختصرا292( برقم: )166/  1)
 .( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحريم النميمة()بهذا اللفظ(2606( برقم: )28/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب األدب ، باب قول هللا تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  6094( برقم: )25/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب قبح  2607( برقم: )29/  8ومسلم في "صحيحه" )، هذا اللفظ( وكونوا مع الصادقين ( )ب
 . الكذب وحسن الصدق وفضله ( )بمثله.( 

. قال األرنؤوط    ( ) كتاب األدب ، باب في زعموا ( )بهذا اللفظ(4972( برقم: )449/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(
م يدرك أبا لإسناده ضعيف النقطاعه، أبو قالبة: وهو عبد هللا بن زيد الَجْرمي،  "(:328/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  

 (: 547/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ).   وصححه األلباني في    حافظ في "الفتح"مسعود البدري، ونبه على انقطاعه ال
وهذا إسناد وقال:"...  866برقم    (:523/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )  ، وفي  2846برقم  

»سلسلة األحاديث ". ،  وقال في  سلمرواية الوليد بن م  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وأبو قالبة قد صرح بالتحديث في
م وقفت على تخريج الشيخ شعيب لهذا الحديث في تعليقه على "مشكل "ث(:709/  2الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

( ؛ تبنى فيه قول الحافظ بأنه منقطع، يعني: بين أبي قالبة وأبي مسعود، وبينه وبين حذيفة، وبين وفاة 174-1/173اآلثار" )
( سنة. وبناء على ذلك توقف الشيخ عن قبول تصريح أبي قالبة في إسناد الطحاوي بالتحديث، زاعًما أن التصريح 68هذين )

وجوابي    بالتحديث لم يرد في المصادر األخرى التي وقف هو عليها، ثم ختم كالمه بتوهيمي بإيرادي الحديث في "الصحيحة".
ألنه قائم على إنكار الواقع الذي لم يحط به علمه، فقد كنت ذكرت هناك من مصادر أواًل: بطالن زعمه المذكور؛     عليه من وجوه:

الحديث مخطوط "المعرفة" البن منده؛ مع ذكر المجلد والورقة والوجه! وسقت إسناده مسلساًل بالتحديث من الوليد بن مسلم إلى  
إِلسناد في كل طبقاته، َفأِمنَّا بذلك تدليسه تدليس التسوية  وفيه فائدة مهمة جًدا، وهي تصريح الوليد بالتحديث في ا  ...أبي قالبة  

أواًل، وتحققنا من صحة سماع أبي قالبة من أبي عبد هللا حذيفة للحديث ثانيًا، ولذلك فتغاضي الشيخ شعيب عن هذه الحقيقة مما 
   ظهر الحديث المعلول!يتنافى مع األمانة العلمية؛ لما يترتب عليه من قلب الحقائق، وإظهار الحديث الصحيح بم

تقديم نفي السماع على إثباته لمخالفته القاعدة المتفق عليها: "المثبت مقدم على النافي"، وال سيما   -في نقدي -ثانيًا: ال يجوز  
 . "والنافي ليس عنده إال تاريخ الوفاة التي ال سند لها إال أقوال معلقة، والمثبت معه السند الصحيح!
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى هللا ، و باب في •
اًل      رسول للا   أَنَّ     سهل ْبُن َسْعدٍ   فيهما عن   -6269 ِ َْلَْن َيْهِدَي َّللاَّ  ِبَك َرج  قَاَل فََوَّللاَّ

ْمر  النَّعَمِ   )1("َواِحًدا َخْيٌر لََك ِمْن أَْن يَك وَن لََك ح 

قَاَل َمْن َدَعا إِلَى ُهًدى َكاَن لَهُ ِمْن      رسول للا   أَنَّ     عن أَبِي هريرة  وفي مسلم -6270
ِه ِمْن  اأْلَْجِر ِمثُْل أُُجوِر َمْن تَبِعَهُ اَل يَْنقُُص ذَِلَك ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيئًا َوَمْن َدَعا إِلَى َضاَللٍَة َكاَن َعلَيْ 

ثِْم ِمثُْل آثَاِم َمْن تَبِعَهُ   )2("اَل َيْنق ص  ذَِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشْيئًا  اإْلِ

َعلَْيِهْم  رسول للا   قَاَل َجاَء َناٌس ِمْن اْْلَْعَراِب إِلَى  عن َجِريِرْبِن َعْبِد َّللاَِّ   في مسلم -6271
َدقَِة فَأَْبَطئ    َحاِلِهْم قَدْ   الصُّوف  فََرأَى س وءَ  ْم َحاَجةٌ فََحثَّ النَّاَس َعلَى الصَّ ِئَي  أََصاَبْته  وا عنه  َحتَّى ر 

اًل  ةٍ ِمْن َوِرٍق ث مَّ َجاَء آَخر  ث مَّ تَتَاَبع وا َحتَّى    ذَِلَك فِي َوْجِهِه قَاَل ث مَّ إِنَّ َرج  ِمْن اْْلَْنَصاِرَجاَء ِبص رَّ
ور  فِي َوْجِهِه فَقَالَ  ْساَلِم ُسنَّةً حسنةً فَعُِملَ َمْن      رسول للا   ع ِرَف السُّر    بَِها بَْعَدهُ َسنَّ فِي اإْلِ

وِرِهْم َشْيٌء    ُكتِبَ  ْساَلِم ُسنَّةً َسيِّئَةً  لَه  ِمثْل  أَْجِر َمْن َعِمَل بَِها َواَل َيْنق ص  ِمْن أ ج  َوَمْن َسنَّ فِي اإْلِ
 )3(" ك ِتَب َعلَْيِه ِمْثل  ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها َواَل َيْنق ص  ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْيٌء  فَعُِمَل بَِها بَْعَدهُ 

 )4(" اَل َيس نُّ َعْبٌد س نَّةً َصاِلَحةً ي ْعَمل  بَِها بَْعَده    " لمسلم عنه وفي لفظ -6272

اَل ت ْقتَل  َنْفٌس ظ ْلًما إاِلَّ َكاَن َعلَى اْبِن  :"    رسول للا   قَالَ     َبن مسعودعن  وفيهما   -6273
ل  َمْن َسنَّ اْلقَتَْل  ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها ِْلَنَّه  أَوَّ  )5("آَدَم اْْلَوَّ

قال: جاء رجل إلى النبي صلى للا عليه    عن أبي مسعود األنصاريفي مسلم و  -6274
أنا أدله على من  وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي . فقال رجل: يا رسول للا ،  

فقال رسول للا صلى للا عليه وسلم:    يحمله    )6(".    من دل على خير فله مثل أجر فاعله، 
 .(قوله أبدع بي : هلكت دابتي)

 . تغيير المنكر وبيان حكمه وأثره وكيفيتهدرجات  •
ْنَكًرا فَْلي غَي ِْره      رسول للا   َسِمْعت  "  وفي مسلم عن أبي سعيد -6275 َيق ول  َمْن َرأَى ِمْنك ْم م 

يَماِن   )7("ِبَيِدِه فَإِْن لَْم َيْستَِطْع فَِبِلَساِنِه فَإِْن لَْم َيْستَِطْع فَِبقَْلِبِه َوذَِلَك أَْضعَف  اْْلِ

: أن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال: ستكون أمراء    عن أم سلمة وفي مسلم   -6276
. قالوا: أفال    ولكن من رضي وتابع،    فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلمفتعرفون وتنكرون ،  

 ومن أنكر فقد سلم ،    فمن كره فقد برئ  "عنهالمسلم  وفي لفظ      نقاتلهم؟ قال: ال ، ما صلوا .
  وفي لفظ "  ،   ، أال نقاتلهم؟ قال: ال ، ما صلوا  . قالوا: يا رسول للا   ولكن من رضي وتابع ،  

 )8("   أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه ."  .  فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد سلم " لمسلم

  

 
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب علي بن أبي طالب ( )بهذا 3701( برقم: )18/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 2406( برقم: ) 121/  7اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .هللا عنه ( )بمثله.(

 .( ) كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( )بهذا اللفظ(2674( برقم: )62/  8يحه" )أخرجه مسلم في "صح – )2(
 .( ) كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( )بهذا اللفظ(1017( برقم: )61/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )3(
 .، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب العلم1017( برقم: )62/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الجنائز ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم يعذب الميت 1284( برقم: )79/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )5(

 . ميت()بنحوه.(() كتاب الجنائز ، باب البكاء على ال923(برقم:)39/  3ومسلم في"صحيحه")  ( ، ببعض بكاء أهله ()بهذا اللفظ
 . ( ) كتاب اإلمارة ، باب فضل إعانة الغازي ِفي سبيل هللا()بهذا اللفظ(1893( برقم:)41/    6أخرجه مسلم في"صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب اإليمان ، باب بيان كون النهي َعْن المنكر من اإليمان وأن 49( برقم: )50/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 .اإليمان يزيد وينقص ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب اإلمارة ، باب وجوب اإلنكار على اأْلمراء فيما يخالف 1854( برقم: )23/    6مسلم في "صحيحه" )  اأخرجه  –  )8(

 . (بتلك األلفاظالشرع ( )
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قَاِت    :"قَالَ   عن النبي    عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   وفيهما   -6277 ل وَس َعلَى الطُّر  إِيَّاك ْم َواْلج 
وا الطَِّريَق َحقََّها  فَقَال وا َما لََنا ب دٌّ إِنََّما ِهَي َمَجاِلس َنا َنتََحدَّث  فِيَها قَاَل فَإِذَا أََبْيت ْم إاِلَّ اْلَمَجاِلَس فَأَْعط  

ذَى َوَرد  السَّاَلِم َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِف َونَْهٌي عن  َغض  اْلبََصِر َوَكف  اأْلَ قَال وا َوَما َحقُّ الطَِّريِق قَاَل  
 )1( " اْلُمْنَكرِ 

.    غض البصر ، ورد السالم ، وحسن الكالمإما ال ، فأدوا حقها:  "وفي لفظ لمسلم -6278
")2(   

الدَّاِرّيِ في مسلم  و -6279 تَِميٍم  النبي    عن  ِ   :"قَالَ أَنَّ  ّلِِلَّ قَاَل  ِلَمْن  ق ْلَنا  النَِّصيَحة   ين   الد ِ
تِِهمْ  ِة المسلميَن َوَعامَّ  )3("وأخرجه  البخاري معلقاَوِلكتابِه َوِلَرس وِلِه َوِْلَئِمَّ

ِ :"قَاَل   َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ )صحيح( .  -6280 ْؤتََمٌن « قَاَل َرس ول  َّللاَّ ْستََشار  م   )4("  » اْلم 

د ودِ قَاَل النبي :"    النعمان ْبَن بشيرفي البخاري  و -6281 ْدِهِن فِي ح  ِ َواْلَواقِعِ   َمثَل  اْلم  َّللاَّ
ْم فِي أَْسفَِلَها َوَصارَ  وا َسِفيَنةً فََصاَر بَْعض ه  ْم فِي أَْعاَلَها فََكاَن الَِّذي فِي   فِيَها َمثَل  قَْوٍم اْستََهم  بَْعض ه 

وَن ِباْلَماِء َعلَى الَِّذيَن فِي أَْعاَلَها فَتَأَذَّْواأَْسفَِلَها   رُّ أَْسفََل السَِّفيَنِة فَأَتَْوه    ِبِه فَأََخذَ فَأًْسا فََجعََل َيْنق ر    يَم 
أَْنَجْوه  َوَن  فَقَال وا َيَدْيِه  فَإِْن أََخذ وا َعلَى  اْلَماِء  ب دَِّلي ِمْن  تَأَذَّْيت ْم ِبي َواَل  َوإِْن  َما لََك قَاَل  ْم  أَْنف َسه  ْوا  جَّ

 )5("تََرك وه  أَْهلَك وه  َوأَْهلَك وا أَْنف َسه مْ 

وا   " عنه  لبخاريوفي لفظ ل  -6282 ِ َواْلَواقِعِ فِيَها َكَمثَِل قَْوٍم اْستََهم  د وِد َّللاَّ َمثَل  اْلقَاِئِم َعلَى ح 
ْم أَْسفَلََها فََكاَن الَِّذيَن فِي أَْسفَِلَها إِذَا اْستَقَْوا مِ  ه  ْم أَْعاَلَها َوبَْعض  ْن اْلَماِء  َعلَى َسِفيَنٍة فَأََصاَب بَْعض ه 

وا َعلَى َمْن فَْوقَه مْ  ك وه ْم َوَما   َمرُّ فَقَال وا لَْو أَنَّا َخَرْقَنا فِي َنِصيِبَنا َخْرقًا َولَْم ن ْؤِذ َمْن فَْوقََنا فَإِْن َيتْر 
 )6("أََراد وا َهلَك وا َجِميعًا َوإِْن أََخذ وا َعلَى أَْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميعًا

يا أيها الذين آمنوا   اْليةقرأ أبو بكرهذه  قال "    عن قيس بن أبي حازمو.    )صحيح( -6283
ثم قال إن الناس يضعون هذه اْلية على غير    عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم

يقول إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو    رسول للا    موضعها أال وإني سمعت
   )7(" المنكر فلم يغيروه عمهم للا جل وعز بعقابه 

رضي للا عنه قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم :   عن أنسوفي البخاري   -6284
انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، قالوا : يا رسول للا ، هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظالما  

 )8("  ؟ قال : تأخذ فوق يديه . 

قال : اقتتل غالمان غالم من المهاجرين وغالم من اْلنصار     جابروفي مسلم عن   -6285
ال فنادى  فخرج ،   . لْلنصار  يا   : اْلنصاري  ونادى   ، للمهاجرين  يا   : المهاجرون  أو  مهاجر 

رسول للا صلى للا عليه وسلم فقال : ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا : ال يا رسول للا إال  

 
( ) كتاب المظالم ، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس  2465( برقم: )132/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب االستئذان ، باب قول هللا تعالى يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا 6229( برقم: ) 51/    8، )على الصعدات ( )بهذا اللفظ(  
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب 2121( برقم: )165/    6ومسلم في "صحيحه" )،  بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ( )بمثله.(  

 .ثله.(النهي َعْن الجلوس ِفي الطرقات وإعطاء الطريق حقه ( )بم
 . ()كتاب السالم ، باب من حق الجلوس على الطريق رد السالم()بهذا اللفظ(2161( برقم:)2/  7أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )2(
، ) كتاب اإليمان ، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم الدين النصيحة (    معلقا  (  21/    1البخاري في "صحيحه" )  ذكره  –  )3(
 . ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون ( )بهذا اللفظ(55برقم: )  (53/  1مسلم في "صحيحه" )و
. قال األرنؤوط   ( ) كتاب األدب ، باب في المشورة ( )بهذا اللفظ(5128( برقم: )495/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) – )4(

/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح. "(: 447/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )في  
 .  6700برقم  (:1136

 . ( ) كتاب الشهادات ، باب القرعة في المشكالت()بهذا اللفظ(2686( برقم: )181/  3البخاري في "صحيحه" )أخرجه  – )5(
هل يقرع في القسمة واالستهام فيه (    ( ) كتاب الشركة ، باب2493( برقم: )139/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 . )بهذا اللفظ(
  1والضياء المقدسي في "األحاديث المختارة" )،    ( )بهذا اللفظ(304( برقم: )539/    1أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )7(
ه صحيح سناد "إ(:539/  1»صحيح ابن حبان« )وقال :"إسناده صحيح" . قال األرنؤوط في    ( )بنحوه.( 54( برقم: ) 143  /

 . 2317برقم  (:578/ 2»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وصححه األلباني في على شرط الشيخين
 .() كتاب المظالم ، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ()بهذا اللفظ(2444( برقم:)128/  3أخرجه البخاري في"صحيحه")– )8(
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ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ،    فال بأسأن غالمين اقتتال فكسع أحدهما اْلخر قال :  
  )1("، وإن كان مظلوما فلينصره . ما فلينهه فإنه له نصرإن كان ظال

كيف أنت يا عبد للا إذا بقيت في  :) رسول للا  قال  هريرة  أبي عن.  )صحيح( -6286
إذا مرجت أماناتهم وعهودهم وصاروا    ذاك:)    قال  ؟رسول للا  يا  ماهم  وذاك  :قال  حثالة الناس

قال:)   يا رسول للا؟  بي  فكيف  قال:  بين أصابعه  تنكر هكذا( وشبك  تعمل ما تعرف ودع ما 
   )2("وتعمل بخاصة نفسك وتدع عوام الناس

حدثنا أبو أمية الشعباني ، قال : أتيت .    )ضعيف وجملة "أيام الصبر" لها شواهد( -6287
أبا ثعلبة كيف تقول في هذه اْلية :   إذا   أبا ثعلبة الخشني ، فقلت : يا  ال يضركم من ضل 

 -صلى للا عليه وسلم    -؟ قال : أما وللا لقد سألت عنها خبيرا ، سألت رسول للا      اهتديتم  
حتى إذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ،    فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ،

؛ فإن من ورائكم    ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك نفسك ، ودع أمر العوام
أياما ، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجال يعملون مثل  

 )3("  عمله . قال : وزادني غيره : يا رسول للا ، أجر خمسين منهم ؟ قال : " خمسين منكم " .  
 الفضل   بين  التفريق  فيجب  ،  عنهم  هللا   رضي  الصحابة  من  أفضل  يكون  أن  الفضل  هذا  من  واليلزم  •

 .المقيَّد والفضل المطلق

ال يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث "اقرؤكم أبي وافرضكم   •
 : ذلك زيد" ونحو

: يوجد لعثمان رضي هللا عنه مناقب ليس • لعثمان   تولهذا لو قال قائل  لعلي ولعلي مناقب ليست 
وألبي بكر مناقب ليست لعمر وهكذا فهل الفضل الخاص يلغي الفضل  ولعمر مناقب ليست ألبي بكر  

الجواب : ال ، ال يمكن ولهذا أخبر النبي عليه الصالة والسالم أنه في آخر الزمان     المطلق العام ؟
أيام الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة ،هل نقول أن هذا العامل الذي في آخر الزمان 

أفضل من الخمسين ؟ال ، فضله خاص حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي    أفضل من الصحابة أو
بالحق   فله أجر  ال يجد من ال ينصره بل يجد من يستهزأ به ويسخر به والصحابة كلهم يعملون 

فهذه  الصحابة ال شك  أفضل من  دينه وليس  بشرائع  القيام  من  يعانيه  لما  الصحابة  خمسين من 
 .عتق الرقبة ال يجزئ عنها( ) ومثل الذكر قي المسألة ،

  

 
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب نصر اأْلخ ظالما أو مظلوما ( 2584( برقم: ) 19/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . )بهذا اللفظ(
»صحيح ابن حبان« . قال األرنؤوط في    )بهذا اللفظ(    (  5950( برقم: )279/    13حيحه" )أخرجه ابن حبان في "ص–  )2(
 (:219/  2»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه األلباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم"(:282/  13)

 .  1550برقم 
( برقم: 322/    4والحاكم في "مستدركه" )،  اللفظ(    ( )بهذا385( برقم: )108/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
( برقم:  146/  5والترمذي في "جامعه" )، ( )بمثله.( 4341( برقم: )215/  4وأبو داود في "سننه" )، ( )بنحوه.( 8007)
. وضعفه األلباني   »حسن.«  (:396/  6»سنن أبي داود ت األرنؤوط« ). قال األرنؤوط في      وقال :"خسن غريب"  (  3058)

، وفي   2344برقم    (:346»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص، وفي    585برقم    (:370»ضعيف سنن الترمذي« )صفي  
لكن لجملة " أيام الصبر    وقال :"...  1025برقم    (:94/  3»سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة« )

 . "( .957و 494أيضا، فانظر تحت الحديثين )" شواهد خرجتها في " الصحيحة " 
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 في ذم المدح باب  •
رجال يثني على رجل ويطريه في    رسول للا   سمع"    فيهما عن أبي موسى  -6288

 )1("أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجلالمدحة فقال لقد 

قطعت فقال)ويلك  رسول للا  :أثنى رجل على رجل عند  فيهما عن أبي بكرةو -6289
مادحا   مرارا  قطعت عنق صاحبك(  عنق صاحبك منكم  كان  قال)من  فليقل    ال  أخاه  ثم  محالة 
 )2("هإن كان يعلم ذلك من  وكذا أحسبه كذا أزكي على هللا أحدا وال وهللا حسيبه  أحسب فالنا

أن رجال جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثا على    "    عن أبي معمروفي مسلم   -6290
  إن  :"ركبتيه وكان رجال ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك ؟ فقال

 )3("قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب   رسول للا 

 المزاح   باب في  •

كان    رسول للا   : أن رجال على عهد    عمر بن الخطاب  وفي البخاري عن   -6291
 )  ")4 رسول للا  اسمه عبد للا وكان يلقب حمارا وكان يضحك

قال : قالوا يا رسول للا إنك تداعبنا قال إني ال أقول      عن ابي هريرة.    )صحيح(  -6292
   )5("إال حقا

، قال : سمعت رجال يقول البن عمر : ألم تسمع   عن عبيد بن عميرو.    )صحيح( -6293
  )6("يقول : إني ْلمزح ، وال أقول إال حقا ؟ " قال : نعم . رسول للا  

بن مالكو.    )صحيح( -6294 أنس  استحمل    عن  أن رجال  إني     رسول للا   :  فقال 
وهل تلد اْلبل  حاملك على ولد الناقة فقال يا رسول للا ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول للا  

    )7(" إال النوق

    )8("قال له يا ذا اْلذنين    رسول للا : أن  عن أنس بن مالكو. )حسن( -6295

 
( ) كتاب الشهادات ، باب ما يكره من اإلطناب في المدح وليقل 2663( برقم: )177/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

مدح إذا ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب النهي َعْن ال3001( برقم: )228/    8ما يعلم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . كان فيه إفراط ( )بنحوه.(

( ) كتاب الشهادات ، باب إذا زكى رجل رجال كفاه ( )بهذا 2662( برقم: )176/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
   .()كتاب الزهد والرقائق ، باب النهي َعْن المدح إذا كان فيه إفراط()بنحوه(3000(برقم:)227/  8اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه")

( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب النهي َعْن المدح إذا كان فيه إفراط 3002( برقم: )228/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب النهي َعْن المدح إذا كان فيه إفراط ( )بهذا اللفظ(3002(برقم: )228/    8( )بنحوه مختصرا.(، )

( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب ما يكره من لعن  6780( برقم: )158/    8"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )4(
 . شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة ( )بهذا اللفظ(

)5(  –  ( في "جامعه"  الترمذي  برقم: ) 529/    3أخرجه  اللفظ(1990(  )بهذا   )    ، في    وقال :"حديث حسن صحيح"  وأحمد 
وهو ابن -إسناده قوي من أجل محمد    "ط الرسالة(:  185/  14»مسند أحمد« ) . قال األرنؤوط في    "مسنده" )بمثله مطوال.(

»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« لباني في " . وصححه األ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.-عجالن
 .  1726برقم  (:304/ 4)
 ( ) باب العين ، عبيد بن عمير عن ابن عمر ( )بهذا اللفظ(  13443( برقم: )391/    12أخرجه الطبراني في "الكبير" )  –  )6(

 .  2494برقم  (:489/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« ). وصححه األلباني في 
وأحمد في "مسنده" ( وقال :"حديث صحيح غريب" ،  ( )بهذا اللفظ1991( برقم: )529/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )–  )7(
إسناده صحيح، رجاله   "ط الرسالة(:   323/  21»مسند أحمد« ). . قال األرنؤوط في   ( )بمثله.(  14025( برقم: )2929/    6)

»صحيح الجامع الصغير " . وصححه األلباني في  وهو ثقة.  -وهو أبو الوليد العتكي  -د  ثقات رجال الشيخين غير خلف بن الولي
 . 7128برقم  (:1198/ 2وزيادته« )

. قال    ( ) كتاب األدب ، باب ما جاء في المزاح ( )بهذا اللفظ(5002( برقم: )458/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )8(
 -وهو ابن عبد هللا النخعي-حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، شريك    "(:351/  7األرنؤوط« )»سنن أبي داود ت  األرنؤوط في  
 . 7909برقم  (:1310/ 2»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )" . وصححه األلباني في سيى الحفظ. 
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في غزوة     رسول للا   قال: أتيت    عن عوف بن مالك األشجعيو.    )صحيح( -6296
رسول للا ؟ قال " كلك "    تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال " ادخل " فقلت أكلي يا

   )1("فدخلت

ِ اْْلَلَدُّ اْلَخِصم  قَالَ ":  رضي هللا عنها   عن عائشة  فيهماو -6297 َجاِل إِلَى َّللاَّ   إِنَّ أَْبغََض الر ِ
 ( واأللد في اللغة األعوج لمولع بالخصومة والماهر بهاا األلد:)  )2("

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن      رسول للا   قال    عن أبي أمامةو.  )حسن( -6298
ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في  

 )3("أعلى الجنة لمن حسن خلقه
ا قَْوُل    أَْي نََواِحيَها َوَجَوانِبَِها ِمْن َداِخِلَها َواَل ِمْن َخاِرِجَهاقال  في تحفة األحوذي"   • الشَّاِرحِ ُهَو َما  َوأَمَّ

الل غَةِ  فَُهَو َصِريُح   ، اْلِقاَلعِ  َوتَْحَت  اْلُمُدِن  َحْوَل  الَّتِي  بِاأْلَْبنِيَِة  تَْشبِيًها  َعْنَها  َخاِرًجا  َغْيُر    َحْولََها  لَِكنَّهُ 
ي إِلَى اْلَمْنِزلَِة بَْيَن الْ  َمْنِزلَتَْيِن ِحسًّا َكَما قَالَهُ اْلُمْعتَِزلَةُ َمْعنًى َصِحيحِ اْلَمْعنَى ، فَِإنَّهُ ِخاَلُف اْلَمْنقُوِل َويَُؤّدِ

َواُب أَنَّ اْلُمَراَد بِِه أَْدنَاَها َكَما يَُدل  َعلَْيِه قَْولُهُ   "، فَالصَّ

أبيه    بَْهُز ْبُن حكيم  عنو.   )حسن( -6299 النبي   قال:"    عن  ِللَِّذي    َسِمْعت   َوْيٌل  َيق ول  
ث  ِباْلَحِديِث ِلي ْضِحَك ِبِه اْلقَْوَم فَيَْكِذب  َوْيٌل لَه  َوْيٌل لَه      )4("ي َحد ِ

بن جزء الزبيدي انه مر وصاحب    عبد هللا بن الحرث  وعند أحمد عن  .    )صحيح( -6300
قال عبد للا    يجتلدون بها وهم عراةمن قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق    فتيةله بأيمن و 

خرج عليهم فلما أبصروه فلما مررنا بهم قالوا ان هؤالء قسيسون فدعوهم ثم ان رسول للا  
مغضبا حتى دخل وكنت انا وراء الحجرة فسمعته يقول سبحان للا    تبددوا فرجع رسول للا  

وال من رسوله استتروا وأم ايمن عنده تقول استغفر لهم يا رسول للا قال  ال من للا استحيوا  
فبألي : أي بشدة ،        )5(  "قال عبد للا وسمعته انا من هارون    عبد للا فبْلي ما استغفر لهم

 ( ومنه الألواء ، والمعنى : أنه أستغفر لهم بعد شدة امتناعه من ذَِلَك .
  

 
. قال    بهذا اللفظ(( ) كتاب األدب ، باب ما جاء في المزاح ( )5000( برقم: )458/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

حديث صحيح، الوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث في جميع طبقات " (:350/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
/ 9»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان« )" . وصححه األلباني في  السند عند ابن ماجه وابن حبان، وباقي رجاله ثقات. 

 .  6640برقم  (:365
( ) كتاب المظالم ، باب قول هللا تعالى وهو ألد الخصام ( )بهذا 2457( برقم: )131/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب العلم ، باب ِفي اأْللد الخصم ( )بلفظه.(2668( برقم: )57/  8اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
.  قال    ( ) كتاب األدب ، باب في حسن الخلق ( )بهذا اللفظ(4800( برقم: )400/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(

»صحيح الترغيب والترهيب«  " . وحسنه األلباني في  إسناده حسن "(: 179/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 . 2648برقم  (:9/ 3)
. قال    ( ) كتاب األدب ، باب في التشديد في الكذب ( )بهذا اللفظ(4990( برقم: ) 454/    4نه" )أخرجه أبو داود في "سن  –  )4(

»صحيح الترغيب والترهيب«  " . وحسنه األلباني في  إسناده حسن "(: 342/  7»سنن أبي داود ت األرنؤوط« )األرنؤوط في  
 .  2944برقم  (:127/ 3)
ط  250/ 29»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(17988: )( برقم3973/  7أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )5(

 . "( وإسناده صحيح191/    4أخرجه أحمد )"(:140»صحيح السيرة النبوية« )ص". وقال األلباني في  إسناده صحيح "الرسالة(: 
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 . واإليغال في الدين مطلوب ولكن برفق االقتصاد في العبادة   •

قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد   عن النبي      عن أبي هريرة  في البخاري -6301
 )1("فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة إال غلبه

، قَال وا: َواَل   لَْن يُْنِجَي أََحًدا ِمْنُكْم َعَملُهُ :  قَاَل َرس ول  للِا    وفي لفظ للبخاري عنه :" -6302
د وا ، َوقَاِرب وا ، َواغْ  َدِني للا  بَِرْحَمٍة ، َسد ِ د وا ، أَْنَت َيا َرس وَل للِا ، قَاَل: َواَل أََنا ، إاِلَّ أَْن َيتَغَمَّ

وا ، َوَشْيٌء ِمَن الدُّْلَجِة ،  وح   )2("قَْصَد اْلقَْصَد تَْبلُغُوا . َوالْ َور 

ٌل : َواَل إِيَّاَك َيا َرس وَل للِا؟ قَاَل : َواَل  ولفظ مسلم " -6303 لَْن ي ْنِجَي أََحًدا ِمْنك ْم َعَمل ه  . قَاَل َرج 
د وا . َدِنَي للا  ِمْنه  ِبَرْحَمٍة ، َولَِكْن َسد ِ   )3("إِيَّاَي ، إاِلَّ أَْن َيتَغَمَّ

قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم      أنس بن مالك. عن    بشواهده()حسن   -6304
 )4(": إن هذا الدين متين ، فأوغلوا فيه برفق .

 عليكم من العمل ماتطيقون  •
فَإِذَا َحْبٌل َمْمد وٌد َبْيَن السَّاِرَيتَْيِن فَقَاَل    قَاَل َدَخَل النبي     أنس ْبِن َماِلكٍ فيهما عن   -6305

لُّوه  ِلي َصل ِ أََحد ك ْم َنَشاَطه     َما َهذَا اْلَحْبل  قَال وا َهذَا َحْبٌل ِلزينب فَإِذَا فَتََرْت تَعَلَّقَْت فَقَاَل النبي اَل ح 
 )5("فَإِذَا فَتََر فَْلَيْقع دْ 

َكاَنْت ِعْنِدي اْمَرأَةٌ ِمْن َبِني أََسٍد ، فََدَخَل َعلَيَّ    رضي للا عنها"   وفيهما عن عائشة -6306
: ف اَلَنة  ، اَل تََنام  ِباللَّْيِل ، فَذ ِكَر  ِمْن َصاَلِتَها  َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل: َمْن َهِذِه؟". ق ْلت 

ت   َعلَْيك ْم َما  فَقَاَل: َمْه ،  تََملُّوا .،  َحتَّى  َيَملُّ  اَل  فَإِنَّ للَا  اْْلَْعَماِل ،  ِمَن  أَنَّ    "  ولفظ مسلم  ِطيق وَن 
ْت بَِها َوِعْنَدَها َرس ول  للِا   ى َمرَّ . فَق ْلت  :   اْلَحْواَلَء ِبْنَت ت َوْيِت ْبِن َحِبيِب ْبِن أََسِد ْبِن َعْبِد اْلع زَّ

وا أَنََّها اَل تََنام  اللَّْيَل ! فَقَاَل َرس ول  للِا   ذ وا    َهِذِه اْلَحْواَلء  ِبْنت  ت َوْيٍت ، َوَزَعم  : اَل تََنام  اللَّْيَل ! خ 
وا .   )6(«  "ِمَن اْلعََمِل َما ت ِطيق وَن . فََوللِا اَل َيْسأَم  للا  َحتَّى تَْسأَم 

َعلَْيك ْم ِبَما ت ِطيق وَن ، فََوللِا اَل َيَملُّ للا  َحتَّى تََملُّوا ، َوَكاَن    :"  ي عنهاوفي لفظ للبخار -6307
يِن إِلَْيِه َما َداَم َعلَْيِه َصاِحب ه  .    )7("أََحبَّ الد ِ

بين أمرين إال أخذ    رضي للا عنها أنها قالت ما خير رسول للا  عائشة    فيهما عن  -6308
لنفسه إال أن   أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول للا  

   )8(" تنتهك حرمة للا فينتقم هلل بها .

  

 
 

 
 . ( ) كتاب اإليمان ، باب الدين يسر ( )بهذا اللفظ(39( برقم: )17/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
 . ( ) كتاب الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل()بهذا اللفظ(6463(برقم:)98/  8أخرجه البخاري في"صحيحه")  – )2(
( ) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب لن يدخل أحد الجنة  2816)( برقم:  139/    8مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )3(

 .   ( بهذا اللفظبعمله ( )
. قال    ( ) مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه ، ( )بهذا اللفظ(13252( برقم: )2763/    5أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(

الرسالة(:  346/  20»مسند أحمد« ) األرنؤوط في   إسناد ضعيف "ط  . وضعفه األلباني في  حسن بشواهده، وهذا  »سلسلة " 
 .  2480برقم  (:501/ 5) األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة«

( ) أبواب التهجد ، باب ما يكره من التشديد في العبادة ( )بهذا 1150( برقم: )53/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس ِفي صالته أو 784( برقم: )189/    2اللفظ( ومسلم في "صحيحه" ) 

 . استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد ( )بنحوه.(
( ) أبواب التهجد ، باب ما يكره من التشديد في العبادة ( )بهذا  1151( برقم: )54/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )      –  )6(

( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب أمر من نعس ِفي صالته أو 785( برقم: )190/    2، ومسلم في "صحيحه" ) اللفظ(
 .  رقد أو يقعد ( )بهذا اللفظ(استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن ي

 .( ) كتاب اإليمان ، باب أحب الدين إلى هللا أدومه ( )بهذا اللفظ(43( برقم: )17/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )7(
( ) كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى هللا عليه وسلم ( )بهذا  3560( برقم: )189/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )8(

( ) كتاب الفضائل ، باب مباعدته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم لآلثام واختياره 2327( برقم: ) 80/    7اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .له.(من المباح أسهله ( )بمث
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 وإقبال وإدبار .  ، المؤمن بين نشاط وفترة •
فَالطَّاِلُب اْلَجاد : اَل بُدَّ ...    العربي(: ط الكتاب    122/  3»مدارج السالكين« )قال ابن القيم في   •

ا فَتََر اْلَوْحُي    أَْن تَْعِرَض لَهُ فَتَْرةٌ. فَيَْشتَاُق فِي تِْلَك اْلفَتَْرِة إِلَى َحاِلِه َوْقَت الطَّلَِب َوااِلْجتَِهاِد. »َولَمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    -َعِن النَّبِّيِ   لَى َشَواِهِق اْلِجبَاِل ِليُْلِقَي نَْفَسهُ. فَيَْبُدَو لَهُ ِجْبِريُل  َكاَن يَْغُدو إِ   - َصلَّى َّللاَّ

ِ. فَيَْسُكُن ِلذَِلَك َجأُْشهُ، َوتَْطَمئِن  نَْفُسهُ«    َعلَْيِه السَّاَلُم، فَيَقُوَل لَهُ: إِنََّك َرُسوُل َّللاَّ

اَل   • اَلِزٌم  أَْمٌر  ِللسَّاِلِكيَن:  اْلفَتََراِت  َولَْم  »فَتََخل ُل  َوتَْسِديٍد،  ُمقَاَربٍَة  إِلَى  فَتَْرتُهُ  َكانَْت  فََمْن  ِمْنهُ.  بُدَّ 
ا َكاَن.  ٍم: َرَجا لَهُ أَْن يَعُوَد َخْيًرا ِممَّ  تُْخِرْجهُ ِمْن فَْرٍض، َولَْم تُْدِخْلهُ فِي ُمَحرَّ

ُ َعْنهُ َوأَْرَضاهُ: إِنَّ ِلهَ  • َوإِْدبَاًرا. فَِإذَا أَْقبَلَْت فَُخذُوَها ِذِه اْلقُلُوِب إِْقبَااًل  قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ
   بِالنََّوافِِل. َوإِْن أَْدبََرْت فَأَْلِزُموَها اْلفََرائَِض.

ِصيلَهُ إِالَّ  َوفِي َهِذِه اْلفَتََراِت َواْلغُيُوِم َواْلُحُجِب، الَّتِي تَْعِرُض ِللسَّاِلِكيَن: ِمَن اْلِحَكِم َما اَل يَْعلَُم تَفْ  •
اِدُق ِمَن اْلَكاِذِب. ُ. َوبَِها يَتَبَيَُّن الصَّ فَاْلَكاِذُب: يَْنقَِلُب َعلَى َعِقبَْيِه. َويَعُوُد إِلَى ُرُسوِم َطبِيعَتِِه      َّللاَّ

ِ. َويُْلِقي نَْفَسهُ    َوَهَواهُ. اِدُق: يَْنتَِظُر اْلفََرَج. َواَل يَْيأَُس ِمْن َرْوحِ َّللاَّ بِاْلبَاِب َطِريًحا ذَِلياًل    َوالصَّ
ا َماِلُك  فِيِه  يََضَع  أَْن  يَْنتَِظُر  أَْلبَتَّةَ،  فِيِه  َشْيَء  اَل  الَِّذي  اْلفَاِرغِ  نَاِء  َكاإْلِ ُمْستَِكينًا،  نَاِء  ِمْسِكينًا  إْلِ

لَِكْن لَْيَس    -ُر ِمْن أَْعَظِم اأْلَْسبَاِب  َوإِْن َكاَن َهذَا ااِلْفتِقَا  -َوَصانِعُهُ َما يَْصلُُح لَهُ، اَل بَِسبٍَب ِمَن اْلعَْبِد  
َدَك ِمْنَك. َوأَْخاَلَك َعْنَك. َوُهَو الَِّذي يَُحوُل بَْيَن الْ  َمْرِء  ُهَو ِمْنَك. بَْل ُهَو الَِّذي َمنَّ َعلَْيَك بِِه. َوَجرَّ

فَاْعلَ      َوقَْلبِِه. اْلَمقَاِم،  أَقَاَمَك فِي َهذَا  قَْد  َرأَْيتَهُ  فَِإْن  فَِإذَا  إِنَاَءَك،  يَْرَحَمَك َويَْمأَلَ  أَْن  يُِريُد  أَنَّهُ  ْم 
ا اْلَمْوِضعِ فَاْعلَْم أَنَّهُ قَْلٌب ُمَضيٌِّع. فََسْل َربَّهُ َوَمْن ُهَو بَْيَن أََصابِ 

ِعِه: أَْن  َوَضْعَت اْلقَْلَب فِي َغْيِر َهذَ
ا َما َوَضْعَت اْلقَْلَب فِي َغْيِر َمْوِضعٍ ... بِغَْيِر    ْحَسَن اْلقَائُِل:يَُردَّهُ َعلَْيَك َويَْجَمَع َشْملََك بِِه. َولَقَْد أَ 

إِذَ
 . إِنَاٍء فَُهَو قَْلٌب ُمَضيُِّع«

قَاَل لَِقَينِي أَب و بَْكٍر    النبي   قَاَل َوَكاَن ِمْن كتاب  عن َحْنَظلَةَ اأْلسيدّيِ وفي مسلم   -6309
ِ َما تَق ول  قَاَل ق ْلت  نَك ون     النبي   عندَ   فَقَاَل َكْيَف أَْنَت َيا َحْنَظلَة  قَاَل ق ْلت  َنافََق َحْنَظلَة  قَاَل س ْبَحاَن َّللاَّ

َنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكأَنَّا َرأْي  َعْيٍن فَإِذَا َخَرْجَنا ِمنْ  ر  َعافَْسَنا اْْلَْزَواَج َواْْلَْواَلَد    النبي    عندِ ي ذَك ِ
ِ إِنَّا لََنْلقَى ِمْثَل َهذَا فَاْنَطلَْقت  أََنا َوأَب و َب  ْيعَاِت فََنِسيَنا َكِثيًرا قَاَل أَب و بَْكٍر فََوَّللاَّ ْكٍر َحتَّى َدَخْلَنا  َوالضَّ

ِ   النبي   َعلَى َيا َرس وَل َّللاَّ َحْنَظلَة   َنافََق  فَقَالَ ق ْلت   ِ َنك ون       النبي     َيا َرس وَل َّللاَّ َوَما ذَاَك ق ْلت  
َنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكأَنَّا َرأْي  َعْيٍن فَإِذَا َخَرْجَنا ِمْن عنِدَك َعافَْسَنا اْْلَْزَوا ر  َج َواْْلَْواَلَد  عنَدَك ت ذَك ِ

فَقَالَ  َكِثيًرا  َنِسيَنا  ْيعَاِت  تَك ون وَن      للا رسول    َوالضَّ وَن َعلَى َما  تَد وم  لَْو  إِْن  ِبَيِدِه  َنْفِسي  َوالَِّذي 
َوَساعَ  قِك ْم َولَِكْن َيا َحْنَظلَة  َساَعةً  ِشك ْم َوفِي ط ر  ْكِر لََصافََحْتك ْم اْلَماَلئَِكة  َعلَى ف ر  ةً عنِدي َوفِي الذ ِ

اتٍ   )1("ثاََلَث َمرَّ

إِنَّ   ":      النبي  قالثم  قال :  رضي للا عنهما    عن عبد هللا بن عمرو.    )صحيح( -6310
ٍة فَتَْرةٌ  ةً ، َوِلُكّلِ ِشرَّ ، فََمْن َكاَنْت فَتَْرت ه  إِلَى س نَّتِي فَقَِد اْهتََدى ، َوَمْن َكاَنْت فَتَْرت ه     ِلُكّلِ َعَمٍل ِشرَّ

 )2("إِلَى َغْيِر ذَِلَك فَقَْد َهلََك " . 

ا َعاِبٍد  ِلك ِل   إِنَّ  "      حمدوعنه في لفظ عند أ.    )صحيح(  -6311 ةٍ فَتَْرةً، فَإِمَّ ةً، َوِلك ِل  ِشرَّ ِشرَّ
ا إِلَى ِبْدَعٍة، فََمْن َكاَنْت فَتَْرت ه  إِلَى س نٍَّة، فَقَِد اْهتََدى، َوَمْن َكاَنْت فَتَْرت ه  إِ  لَى َغْيِر ذَِلَك  إِلَى س نٍَّة، َوإِمَّ

عبد للا بن عمرو، حيث  ضعف وكبر، يصوم اْليام كذلك، يصل  ال مجاهد: فكان  ق  "   فَقَْد َهلَكَ 
بعضها إلى بعض، ليتقوى بذلك، ثم يفطر بعد تلك اْليام، قال: وكان يقرأ في كل حزبه كذلك،  

، قال: ثم كان  إما في سبع، وإما في ثالث يانا، وينقص أحيانا، غير أنه يوفي العدد،  أح   يزيد 

 
( ) كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر والفكر ِفي أمور اآلخرة (  2750( برقم: )94/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . )بهذا اللفظ(
في "صحيحه" )–  )2( ابن حبان  برقم: )187/    1أخرجه  اللفظ(11(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  قال   .( ابن حبان«  / 1»صحيح 

 . 56برقم  (:131/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« ) لباني في  " ز وصححه األسناده صحيح على شرطهما."إ(:188
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لكني  أحب إلي مما عدل به أو عدل،    صة رسول للا  يقول بعد ذلك: " ْلن أكون قبلت رخ 
 )1("فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره

لغيره( -6312 صحيح  أحمد.    )حسن.  عند  لفظ  في  للِا    :"وعنه  ِلَرس وِل  ِرَجاٌل    ذ ِكَر 
ت ه  ، َوِلك ل ِ َضَراَوةٍ  ْساَلِم َوِشرَّ ةٌ ،    َيْجتَِهد وَن فِي اْلِعَباَدةِ اْجِتَهاًدا َشِديًدا فَقَاَل : ِتْلَك َضَراَوة  اْْلِ ِشرَّ

  ، فَتَْرةٌ  ةٍ  ِشرَّ ُهوَ َوِلك ل ِ  َما  فَأِلُّمٍ  َوُسنٍَّة  اْقتَِصاٍد  إِلَى  فَتَْرتُهُ  َكانَْت  كَ   فََمْن  َوَمْن  إِلَى  ،  فَتَْرت ه   اَنْت 
  ) سبب هذا الحديث بالفاظه  قصة عبدهللا بن عمر بن العاص    )2("اْلَمعَاِصي فَذَِلَك اْلَهاِلك  .  

-1416في األحاديث )  عندما قرر صيام الدهر وقيام الدهر تم القرآن كل ليلة وقد تقدم بألفاظه 
1420 ) 

ةٍ فَتَْرةٌ ،    " : قال :  أن    عن أبي هريرةو.    )حسن( -6313 ةٌ ، َوِلك ل ِ ِشرَّ ِلك ل ِ َعَمٍل ِشرَّ
ِشيَر إِلَْيِه ِباْْلََصاِبعِ ، فَاَل تَع دُّوه  " .  

وه  ، َوإِْن أ     )3("فَإِْن َكاَن َصاِحب َها َسادًّا َوقَاِرًبا ، فَاْرج 

 المتنطعون   •

مسعود -6314 ابن  عن  مسلم  للا  قال"  في  قالها  رسول  المتنطعون  أي "ثالثاهلك 
 )4("المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم

قال إن من أحبكم إلي وأقربكم      للا  رسول  : أن    عن جابرو.  )صحيح لغيره( -6315
القيامة   يوم  مجلسا  مني  وأبعدكم  إلي  أبغضكم  وإن  أخالقا  أحاسنكم  القيامة  يوم  مجلسا  مني 

والمتشدقون   فما الثرثارون  والمتشدقون  الثرثارون  علمنا  قد  للا  رسول  يا  قالوا  والمتفيهقون 
   )5("المتفيهقون ؟ قال المتكبرون

" إن للا ] عزوجل      رسول للا   قالرضي للا عنهما      عن ابن عمروو .  )حسن(  -6316
أَْي َيتََشدَّق فِي اْلَكاَلم  "      )6(ا"[ يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه

 "ِبِلَساِنِه َوَيل ف ه  َكَما تَل ف  اْلَبقََرة اْلَكَْل ِبِلَسانَِها لَفًّا

البخاري عن -6317 عمر  وفي  عنهما  بن  من  "  رضي للا  قدم رجالن  هما  :   ( المشرق 
"      رسول للا   الزبرقان بن بدر وعمرو بن اْلهتم ( فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما فقال

 )7(را"  إن من البيان لسحرا " أو " إن بعض البيان لسح 

  

 
في "مسنده" )–  )1( أحمد  برقم: )1361/    3أخرجه  اللفظ(6588(  )بهذا  في    (  األرنؤوط  )قال  ط   10/  11»مسند أحمد« 

 . "سناده صحيح على شرط الشيخين."إالرسالة(: 
( ) مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ، ( )بهذا 6650( برقم: )1375/    3د في "مسنده" ) أخرجه أحم–  )2(

 ."صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن"ط الرسالة(:  98/ 11»مسند أحمد« )رنؤوط في . قال األ اللفظ(
في "صحيحه" )–  )3( ابن حبان  )62/    2أخرجه  برقم:  اللفظ(  349(  )بهذا   )  ،( في "جامعه"  برقم: 243/    4والترمذي   )
سناده  "إ(:62/  2»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . وقال األرنؤوط في  ( )بنحوه.(  2453)

وهذا إسناد :"...  2850برقم    (:837/  6ائدها« )»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفو" . وقال األلباني في  قوي
( 152/    8حبان )   الخالف المعروف في ابن عجالن. وبكار بن قتيبة من شيوخ ابن خزيمة، وثقه ابن  جيد، رجاله كلهم ثقات على

 . وله ترجمة جيدة
 . ( ) كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون ( )بهذا اللفظ(2670( برقم: )58/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
" . حديث حسن ، غريب من هذا الوجه  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(2018( برقم: ) 545/    3أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )5(

 ."صحيح لغيره" 2897م برق  (:102/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )قال األلباني في 
»سنن أبي داود ت األرنؤوط«  . قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(5005( برقم: )459/    4أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )6(
وقال   (:540/  2»سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )" . وحسنه األلباني في  إسناده حسن."(:353/  7)

 صدوق كما قال في " التقريب ".  كما قال الترمذي: حسن، رجاله كلهم ثقات غير عاصم بن سفيان وهوقلت: وهو :"...
 . ( ) كتاب الطب ، باب من البيان سحرا ( )بهذا اللفظ(5767( برقم: )138/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
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   الشعر باب في  •

  )1(".إن من الشعر حكمةقال:  أن رسول للا :"أبي بن كعب في البخاري عن  -6318
أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد ، فلحظ      هريرةعن أبي  وفيهما   -6319

إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ! ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك للا أسمعت  
 )2(" يقول: أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم .  رسول للا 

ْم أَْو َهاِجِهْم َوِجْبِريل  َمعََك.  قَاَل:قَاَل النَّبِيُّ    َعِن اْلبََراءِ وفيهما -6320 ه    )3("ِلَحسَّاَن:اْهج 

قَالَِت: اْستَأْذََن َحسَّان  ْبن  ثَاِبٍت َرس وَل للِا    َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعْنَها  وفي البخاري -6321
    ْشِرِكيَن ، فَقَاَل َرس ول  للِا ْم َكَما  : فََكْيفَ فِي ِهَجاِء اْلم   ِبَنَسبِي ؟ فَقَاَل َحسَّان  : َْلَس لَّنََّك ِمْنه 

ِئَشةَ  ت َسلُّ الشَّعََرة  ِمَن اْلعَِجيِن . َوَعْن ِهَشاِم ْبِن ع ْرَوةَ ، َعْن أَِبيِه قَاَل: ذََهْبت  أَس بُّ َحسَّاَن ِعْنَد َعا
  ) .")4س وِل للِا ، فَقَالَْت: اَل تَس بَّه  ، فَإِنَّه  َكاَن ي َنافِح  َعْن رَ 

وا ق َرْيًشا ،   أَنَّ َرس وَل للِا     عنهارضي هللا  َعْن َعائَِشةَ   مسلم  ل  لفظ  وفي -6322 قَاَل: اْهج 
ْم   ه  فََهَجاه ْم ، فَلَْم ي ْرِض ،    -فَإِنَّه  أََشدُّ َعلَْيَها ِمْن َرْشٍق ِبالنَّْبِل ! فَأَْرَسَل إِلَى اْبِن َرَواَحةَ فَقَاَل: اْهج 

ا َدَخَل َعلَْيِه قَاَل َحسَّان  : قَْد آَن  فَأَْرَسَل إِلَى َكْعِب ْبِن َماِلٍك ، ث مَّ أَْرَسَل إِلَى َحسَّاَن ْبِن ثَاِبٍت ، فَلَمَّ 
ك ه  ، فَقَاَل: اِرِب ِبذََنِبِه ! ث مَّ أَْدلََع ِلَساَنه  فََجعََل ي َحر ِ َوالَِّذي َبعَثََك    لَك ْم أَْن ت ْرِسل وا إِلَى َهذَا اْْلََسِد الضَّ

فَقَالَ  ِبِلَسانِي فَْرَي اْْلَِديِم .  ْم  ِ َْلَْفِرَينَّه  أَْعلَم  ق َرْيٍش   َرس ول  للِا  ِباْلَحق  أََبا بَْكٍر  فَإِنَّ  : اَل تَْعَجْل ، 
َص لََك َنَسِبي . فَأَتَاه  َحسَّان  ، ث مَّ َرَجَع فَقَاَل: َيا رَ  س وَل للِا  ِبأَْنَسابَِها ، َوإِنَّ ِلي فِيِهْم َنَسًبا َحتَّى ي لَخ ِ

بَعَثَ  َوالَِّذي  َنَسَبَك ،  ِلي  َص  لَخَّ قَْد  قَالَْت ،  اْلعَِجيِن.  ِمَن  الشَّعََرة   ت َسلُّ  َكَما  ْم  ِمْنه  َْلَس لَّنََّك   ِ ِباْلَحق  َك 
وَح اْلق د ِس اَل يََزال  ي َؤي ِد َك َما َنافَْحَت َعِن للِا      َعاِئَشة  : فََسِمْعت  َرس وَل للِا   َيق ول  ِلَحسَّاَن : إِنَّ ر 
: َهَجاه ْم َحسَّان  فََشفَى َواْشتَفَى َرس وَل للِا َوَرس وِلِه . َوقَالَْت: َسِمْعت    . )5(" َيق ول 

فََث .   قال:"  أن النبي      عن أبي هريرةوفي البخاري   -6323 إِنَّ أًَخا لَك ْم اَل َيق ول  الرَّ
وٌف ِمَن اْلفَ  ْجِر َساِطع    يَْعنِي ِبذَِلَك َعْبَد للِا ْبَن َرَواَحةَ : َوفِيَنا َرس ول  للِا َيْتل و ِكتَاَبه    إِذَا اْنَشقَّ َمْعر 

وقَِناٌت أَنَّ    /أََراَنا اْله َدى بَْعَد اْلعََمى فَق ل وب َنا    /   /َيِبيت  ي َجافِي َجْنَبه  َعْن فَِراِشِه    /َما قَاَل َواقِع     ِبِه م 
ْشِرِكيَن اْلَمَضاِجع      )6(". /إِذَا اْستَْثقَلَْت ِباْلم 

 ْبِن اأْلَْكَوعِ وفيهما   -6324
ِ      َعْن َسلََمةَ إِلَى َخْيبََر ، فَِسْرَنا لَْياًل ،    قَاَل: َخَرْجَنا َمَع النَّبِي 

اًل َشاِعًرا   ٌل ِمَن اْلقَْوِم ِلعَاِمٍر : َيا َعاِمر  أاََل ت ْسِمع َنا ِمْن ه َنْيَهاِتَك؟ َوَكاَن َعاِمٌر َرج  فَنََزَل  فَقَاَل َرج 
مَّ لَْواَل أَْنَت َما اْهتََدْيَنا   : اللَّه  ْقَنا َواَل َصلَّْيَنا   َواَل تَصَ   /َيْحد و ِباْلقَْوِم َيق ول  فَاْغِفْر فَِداًء لََك َما أَْبقَْيَنا      / دَّ

ل وا َعلَْيَنا  /إِنَّا إِذَا ِصيَح ِبَنا أََبْيَنا   /َوأَْلِقَيْن َسِكيَنةً َعلَْيَنا   /َوثَب ِِت اْْلَْقَداَم إِْن اَلقَْيَنا   َياحِ َعوَّ  . َوِبالص ِ
ه  للا .: َمْن هَ فَقَاَل َرس ول  للِا  ؟ قَال وا: َعاِمر  ْبن  اْْلَْكَوعِ ، قَاَل: يَْرَحم    )7("ذَا السَّائِق 

: أَْصَدق  َكِلَمٍة قَالََها َشاِعٌر َكِلَمة   قَاَل: قَاَل َرس ول  للِا      َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ   هماوفي -6325
ْلِت أَْن ي ْسِلَم.لَِبيٍد: أاََل ك لُّ َشْيٍء َما َخاَل للَا َباِطٌل ، َوَكاَد    )8("أ َميَّة  ْبن  أَبِي الصَّ

 
ب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما ( ) كتاب األد6145( برقم: )34/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  يكره منه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصالة ، باب الشعر في المسجد ( )بنحوه.( ، ومسلم في 453( برقم: )98/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ت رضي هللا عنه ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثاب2485( برقم: ) 162/  7"صحيحه" ) 
( ) كتاب بدء الخلق ، باب ذكر المالئكة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  3213( برقم: )112/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )3(

 . مطوال(( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي هللا عنه()بمثله  2486( برقم: )163/    7في "صحيحه" )
 . ( ) كتاب األدب ، باب هجاء المشركين ( )بهذا اللفظ(6150( برقم: )36/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )4(
( ) كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي 2490( برقم: )164/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )      –  )5(

 .هللا عنه ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب األدب ، باب هجاء المشركين ( )بهذا اللفظ(6151( برقم: )36/  8البخاري في "صحيحه" )أخرجه   – )6(
() كتاب األدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما 6148( برقم:)35/    8أخرجه البخاري في"صحيحه")      –  )7(

 . () كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة خيبر()بهذا اللفظ(1802(برقم:)185/  5مسلم في "صحيحه") و ، يكره منه()بهذا اللفظ(
،    .( هذا اللفظ( ) كتاب مناقب األنصار ، باب أيام الجاهلية ( )ب3841( برقم: )42/  5أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )8(

   .( بمثله( ) كتاب الشعر ، ( )2256( برقم: ) 49/  7ومسلم في "صحيحه" )
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ْلن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير    قال:"     سعد ابن أبي وقاص   في مسلم عن -6326
 )1(" من أن يمتلئ شعرا . 

: ْلن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه  قال: قال رسول للا      عن أبي هريرةوفيهما   -6327

  )2("خير من أن يمتلئ شعرا .
ْلن يمتليء جوف أحدكم قيحا    :"قال    النبي    : عن    عن ابن عمروفي البخاري   -6328

 )3(ا"خير له من أن يمتليء شعر
البخاري   • والعلم قال  ذكر هللا  عن  يصده  حتى  الشعر  اإلنسان  على  الغالب  يكون  أن  يكره  ما  باب 

 "والقرآن
بالعرج  قال: بينا نحن نسير مع رسول للا      عن أبي سعيد الخدريوفي مسلم   -6329

ألن يمتلئ  : خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان ،  إذ عرض شاعر ينشد ، فقال رسول للا  

  )4(". جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
  

 
 . ( ) كتاب الشعر ، ( )بهذا اللفظ(2258( برقم: )50/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب األدب ، باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان 6155( برقم: ) 37/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 .كتاب الشعر ، ( )بمثله.(( ) 2257( برقم: )49/  7ومسلم في "صحيحه" )، الشعر ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب األدب ، باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان 6154( برقم: ) 36/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . الشعر ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الشعر ، ( )بهذا اللفظ(2259( برقم: )50/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
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أَۡهِلنَا  . وقوله تعالى:  باب في الخوف   • فِيَٰٓ  قَۡبُل  ُكنَّا  إِنَّا  اْ  ,    [26ُمۡشِفِقيَن﴾ ]الطور:  ﴿قَالُوَٰٓ

ۡن َخۡشيَِة َربِِّهم   لَِّذينَ ٱ ﴿ إِنَّ  وقوله تعالى   ۡشِفقُوَن  ُهم ّمِ ِت َربِِّهۡم يُۡؤِمنُوَن   لَِّذينَ ٱوَ   57م    58ُهم بِـَٔايَ 
قُلُوبُُهۡم َوِجلَةٌ أَنَُّهۡم إِلَى  َربِِّهۡم   لَِّذينَ ٱ﴿وَ   ﴾    59ُهم بَِربِِّهۡم اَل يُۡشِرُكوَن    لَِّذينَ ٱوَ  يُۡؤتُوَن َمآَٰ َءاتَواْ وَّ

ِجعُوَن   ۡن َعذَاِب َربِِّهم    لَِّذينَ ٱ﴿وَ   ، وقوله تعالى:  [60-57]المؤمنون:  ﴾  60َر  ۡشِفقُوَن  ُهم ّمِ   27م 
 [28-27﴾ ]المعارج:  28إِنَّ َعذَاَب َربِِّهۡم َغۡيُر َمۡأُموٖن 

َما ِمْنك ْم ِمْن أََحٍد ، َما ِمْن َنْفٍس َمْنف وَسٍة    :"  عن علي رضي للا عن النبي    وفيهما -6330
ٌل: َيا َرس وَل للِا ،  ، إاِلَّ ك ِتَب َمَكان َها ِمَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر ،   َوإاِلَّ قَْد ك ِتَب: َشِقيَّةً أَْو َسِعيَدةً". فَقَاَل َرج 

إِلَى َعمَ  فََسَيِصير   السَّعَاَدةِ ،  أَْهِل  ِمنَّا ِمْن  َكاَن  فََمْن  اْلعََمَل ،  َوَنَدع   ِكتَاِبَنا  َنتَِّكل  َعلَى  أَْهِل  أَفَاَل  ِل 
ا َمْن َكاَن مِ  ا أَْهل  السَّعَاَدةِ ، َوأَمَّ نَّا ِمْن أَْهِل الشَّقَاَوةِ ، فََسَيِصير  إِلَى َعَمِل أَْهِل الشَّقَاَوةِ؟ قَاَل: أَمَّ

وَن ِلعََمِل الشَّقَاَوةِ". ث مَّ  ا أَْهل  الشَّقَاَوةِ فَي َيسَّر  وَن ِلعََمِل السَّعَاَدةِ ، َوأَمَّ ا َمْن    السَّعَاَدةِ فَي َيسَّر  قََرأَ: } فَأَمَّ
 )1("ى َواتَّقَى { اْْلَيةَ . أَْعطَ 

:أَنَّه  َسِمَع َرس وَل للِا  رضي للا عنهما  َد هللِا ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص وفي مسلم عن عبْ  -6331
: ْحَمِن ،    إِنَّ قُلُوَب بَنِي آَدَم ُكلََّها َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيق ول   َكقَْلٍب َواِحدٍ َبْيَن إِْصَبعَْيِن ِمْن أََصاِبعِ الرَّ

ف ه  َحْيث  َيَشاء  ث مَّ قَاَل َرس ول  للِا   ْف ق ل وَبَنا َعلَى َطاَعِتَك.ي َصر ِ َف اْلق ل وِب َصر ِ َصر ِ مَّ م    )2(":اللَّه 

: ما رأيت رسول للا صلى للا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا ،  قالتها  عن  وفيهما   -6332
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم ، قالت: وكان إذا رأى غيما ، أو ريحا ، عرف ذلك في 
وجهه. فقالت: يا رسول للا! أرى الناس ، إذا رأوا الغيم ، فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر.  

يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه  الكراهية؟ قالت: فقال:  وأراك إذا رأيته ، عرفت في وجهك  
 )  .")3هذا عارض ممطرنا  عذاب. قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب ، فقالوا: 

َيق ول  إِنَّ اْلعَْبَد لََيتََكلَّم  ِباْلَكِلَمِة َما َيتََبيَّن       رسول للا  َسِمعَ    عن أَبِي هريرة وفيهما -6333
ا َبْيَن اْلَمْشِرقِ   )4("ينزل بها في "  ولفظ مسلموالمغرب " ،  فِيَها يَِزلُّ ِبَها فِي النَّاِر أَْبعََد ِممَّ

 )5(" يهوي بها في النار" وفي لفظ لمسلم   -6334

ِباْلَكِلَمِة ِمْن    :"قَالَ   عن النبي    عن أَبِي هريرة  وفي  البخاري  -6335 لََيتََكلَّم   إِنَّ اْلعَْبَد 
  ِ ِ اَل يَْرفَع ه  َّللاَّ  بَِها َدَرَجاٍت    اَل يُْلِقي لََها بَاالً ِرْضَواِن َّللاَّ َوإِنَّ اْلعَْبَد لَيَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط َّللاَّ
 )6(" ْهِوي ِبَها فِي َجَهنَّمَ يَ  يُْلِقي لََها بَاالً 

  

 
( ) كتاب الجنائز ، باب موعظة المحدث عند القبر ( )بهذا اللفظ(  1362( برقم: )96/    2البخاري في "صحيحه" )أخرجه      –  )1(

( ) كتاب القدر ، باب كيفية خلق اآلدمي ِفي بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 2647( برقم: )46/    8، ومسلم في "صحيحه" ) 
 .وعمله وشقاوته وسعادته ( )بمثله.(

 () كتاب القدر ، باب تصريف هللا تَعَالَى القلوب كيف شاء ( )بهذا اللفظ( 2654(برقم:) 51/    8أخرجه مسلم في"صحيحه")    –  )2(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله فلما رأوه عارضا مستقبل 4828( برقم: )133/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب صالة االستسقاء ، باب التعوذ عند رؤية الريح 899( برقم: )26/    3أوديتهم ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )
 .والغيم ( )بمثله.(

( ) كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في 6477( برقم: )100/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب التكلم بالكلمة يهوي بها ِفي النار ( )بنحوه.(2988( برقم: ) 223/  8"صحيحه" ) 

التكلم بالكلمة يهوي بها ِفي النار  ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب  2988( برقم: )224/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 . ( )بهذا اللفظ(

 .( ) كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ( )بهذا اللفظ(6478( برقم: )101/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
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َزنِيَّ  .وعن    )حسن( -6336 اْلم  اْلَحاِرِث  ْبَن  إِنَّ     رسول للا   َسِمْعت  قال:"  بالل  َيق ول  
ِ َما يَظ نُّ أَْن تَْبل َغ َما َبلَغَْت فَيَْكت ب  َّللاَّ  لَه    بَِها ِرْضَواَنه  إِلَى  أََحَدك ْم لََيتََكلَّم  ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن َّللاَّ

ِ َما َيظ   ُ َعلَْيِه بَِها  نُّ أَْن تَْبل َغ َما َبلَغَْت  َيْوِم َيْلقَاه  َوإِنَّ أََحَدك ْم لََيتََكلَّم  ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط َّللاَّ فَيَْكتُُب َّللاَّ
  )1(" َسَخَطهُ إِلَى يَْوِم يَْلقَاهُ 

يَْغِفر  َّللاَّ       رسول للا   أَنَّ     عن جندب"وفي مسلم -6337 ِ اَل  قَاَل َوَّللاَّ اًل  أَنَّ َرج  َحدََّث 
َ تَعَالَى قَاَل َمْن ذَا الَِّذي َيتَأَلَّى َعلَيَّ أَْن اَل أَْغِفَر ِلف اَلٍن فَإِن ِي قَْد َغفَرْ  ت  ِلف اَلٍن َوأَْحَبْطت   ِلف اَلٍن َوإِنَّ َّللاَّ

  )2("َعَملََك 

َ ٱإِنَّ    47﴿    تعالى:وقوله        .  باب في الرجاء • ُدوَن  َما  َويَۡغِفُر    ۦاَل يَۡغِفُر أَن يُۡشَرَك بِهِ   ّللَّ

 َوَمن يُۡشِرۡك بِ 
ِلَك ِلَمن يََشآَُٰءٖۚ

َٰٓ ٱفَقَِد    ّللَِّ ٱذَ    ، وقوله تعالى:   [48﴾ ]النساء:    48إِۡثًما َعِظيًما    ۡفتََرى 
بَ ٱ﴿ثُمَّ أَۡوَرۡثنَا   ۡقتَِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِق   َوِمۡنُهم    ۦِمۡن ِعبَاِدنَا  فَِمۡنُهۡم َظاِلٞم لِّنَۡفِسهِ   ۡصَطفَۡينَاٱ  لَِّذينَ ٱ   ۡلِكتَ  م 

تِ ٱبِ  ِٖۚ ٱبِِإۡذِن    ۡلَخۡيَر  ِلَك ُهَو    ّللَّ
ُت َعۡدٖن يَۡدُخلُونََها يَُحلَّوۡ   32  ۡلَكبِيرُ ٱ  ۡلفَۡضلُ ٱذَ 

فِيَها ِمۡن أََساِوَر ِمن    نَ َجنَّ 
ا  َوِلبَاُسُهۡم فِيَها َحِريٞر  ذََهٖب َولُؤۡ  ِ    ۡلَحۡمدُ ٱَوقَالُواْ    33لُؤا إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٞر    ۡلَحَزَن  ٱأَۡذَهَب َعنَّا    لَِّذيَٰٓ ٱّلِلَّ
﴾  35اَل يََمس نَا فِيَها نََصٞب َواَل يََمس نَا فِيَها لُغُوٞب  ۦِمن فَۡضِلهِ  ۡلُمقَاَمةِ ٱأََحلَّنَا َداَر  لَِّذيَٰٓ ٱ 34َشُكوٌر 
 . [35-32]فاطر: 

على حمار يقال له عفير فقال )      رسول للا  قال: كنت ردف      عن معاذ فيهما   -6338
يا معاذ هل تدري حق للا على عباده وما حق العباد على للا ( . قلت للا ورسوله أعلم قال )  
فإن حق للا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على للا أن ال يعذب من ال  

 )3("ال تبشرهم فيتكلوا :"ناس ؟ قال يشرك به شيئا ( . فقلت يا رسول للا أفال أبشر به ال

عَاذٌ َرِديف ه       أََنس  ْبن  َماِلكٍ   وفي لفظ فيهما عن -6339 : أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم َوم 
عَاذ . قَاَل:  عَاذ  ْبَن َجَبٍل. قَاَل: لَبَّْيَك َيا َرس وَل للِا َوَسْعَدْيَك . قَاَل: َيا م  ْحِل قَاَل: َيا م  لَبَّْيَك َيا  َعلَى الرَّ

ًدا َرس ول  للِا ِصْدقًا  َرس وَل للِا َوَسْعَدْيَك ، ثاََلثًا. قَاَل: َحمَّ َما ِمْن أََحٍد َيْشَهد  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  َوأَنَّ م 
َمه  للا  َعلَى النَّاِر . قَاَل: َيا َرس وَل للِا ،   ؟ قَاَل: إِذًا أَفَاَل أُْخبُِر بِِه النَّاَس فَيَْستَْبِشُرواِمْن قَْلِبِه إاِلَّ َحرَّ

عَاذٌ ِعْنَد َمْوِتِه تَأَثًُّما . َيتَِّكل وا. َوأَ   )4("ْخبََر بَِها م 

اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد  "في مسلم عن أبي هريرة -6340
؟    ، وذكر الحديث وفيه  أن ال إله إال للا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر 

قال يا رسول للا بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن ال إله إال للا مستيقنا  
بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال نعم قال فال تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون  

 )5("فخلهم  قال رسول للا 

 
)1(  –  ( في "صحيحه"  حبان  ابن  برقم: )514/    1أخرجه  برقم: )516/    1( )280(  في  281(  والحاكم   ، اللفظ(  )بهذا   )

( 2319( برقم: )149/    4، والترمذي في "جامعه" )  وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(138( برقم: ) 45/    1تدركه" )"مس
األرنؤوط في   ( )بمثله مطوال.(  16094( برقم: )3402/    6وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح"    )بمثله.(   قال   .

عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث، ووالده عمرو إسناده حسن. محمد بن "(:515/ 1»صحيح ابن حبان« )
" . وحسنه  ، وروى عن غير واحد من الصحابة، وروى عنه جمع. وباقي رجال اإلسناد ثقات.5/209ذكره المصنف في "ثقاته"  

 . 2878برقم  (:95/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )األلباني في 
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن تقنيط اإلنسان من  2621( برقم: )63/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .رحمة هللا تَعَالَى ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الجهاد والسير ، باب اسم الفرس والحمار ( )بهذا اللفظ(  2856( برقم: )29/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب اإليمان ، باب من لقي هللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم  30م: )( برق 43/  1، ومسلم في "صحيحه" )
 . على النار ( )بمثله.(

( ) كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال  128( برقم: )37/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )4(
( ) كتاب اإليمان ، باب من لقي هللا باإليمان وهو غير شاك 32( برقم: )45/    1"صحيحه" )يفهموا ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في  

 .فيه دخل الجنة وحرم على النار ( )بمثله.(
( ) كتاب اإليمان ، باب من لقي هللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل  31( برقم: )44/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(

 .)بهذا اللفظ(الجنة وحرم على النار ( 
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ِ    َعْن أَنٍَس وفي البخاري   -6341 ج  ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  قَ   ، َعِن النَّبِي  اَل: َيْخر 
ج  ِمَن   ةٍ     َوفِي قَْلِبِه َوْزن  َشِعيَرةٍ ِمْن َخْيٍر ، َوَيْخر  النَّاِر َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  َوفِي قَْلِبِه َوْزن  ب رَّ

ةٍ ِمْن َخْيٍر . قَاَل أَ  ج  ِمَن النَّاِر َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إاِلَّ للا  َوفِي قَْلِبِه َوْزن  ذَرَّ ب و َعْبِد للِا  ِمْن َخْيٍر ، َوَيْخر 
ِ  : قَاَل أََبان  : َحدَّثََنا قَتَاَدة    )1(": ِمْن إِيَماٍن َمَكاَن ِمْن َخْيرٍ : َحدَّثََنا أَنٌَس ، َعِن النَِّبي 

ْبِن َماِلٍك ، َوذََهْبَنا َمعََنا هماوفي -6342 إِلَى أَنَِس  فَذََهْبَنا  اْلَبْصَرةِ ،  َناٌس ِمْن أَْهِل  :" اْجتََمْعَنا 
الشَّفَاَعةِ  َحِديِث  َعْن  لََنا  َيْسأَل ه    ، إِلَْيِه  ،  ِبثَاِبٍت  الضَُّحى  ي َصل ِي  فََوافَْقَناه    ، قَْصِرِه  فِي  ه َو  فَإِذَا   ،  

َل ِمْن   َحِديِث الشَّفَاَعِة فَاْستَأْذَنَّا فَأَِذَن لََنا َوه َو قَاِعٌد َعلَى فَِراِشِه ، فَق ْلَنا ِلثَاِبٍت: اَل تَْسأَْله  َعْن َشْيٍء أَوَّ
اَلِء إِ  ْخَوان َك ِمْن أَْهِل اْلَبْصَرةِ ، َجاء وَك َيْسأَل وَنَك َعْن َحِديِث الشَّفَاَعِة ،  ، فَقَاَل: َيا أََبا َحْمَزةَ ، َهؤ 

ٌد   َحمَّ ثََنا م  َحدَّ ْم    فَقَاَل:  ه  بَْعض  النَّاس   َماَج  اْلِقَياَمِة  َيْوم   إِذَا َكاَن  آَدَم     قَاَل:  فََيأْت وَن  بَْعٍض ،  فِي 
ْحَمِن ، فََيأْت وَن  فََيق ول وَن: اْشفَْع لََنا إِلَى َرب َِك ، فََيق ول  لَْست  لََها ، َولَِكْن َعلَْيك ْم ِبإِْبَراِهيَم فَإِنَّه  َخِليل  الرَّ 

وَسى فَإِنَّ  : لَْست  لََها ، َولَِكْن َعلَْيك ْم ِبم  : لَْست  إِْبَراِهيَم ، فََيق ول  وَسى ، فََيق ول  ه  َكِليم  للِا ، فََيأْت وَن م 
: لَْست  لََها ، َولَكِ  وح  للِا َوَكِلَمت ه  ، فََيأْت وَن ِعيَسى فََيق ول  ْن َعلَْيك ْم  لََها ، َولَِكْن َعلَْيك ْم ِبِعيَسى فَإِنَّه  ر 

ٍد َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََيأْت ونِي َحمَّ نِي    بِم  : أََنا لََها ، فَأَْستَأِْذن  َعلَى َرب ِي فَي ْؤذَن  ِلي ، َوي ْلِهم  ، فَأَق ول 
 : نِي اْْلَن ، فَأَْحَمد ه  ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ، َوأَِخرُّ لَه  َساِجًدا ، فَي قَال  د     َمَحاِمَد أَْحَمد ه  ِبَها اَل تَْحض ر  َحمَّ َيا م 

:  اْرفَْع َرأَْسَك ، َوق ْل ي سْ  ِتي ، فَي قَال  ِتي أ مَّ ِ ، أ مَّ : َيا َرب  َمْع لََك ، َوَسْل ت ْعَط ، َواْشفَْع ت َشفَّْع ، فَأَق ول 
ود  فَأَْحَمد ه   اْنَطِلْق فَأَْخِرْج ِمْنَها َمْن َكاَن فِي قَْلِبِه ِمْثقَال  َشِعيَرةٍ ِمْن إِيَماٍن ، فَأَْنَطِلق  فَأَْفعَل  ، ث مَّ أَع  

د  ، اْرفَْع َرأَْسَك ، َوق ْل ي ْسَمْع لََك ، َوَسْل ت ْعطَ ِبِتْلَك   َحمَّ : َيا م  ،    اْلَمَحاِمِد ث مَّ أَِخرُّ لَه  َساِجًدا ، فَي قَال 
: اْنَطِلْق فَأَْخِرْج ِمْنَها َمْن َكاَن فِي قَْلِبهِ  تِي ، فَي قَال  ِتي أ مَّ ِ أ مَّ : َيا َرب  ةٍ  مِ َواْشفَْع ت َشفَّْع ، فَأَق ول  ْثقَال  ذَرَّ

:    أَْو َخْرَدلٍَة ِمْن إِيَماٍن ، فَأَْنَطِلق  فَأَْفعَل  ، ث مَّ أَع ود  فَأَْحَمد ه  ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ث مَّ أَِخرُّ لَه   َساِجًدا ، فَي قَال 
د  اْرفَْع َرأَْسَك ، َوق ْل ي ْسَمْع لََك ، َوَسْل ت ْعَط ، َواْشفَْع ت َشفَّعْ  َحمَّ ِتي ،    َيا م  تِي أ مَّ ِ أ مَّ : َيا َرب  ، فَأَق ول 

 َ : اْنَطِلْق فَأَْخِرْج َمْن َكاَن فِي قَْلِبِه أَْدنَى أَْدَنى أَْدنَى ِمْثقَاِل َحبَِّة َخْرَدٍل ِمْن إِيَماٍن فَأ ْخِرْجه  ِمَن  فََيق ول 
ا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد أََنٍس  قُْلُت ِلبَْعِض أَْصَحابِنَا: لَْو َمَرْرنَا بِاْلَحَسِن ،   ،  النَّاِر ، فَأَْنَطِلق  فَأَْفعَل  . فَلَمَّ

أَِذَن لَنَا ،  َوُهَو ُمتََواٍر فِي َمْنِزِل أَبِي َخِليفَةَ ، بَِما َحدَّثَنَا أَنَُس ْبُن َماِلٍك ، فَأَتَْينَاهُ فََسلَّْمنَا َعلَْيِه فَ 
ْنِد أَِخيَك أَنَِس ْبِن َماِلٍك ، فَلَْم نََر ِمثَْل َما َحدَّثَنَا فِي الشَّفَاَعِة  فَقُْلنَا لَهُ: يَا أَبَا َسِعيٍد ، ِجئْنَاَك ِمْن عِ 

ا اْلَمْوِضعِ ، فَقَاَل: ِهيْه ، فَقُْلنَا: لَْم يَِزدْ 
لَنَا َعلَى    ، فَقَاَل: ِهيْه ، فََحدَّثْنَاهُ بِاْلَحِديِث ، فَاْنتََهى إِلَى َهذَ

ُمْنذُ ِعْشِريَن َسنَةً ،  َهذَا ، فَقَاَل: لَقَْد َحدَّثَنِ  فَاَل أَْدِري أَنَِسَي أَْم َكِرَه أَْن  ي ، َوُهَو َجِميٌع ، 
ْنَساُن َعُجواًل ، َما ذََكْرتُهُ إِالَّ َوأَنَا أُرِ تَتَِّكلُوا   ثْنَا: فََضِحَك َوقَاَل: ُخِلَق اإْلِ يُد  ، قُْلنَا: يَا أَبَا َسِعيٍد فََحّدِ

ثَُكْم ، َحدَّ  ابِعَةَ فَأَْحَمُدهُ بِتِْلَك اْلَمَحاِمِد ، ثُمَّ أَِخر  لَهُ  أَْن أَُحّدِ ثَنِي َكَما َحدَّثَُكْم بِِه ، قَاَل: ثُمَّ أَُعوُد الرَّ
ُد اْرفَْع َرأَْسَك ، َوقُْل يُْسَمْع ، َوَسْل تُْعَطْه ، َواْشفَْع تَُشفَّْع ، فَأَقُوُل: يَ  ا  َساِجًدا ، فَيُقَاُل: يَا ُمَحمَّ

تِي َوَجاَلِلي َوِكْبِريَائِي َوَعَظَمتِي أَلُْخِرَجنَّ َرّبِ ا ئْذَْن ِلي فِيَمْن قَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ ، فَيَقُوُل: َوِعزَّ
  )2(." ِمْنَها َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ 

ْؤِمن وَن ِمَن    وفيه:"  عن النبي  وفيهما عن أبي سعيد الخدري   -6343 َحتَّى إِذَا َخلََص اْلم 
ِ ِمَن ا َناَشَدةً ّلِِلِ فِي اْسِتْقَصاِء اْلَحق  ْؤِمِنيَن ّلِِلِ  النَّاِر ، فََوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما ِمْنك ْم ِمْن أََحٍد ِبأََشدَّ م  ْلم 

ْخَوانِِهم  الَِّذيَن فِي النَّاِر ، َيق ول ونَ  وَن    َيْوَم اْلِقَياَمِة ِْلِ جُّ وَن َمعََنا َوي َصلُّوَن َوَيح  : َربََّنا ، َكان وا َيص وم 
وَن َخْلقًا َكِثيًرا قَدْ  ه ْم َعلَى النَّاِر ، فَي ْخِرج  َور  م  ص  وا َمْن َعَرْفت ْم ، فَت َحرَّ ْم : أَْخِرج  أََخذَِت   ، فَي قَال  لَه 

ْكَبتَْيِه ، ْن أََمْرتََنا ِبِه ، فََيق ول     النَّار  إِلَى ِنْصِف َساقَْيِه َوإِلَى ر  ث مَّ َيق ول وَن : َربََّنا ، َما َبِقَي فِيَها أََحٌد ِممَّ
َكِثيًرا ،   َخْلقًا  وَن  فَي ْخِرج  وه  ،  فَأَْخِرج  َخْيٍر  ِديَناٍر ِمْن  ِمْثقَاَل  قَْلِبِه  َوَجْدت ْم فِي  فََمْن  اْرِجع وا ،  ث مَّ  : 

 
 .( ) كتاب اإليمان ، باب زيادة اإليمان ونقصانه ( )بهذا اللفظ(44( برقم: )17/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب التوحيد ، باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع  7510( برقم: )146/    9أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )2(

( ) كتاب اإليمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة 193( برقم: ) 125/  1اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )األنبياء وغيرهم ( )بهذا 
 .فيها ( )بمثله.(
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ْن أََمْرتََنا ، ث مَّ َيق ول  : اْرِجع وا ، فََمْن َوَجْدت ْم فِي قَْلِبِه ِمْثقَاَل  َيق ول وَن : َربََّنا ، لَْم َنذَ  ْر فِيَها أََحًدا ِممَّ
وَن َخْلقًا َكِثيًرا ، ث مَّ َيق ول وَن : َربََّنا ، لَْم َنذَْر فِيَها وه  ، فَي ْخِرج  ْن    ِنْصِف ِديَناٍر ِمْن َخْيٍر فَأَْخِرج  ِممَّ

وه  ، فَي ْخِرج  أََمْرتََنا   ةٍ ِمْن َخْيٍر فَأَْخِرج  وَن  أََحًدا ، ث مَّ َيق ول  : اْرِجع وا ، فََمْن َوَجْدت ْم فِي قَْلِبِه ِمْثقَاَل ذَرَّ
إِ   : َيق ول   ْدِريُّ  اْلخ  َسِعيٍد  أَب و  َوَكاَن   ، َخْيًرا  فِيَها  َنذَْر  لَْم   ، َربََّنا   : َيق ول وَن  ث مَّ   ، َكِثيًرا  لَْم    نْ َخْلقًا 

ةٍ َوإِْن تَك  َحَسَنةً  وا إِْن ِشْئت ْم : } إِنَّ للَا ال يَْظِلم  ِمْثقَاَل ذَرَّ ق وِني ِبَهذَا اْلَحِديِث فَاْقَرؤ  ي َضاِعْفَها   ت َصد ِ
نَّبِي وَن َوَشفََع  ، فَيَقُوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ : َشفَعَِت اْلَماَلئَِكةُ َوَشفََع ال  َوي ْؤِت ِمْن لَد ْنه  أَْجًرا َعِظيًما {

اِحِميَن ، فَيَْقبُِض قَْبَضةً ِمَن النَّاِر فَيُْخِرُج ِمْنَها قَْوًما لَ  ْم يَْعَملُوا اْلُمْؤِمنُوَن ، َولَْم يَْبَق إِالَّ أَْرَحُم الرَّ
 لَهُ : نََهُر اْلَحيَاِة ، فَيَْخُرُجوَن َخْيًرا قَط  قَْد َعاُدوا ُحَمًما ، فَيُْلِقيِهْم فِي نََهٍر فِي أَْفَواِه اْلَجنَِّة ، يُقَالُ 

فَيَقُوُل اْلَجبَّاُر : بَِقيَْت َشفَاَعتِي ، فَيَْقبُِض  " ، ولفظ البخاري "َكَما تَْخُرُج اْلِحبَّةُ فِي َحِميِل السَّْيِل  
بِأَْفَواِه اْلَجنَِّة يُقَاُل لَهُ: َماُء اْلَحيَاِة  قَْبَضةً ِمَن النَّاِر ، فَيُْخِرُج أَْقَواًما قَِد اْمتََحُشوا ، فَيُْلقَْوَن فِي نََهٍر  

 )1("، فَيَْنبُتُوَن فِي َحافَتَْيِه َكَما تَْنبُُت اْلِحبَّةُ فِي َحِميِل السَّْيِل 
، أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُجٌل لَْم      َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ وفيهما   -6344

قُوهُ ، َواْذُروا نِْصفَهُ فِي اْلبَّرِ َونِْصفَهُ فِي اْلبَْحِر ، فََوهللِا لَئِ  ْن قََدَر يَْعَمْل َخْيًرا قَط : فَِإذَا َماَت فََحّرِ
بَنَّهُ َعذَابًا بُهُ أََحًدا ِمَن اْلعَالَِميَن ، فَأََمَر هللاُ اْلبَْحَر فََجَمَع َما فِيِه ، َوأََمَر اْلبَرَّ    هللاُ َعلَْيِه لَيُعَذِّ اَل يُعَذِّ

  )2("فََجَمَع َما فِيِه ، ثُمَّ قَاَل: ِلَم فَعَْلَت؟ قَاَل: ِمْن َخْشيَتَِك ، َوأَْنَت أَْعلَُم ، فَغَفََر لَهُ .
َوأَنِّي  قال :"  عن النبي    وفي مسلم عن أنس   -6345 اَل يَْشَهُد أََحٌد أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ 

 . )3("َرُسوُل هللِا فَيَْدُخَل النَّاَر ، أَْو تَْطعََمهُ 
لََنا: أَتَانِي اللَّْيلَةَ آِتَياِن   قَاَل: قَاَل َرس ول  للِا   َسُمَرةُ ْبُن ُجْنُدٍب  وفي البخاري عن   -6346

ٍة ، فَتَلَقَّاَنا ِرَجاٌل: َشطْ  ٌر ِمْن َخْلِقِهْم ،  ، فَاْبتَعَثَاِني ، فَاْنتََهْيَنا إِلَى َمِديَنٍة َمْبِنيٍَّة ِبلَِبِن ذََهٍب َولَِبِن فِضَّ
م : اْذَهب وا فَقَع وا فِي ذَِلَك النََّهِر ، فََوقَع وا  َكأَْحَسِن َما أَْنَت َراٍء ، َوَشْطٌر َكأَْقَبحِ َما أَْنَت َراٍء ، قَا اَل لَه 

وا فِي أَْحَسِن ص وَرةٍ ، قَااَل ِلي: َهِذهِ  ْم ، فََصار    فِيِه ، ث مَّ َرَجع وا إِلَْيَنا ، قَْد ذََهَب ذَِلَك السُّوء  َعْنه 
ا اْلقَْوم   ْم قَِبيٌح ،  َجنَّة  َعْدٍن ، َوَها ذَاَك َمْنِزل َك ، قَااَل: أَمَّ ْم َحَسٌن ، َوَشْطٌر ِمْنه   الَِّذيَن َكان وا َشْطٌر ِمْنه 

ْم .  ْم َخلَط وا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر َسي ِئًا ، تََجاَوَز للا  َعْنه    )4("فَإِنَّه 
  

 
( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى وجوه يومئذ ناضرة (  7439( برقم: )129/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

  ( ) كتاب اإليمان ، باب معرفة طريق الرؤية ( )بهذا اللفظ( 183( برقم: ) 114/    1ومسلم في "صحيحه" )،  )بنحوه مختصرا.(  
( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى يريدون أن يبدلوا كالم 7506( برقم: )145/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )2(

( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت 2756( برقم: )97/    8ومسلم في "صحيحه" )  ،  هللا ( )بهذا اللفظ( 
 .غضبه ( )بمثله .(

( ) كتاب اإليمان ، باب من لقي هللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل  33برقم: )(  45/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )3(
 .الجنة وحرم على النار ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4674( برقم: )69/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . ظ(خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا ( )بهذا اللف
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 باب في الرحمة  •
َو    :"قَالَ عن النبي     عن أَبِي هريرة  وفيهما -6347 ا قََضى َّللاَّ  اْلَخْلَق َكتََب فِي كتابِه فَه  لَمَّ

 )1("إِنَّ َرْحَمتِي َغلَبَْت َغَضبِيعنَده  فَْوَق اْلعَْرِش 

ا َخلََق َّللاَّ  اْلَخْلَق َكتََب فِي كتابِه َوه َو يَْكت ب  َعلَى َنْفِسِه َوه َو  "  وفي لفظ فيهما عنه -6348 لَمَّ
 )2("إِنَّ َرْحَمتِي تَْغِلُب َغَضبِي َوْضٌع عنَده  َعلَى اْلعَْرِش  

َو َمْوض وعٌ  "وفي لفظ  لمسلم عنه -6349 ا قََضى َّللاَّ  اْلَخْلَق َكتََب فِي كتابِه َعلَى َنْفِسِه فَه  لَمَّ
 )3("عنَده  إِنَّ َرْحَمتِي تَْغِلب  َغَضبِي

 )4("إِنَّ َرْحَمتِي َسبَقَْت َغَضبِي" وفي لفظ فيهما -6350

البخاري -6351 في  لفظ  َسَبقَْت  "  وفي  َرْحَمِتي  إِنَّ  اْلَخْلَق  َيْخل َق  أَْن  قَْبَل  كتابا  َكتََب   َ َّللاَّ إِنَّ 
َو َمْكت وٌب عنَده  فَْوَق اْلعَْرِش  َغَضبِي  )5("فَه 

ْحَمةَ َيْوَم      رسول للا   قَاَل َسِمْعت      عن أَبِي هريرةوفيهما   -6352 َ َخلََق الرَّ َيق ول  إِنَّ َّللاَّ
" ،    فَأَْمَسَك عنَدهُ تِْسعًا َوتِْسِعيَن َرْحَمةً َوأَْرَسَل فِي َخْلِقِه ُكلِِّهْم َرْحَمةً َواِحَدةً   َخلَقََها ِمائَةَ َرْحَمةٍ 

  )6(".    احدةخلق هللا مائة رحمة ، فوضع واحدة بين خلقه ، وخبأ عنده مائة إال و  ولفظ مسلم "

ِ ِمائَةَ َرْحَمٍة أَْنَزَل ِمْنَها َرْحَمةً َواِحَدةً َبْيَن اْلِجن ِ َواْْلنس َواْلبََهاِئِم    " وفي لفظ لمسلم -6353 إِنَّ ّلِِلَّ
وَن َوبَِها تَْعِطف  اْلَوْحش  َعلَى َولَِدَها   ُ َواْلَهَوام ِ فَِبَها َيتَعَاَطف وَن َوبَِها َيتََراَحم  َر َّللاَّ تِْسعًا َوتِْسِعيَن    َوأَخَّ

 )7("َرْحَمةً يَْرَحُم بَِها ِعبَاَدهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

َرْحَمٍة    وفي لفظ لمسلم" -6354 َ َخلََق َيْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِمائَةَ  ُكل  َرْحَمٍة إِنَّ َّللاَّ
اأْلَْرِض َرْحَمةً فَبَِها تَْعِطُف اْلَواِلَدةُ َعلَى َولَِدَها  ِطبَاَق َما بَْيَن السََّماِء َواأْلَْرِض فََجعََل ِمْنَها فِي  

ْحَمةِ   )8("َواْلَوْحُش َوالطَّْيُر بَْعُضَها َعلَى بَْعٍض فَِإذَا َكاَن يَْوُم اْلِقيَاَمِة أَْكَملََها بَِهِذِه الرَّ

يٍ فَإِذَا اْمَرأَةٌ ِمْن ِبَسبْ     رسول للا   أَنَّه  قَاَل قَِدَم َعلَى    عن عمر ْبِن الخطاب  فيهما -6355
    رسول للا   السَّْبيِ تَْبتَِغي إِذَا َوَجَدْت َصِبيًّا فِي السَّْبيِ أََخذَْته  فَأَْلَصقَْته  ِببَْطنَِها َوأَْرَضعَْته  فَقَاَل لََنا

ِ َوِهَي تَ  رسول    ْقِدر  َعلَى أَْن اَل تَْطَرَحه  فَقَالَ أَتََرْوَن َهِذِه اْلَمْرأَةَ َطاِرَحةً َولََدَها فِي النَّاِر ق ْلَنا اَل َوَّللاَّ
 )9("  ِمْن َهِذِه ِبَولَِدَها أَْرَحُم بِِعبَاِدهِ ّلَِلَّ    للا 

 
( ) كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في قول هللا تعالى وهو الذي  3194( برقم: )106/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا  2751( برقم: )95/    8يبدأ الخلق ثم يعيده ( )بهذا اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
 ..( تَعَالَى وأنها سبقت غضبه ( )بنحوه

( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى ويحذركم هللا نفسه (  7404( برقم: )120/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت 2751( برقم: )95/    8)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .غضبه ( )بمثله.(
( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه 2751( برقم: )95/    8مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )3(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب التوحيد ، باب وكان عرشه على الماء ( )بهذا اللفظ( 7422( برقم: )125/  9أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(

 ( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه ( )بمثله(2751رقم: ) ( ب95/  8، ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى بل هو قرآن مجيد في 7554( برقم: )160/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

 .لوح محفوظ ( )بهذا اللفظ(
مسلم  ، و  ( ) كتاب الرقاق ، باب الرجاء مع الخوف ( )بهذا اللفظ( 6469( برقم: )99/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 "بنحوه مختصرا"  ( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه (2752( برقم: )96/    8في "صحيحه" )
( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه 2752( برقم: )96/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه 2753( برقم: )96/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )8(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب األدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( )بهذا اللفظ(  5999( برقم: )8/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )9(
 .( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه ( )بنحوه.(2754( برقم: )97/    8ومسلم في"صحيحه")،  
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ْشِرِكيَن قَاَل إِن ِي  :"قَاَل      عن أَبِي هريرة  وفي مسلم   -6356 ِ اْدع  َعلَى اْلم  قِيَل َيا َرس وَل َّللاَّ
 )1("َوإِنََّما ب ِعْثت  َرْحَمةً لَْم أ ْبعَْث لَعَّاًنا 

فِي َصاَلةٍ َوق ْمَنا َمعَه  فَقَاَل      رسول للا   قَاَل قَامَ     هريرة  وفي البخاري عن أبي -6357
النبي  َسلََّم  ا  فَلَمَّ أََحًدا  َمعنا  تَْرَحْم  َواَل  ًدا  َحمَّ َوم  اْرَحْمِني  مَّ  اللَّه  اَلةِ  الصَّ فِي  َوه َو  قَاَل    أَْعَرابِيٌّ 

ْرَت َواِسعًا ي ِريد  َرْحَمةَ َّللاَِّ  ِ لَقَْد َحجَّ  )2("ِلْْلَْعَرابِي 

 إنما يرحم من عباده الرحماء  •

ٌل َيْمِشي بَِطِريٍق اْشتَدَّ رسول للا  أَنَّ     عن أَبِي هريرةفيهما   -6358 َعلَْيِه    قَاَل َبْينََما َرج 
ل   ِبْئًرا فَنََزَل فِيَها    اْلعََطش  فََوَجدَ  ج  فََشِرَب ث مَّ َخَرَج فَإِذَا َكْلٌب َيْلَهث  َيأْك ل  الثََّرى ِمْن اْلعََطِش فَقَاَل الرَّ

فَّه  ث مَّ  أَْمَسَكه  ِبِفيِه فََسقَى    لَقَْد َبلََغ َهذَا اْلَكْلَب ِمْن اْلعََطِش ِمْثل  الَِّذي َكاَن َبلََغ بِي فََنَزَل اْلِبئَْر فََمَْلَ خ 
ِ َوإِنَّ لََنا فِي اْلبََهاِئِم أَْجًرا  َكرَ اْلَكْلَب فَشَ  فِي ُكّلِ ذَاِت َكبٍِد   فَقَاَل نَعَمْ   َّللاَّ  لَه  فَغَفََرلَه  قَال وا َيا َرس وَل َّللاَّ
 )3("َرْطبٍَة أَْجرٌ 

) بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش  قال  النبيأن      ن أبي هريرةوفيهما ع -6359
 )4(ه"إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها ب  إذ رأته بغي من بغايا بني

أبي هريرة -6360 بطريق وجد  قال  أن رسول للا       فيهما عن  يمشي  )بينما رجل 
 )5("غصن شوك على الطريق فأخره فشكر للا له فغفر له

رسول  قَاَل َما َرأَْيت  أََحًدا َكاَن أَْرَحَم ِباْلِعَياِل ِمْن      عن أنس ْبِن َماِلكٍ وفي مسلم   -6361
اْلَبْيتَ   للا  ل   فََيْدخ  َيْنَطِلق  َوَنْحن  َمعَه   اْلَمِديَنِة فََكاَن  لَه  فِي َعَواِلي  ْستَْرِضعًا  إِْبَراِهيم  م    قَاَل َكاَن 

ذ ه   ه  قَْيًنا فََيأْخ  ف َِي إِْبَراِهيم  قَالَ   َوإِنَّه  لَي دََّخن  َوَكاَن ِظئْر  ا ت و    رسول للا   فَي قَب ِل ه  ث مَّ يَْرِجع  قَاَل عمرو فَلَمَّ
  ِاَلِن َرَضاَعه  فِي اْلَجنَّة  )6("  إِنَّ إِْبَراِهيَم اْبنِي َوإِنَّه  َماَت فِي الثَّْديِ َوإِنَّ لَه  لَِظئَْرْيِن ت َكم ِ

ي قَب ِل  اْلحسن فَقَاَل إِنَّ  أَنَّ اْْلَْقَرَع ْبَن َحابٍِس أَْبَصَر النبي    فيهما عن أَبِي هريرةو -6362
ْم فَقَالَ   )7("إِنَّهُ َمْن اَل يَْرَحْم اَل يُْرَحمْ    رسول للا  ِلي َعْشَرةً ِمْن اْلَولَِد َما قَبَّْلت  َواِحًدا ِمْنه 

البخاري -6363 النبيَجاَء  رضي للا عنها      عن عائشة  وفي  إِلَى  ت قَب ِل وَن  أَْعَرابِيٌّ  فَقَاَل 
ْم فَقَاَل النبي  ْبَياَن فََما ن قَب ِل ه  ْحَمةَ  أَوَ  الص ِ  )8("أَْمِلك  لََك أَْن َنَزَع َّللاَّ  ِمْن قَْلِبَك الرَّ

  فَفَاَضْت َعْيَناه  فَقَاَل َسْعٌد َيا َرس ولَ رضي للا عنهما وفيه : "  أسامة بن زيد  وفيهما عن -6364
ِ َما َهذَا فَقَاَل َهِذِه َرْحَمةٌ َجعَلََها َّللاَّ  فِي ق ل وِب ِعَباِدِه  َحَماءَ َّللاَّ ُ ِمْن ِعبَاِدِه الر   )9("َوإِنََّما يَْرَحُم َّللاَّ

 
( ) كتاب البر والصلة واآلداب ، باب النهي َعْن لعن الدواب وغيرها  2599( برقم: )24/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( )بهذا اللفظ(
 .( ) كتاب األدب ، باب رحمة الناس والبهائم ( )بهذا اللفظ(6010( برقم: )10/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب المظالم ، باب اآلبار على الطرق إذا لم يتأذ بها ( 4662( برقم: ) 132/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب فضل سقي البهائم المحترمة 2244( برقم: )44/  7)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 . وإطعامها ( )بمثله.(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ(  3467( برقم: )173/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 . () كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها()بمثله(2245(برقم:)45/    7ومسلم في"صحيحه")،  

( ) كتاب األذان ، باب فضل التهجير إلى الظهر ( )بهذا اللفظ( ، 652( برقم: )132/    1أخرجه البخاري في "صحيحه"  )  –  )5(
 .( ) كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول()بمثله.(437( برقم: ) 31/  2ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان والعيال  2316( برقم: ) 76/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(
 . وتواضعه وفضل ذلك ( )بهذا اللفظ(

)بهذا اللفظ(  ( ) كتاب األدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( 5997( برقم: )7/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )7(
( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان والعيال وتواضعه 2318( برقم: ) 77/    7ومسلم في "صحيحه" ) ،  

 . وفضل ذلك ( )بنحوه.(
( )بهذا اللفظ(   ( ) كتاب األدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته5998( برقم: )7/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )8(
( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان والعيال وتواضعه 2317( برقم: ) 77/    7ومسلم في "صحيحه" ) ،  

 .) بمثله( وفضل ذلك (
ض بكاء أهله ( يعذب الميت ببع  ()كتاب الجنائز ، باب قول النبي  1284( برقم:)79/    2أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )9(

   .( ) كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت ( )بنحوه.(923( برقم: )39/  3)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
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للبخاري عنه -6365 َشاءَ "  وفي لفظ  َمْن  ق ل وِب  فِي  َوَضعََها َّللاَّ   َرْحَمةٌ  ِعَباِدِه    َهِذِه  َواَل ِمْن 
 ُ َحَماءَ يَْرَحُم َّللاَّ  )1(" ِمْن ِعبَاِدِه إِالَّ الر 

َمْن اَل يَْرَحِم النَّاَس اَل :    قَاَل: قَاَل َرس ول  للِا     َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللاِ وفي مسلم   -6366
 )2("يَْرَحْمهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ 

ئَِك    56﴿:  وقوله تعالى  الخوف والرجاء   اب في الجمع بينب •
َٰٓ يَۡدُعوَن يَۡبتَغُوَن    لَِّذينَ ٱأُْولَ 

ا    ۥَٰٖٓۚ َعذَابَهُ َويََخافُوَن    ۥأَي ُهۡم أَۡقَرُب َويَۡرُجوَن َرۡحَمتَهُ   ۡلَوِسيلَةَ ٱإِلَى  َربِِّهُم   إِنَّ َعذَاَب َربَِّك َكاَن َمۡحذُورا
نٌِت    ، وقوله تعالى:    [57﴾ ]اإلسراء:  57

ۡن ُهَو قَ  ََٰٓء  ﴿أَمَّ ا يَۡحذَُر    لَّۡيلِ ٱَءانَا َٰٓئِما ا َوقَا  أۡلَِٰٓخَرةَ ٱَساِجدا
بِ ٱاَل يَۡعلَُموَن  إِنََّما يَتَذَكَُّر أُْولُواْ    لَِّذينَ ٱيَۡعلَُموَن وَ   لَِّذينَ ٱ قُۡل َهۡل يَۡستَِوي    ۦ َويَۡرُجواْ َرۡحَمةَ َربِّهِ    9  أۡلَۡلبَ 

 . [9﴾ ]الزمر: 

اْلَجنَّة  أَْقَرب  إِلَى أََحِدك ْم ِمْن      قَاَل النبي      بن مسعود  عن َعْبِد َّللاَِّ   في البخاري -6367
 )3("ِشَراِك نَْعِلِه َوالنَّار  ِمثْل  ذَِلكَ 

ِ      ْن أَبِى ُهَرْيَرةَ وفي مسلم ع -6368 ِ    أَنَّ َرس وَل َّللاَّ ْؤِمن  َما ِعْنَد َّللاَّ قَاَل » لَْو يَْعلَم  اْلم 
ْحَمِة َما قَنَِط ِمْن َجنَّتِِه أََحدٌ َولَْو يَْعلَم  اْلَكافِر     َما َطِمَع بَِجنَّتِِه أََحدٌ ِمَن اْلع ق وَبِة   ِ ِمَن الرَّ   َما ِعْنَد َّللاَّ

»)4(. 

البخاري  و -6369 أبي هريرةفي  للا    قال:  عن  خلق    سمعت رسول  إن للا   ( يقول 
الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة  

ْحَمِة لَْم يَْيئَْس ِمْن اْلَجنَِّة َولَْو يَْعلَُم اْلمُ واحدة   ِ ِمْن الرَّ ْؤِمُن بُِكّلِ  فَلَْو يَْعلَُم اْلَكافُِر بُِكّلِ الَِّذي ِعْنَد َّللاَّ
ِ ِمْن اْلعَذَاِب لَْم يَأَْمْن ِمْن النَّارِ الَِّذي عِ   )5("ْنَد َّللاَّ

ْهِري  وفي مسلم   -6370 ْهِريُّ : أَْخبََرنِي    قَاَل ِلي الز  ث َك ِبَحِديثَْيِن َعِجيَبْيِن؟ قَاَل الزُّ : أاََل أ َحد ِ
ْحَمِن ،   َمْيد  ْبن  َعْبِد الرَّ ِ      َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ح  ا    َعِن النَّبِي  ٌل َعلَى َنْفِسِه ، فَلَمَّ قَاَل : أَْسَرَف َرج 

ونِي فِي الر ِ  تُّ فَأَْحِرق ونِي ، ث مَّ اْسَحق وِني ، ث مَّ اْذر  يحِ  َحَضَره  اْلَمْوت  أَْوَصى َبِنيِه فَقَاَل : إِذَا أََنا م 
َبن ِي َعذَا ًبا َما َعذََّبه  ِبِه أََحًدا قَاَل : فَفَعَل وا ذَِلَك ِبِه فَقَاَل  فِي اْلَبْحِر ، فََوللِا لَِئْن قََدَر َعلَيَّ َرب ِي لَي عَذ ِ

ي َما أََخْذِت فَإِذَا ه َو قَاِئٌم ، فَقَاَل لَه  : َما َحَملََك َعلَى َما َصنَْعَت؟ فَقَاَل : َخْشَيت َك   َيا ِلْْلَْرِض : أَد ِ
ِ أَْو قَاَل : َمَخافَت َك فَغَفََر لَه  ِبذَِلَك   )6("َرب 

ْهِري    -6371 َمْيٌد    قَاَل الز  قَاَل : َدَخلَِت   َعْن َرس وِل للِا      ،  عن أبي هريرة: َوَحدَّثَنِي ح 
ةٍ َربََطْتَها ، فَاَل ِهَي أَْطعََمتَْها ، َواَل ِهَي أَْرَسلَتَْها تَأْك ل  ِمْن َخَشاِش اْْلَرْ  ِض َحتَّى  اْمَرأَةٌ النَّاَر فِي ِهرَّ

ْهِري  ذَِلَك ِلئاَلَّ يَتَِّكَل َرُجٌل َواَل يَْيأََس َرُجلٌ  "َماتَْت َهْزالً    )7(". قَاَل الز 

 ير حديث أبي ذر تفس •

َخَرْجت  لَْيلَةً ِمَن اللََّياِلي ، فَإِذَا َرس ول  للِا َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم   فيهما عن أبي ذر   -6372
ت  أَْمِشي  يَْمِشي َوْحَده  َولَْيَس َمعَه  إِْنَساٌن ، قَاَل: فََظَنْنت  أَنَّه  يَْكَره  أَْن يَْمِشَي َمعَه  أََحٌد ، قَاَل: فََجعَلْ 

: أَب و ذَر ٍ ، َجعَلَنِي للا  فَِداَءَك ، قَاَل: َيا أََبا ذَر ٍ فِي ِظل ِ اْلقََمِر فَاْلتَفَ  َت ، فََرآنِي فَقَاَل: َمْن َهذَا ؟ ق ْلت 
ِقلُّوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ، إاِلَّ  ْكثِِريَن ه م  اْلم   َمْن أَْعَطاه  ، تَعَالَْه . قَاَل: فََمَشْيت  َمعَه  َساَعةً ، فَقَاَل: إِنَّ اْلم 

 
 ( ) كتاب المرضى ، باب عيادة الصبيان ( )بهذا اللفظ( 5655( برقم: )117/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
( ) كتاب الفضائل ، باب رحمته َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصبيان والعيال  2319( برقم: ) 77/    7أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . وتواضعه وفضل ذلك ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الرقاق ، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله  6488( برقم: )102/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 . اللفظ(والنار مثل ذلك ( )بهذا 
( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه 2755( برقم: )97/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 . ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الرقاق ، باب الرجاء مع الخوف ( )بهذا اللفظ(6469( برقم: )99/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه 2756( برقم: )97/    8"صحيحه" )أخرجه مسلم في      –  )6(

 . ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب التوبة ، باب ِفي سعة رحمة هللا تَعَالَى وأنها سبقت غضبه 2756( برقم: )97/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(

 . ( )بهذا اللفظ(
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َساَعةً ،  َخْيًرا فََنفََح فِيِه يَِميَنه  َوِشَمالَه  َوَبْيَن َيَدْيِه َوَوَراَءه  َوَعِمَل فِيِه َخْيًرا . قَاَل: فََمَشْيت  َمعَه     للا  
فَقَاَل ِلي: اْجِلْس َها ه َنا َحتَّ   ، فَأَْجلََسنِي فِي قَاعٍ َحْولَه  ِحَجاَرةٌ  ى  فَقَاَل ِلي: اْجِلْس َها ه َنا . قَاَل: 

ةِ َحتَّى اَل أََراه  ، فَلَِبَث َعن ِي فَأََطاَل اللُّْبَث ، ث مَّ إِن ِي  َسِمْعت ه  َوه َو    أَْرِجَع إِلَْيَك . قَاَل: فَاْنَطلََق فِي اْلَحرَّ
: َي  ا َجاَء لَْم أَْصبِْر َحتَّى ق ْلت  : َوإِْن َسَرَق ، َوإِْن َزنَى . قَاَل: فَلَمَّ ْقِبٌل َوه َو َيق ول  ا َنبِيَّ للِا ، َجعَلَِني  م 

ةِ؟ َما َسِمْعت  أََحًدا يَْرِجع  إِلَْيَك َشْيئًا ، قَاَل: ذَِلَك ِجْبرِ  يل  َعلَْيِه  للا  فَِداَءَك ، َمْن ت َكل ِم  فِي َجاِنِب اْلَحرَّ
ةِ ، قَاَل:   تََك أَنَّهُ َمْن مَ السَّاَلم  ، َعَرَض ِلي فِي َجاِنِب اْلَحرَّ ْر أُمَّ اَت اَل يُْشِرُك بِاهلِل َشْيئًا َدَخَل  بَّشِ

 اْلَجنَّةَ ، قُْلُت: يَا ِجْبِريُل ، َوإِْن َسَرَق َوإِْن َزنَى ، قَاَل: نَعَْم ، قَاَل: قُْلُت: َوإِْن َسَرَق َوإِْن َزنَى ،
ثَ قَاَل: نَعَْم ، َوإِْن َشِرَب اْلَخمْ  َنا َحِبيب  ْبن  أَبِي ثَاِبٍت َواْْلَْعَمش   َر قَاَل النَّْضر  : أَْخبََرَنا ش ْعَبة  : َوَحدَّ

فَْيعٍ : َحدَّثََنا َزْيد  ْبن  َوْهٍب ِبَهذَا. قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا : َحِديُث أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي  َوَعْبد  اْلعَِزيِز ْبن  ر 
ْرَداِء ُمْرَسٌل اَل يَِصح  ، إِنََّما أََرْدنَا ِلْلَمْعِرفَِة ، َوا ِحيُح َحِديُث أَبِي ذَّرٍ قِيَل أِلَبِي َعْبِد هللِا : الدَّ لصَّ

ِحيُح َحِديُث أَبِي ذَرٍّ  ْرَداِء ، قَاَل: ُمْرَسٌل أَْيًضا اَل يَِصح  ، َوالصَّ  َحِديُث َعَطاِء ْبِن يََساٍر َعْن أَبِي الدَّ
ْرَداِء َهذَا ، إِذَا َماتَ   . )1("قَاَل: اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ ، ِعْنَد اْلَمْوتِ  َوقَاَل: اْضِربُوا َعلَى َحِديِث أَبِي الدَّ

َوَعلَْيِه ثَْوٌب أَْبَيض  َوه َو َناِئٌم ، ث مَّ أَتَْيت ه     : أَتَْيت  النَّبِيَّ  قَالَ   عن أبي ذر  :"  همافي -6373
: َوإِْن    َما ِمْن َعْبٍد قَاَل: اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ ، ثُمَّ َماَت َعلَى ذَِلكَ َوقَِد اْستَْيقََظ ، فَقَاَل:   إاِلَّ َدَخَل اْلَجنَّةَ. ق ْلت 

َوإِْن سَ  َزنَى  َوإِْن  قَاَل:  َسَرَق؟  َوإِْن  َوإِْن  َزنَى  َزَنى  َوإِْن  قَاَل:  َسَرَق؟  َوإِْن  َزنَى  َوإِْن   : ق ْلت  َرَق. 
: َوإِْن َزنَى َوإِْن َسَرَق؟ قَاَل: َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَرَق َعلَى َرْغِم أَْنِف أَبِي ذَر ٍ َوَكاَن أَب و   َسَرَق. ق ْلت 

َهذَا ِعْنَد اْلَمْوِت أَْو قَْبلَهُ ، إِذَا      قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا  ذَر ٍ  ذَر ٍ إِذَا َحدََّث ِبَهذَا قَاَل: َوإِْن َرِغَم أَْنف  أَبِي  
  )2("تَاَب َونَِدَم َوقَاَل: اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ ، ُغِفَر لَهُ .

  

  

 
،    ( ) كتاب الرقاق ، باب المكثرون هم المقلون ( )بهذا اللفظ(  6443( برقم: )93/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(
 .(بمثله( ) كتاب الزكاة ، باب الترغيب ِفي الصدقة ( )94( برقم: ) 76/  3مسلم في "صحيحه" )و
مسلم في  ، و() كتاب اللباس ، باب الثياب البيض()بهذا اللفظ(5827برقم:)(  149/    7أخرجه البخاري في"صحيحه")    –  )2(

   .(بمثله() كتاب اإليمان ، باب من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار()94(برقم:)66/    1"صحيحه")
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 العبرة بالخواتيم  •
فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه  "    فيهما عن ابن مسعود   -6374

ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة . وإن الرجل ليعمل  وبينها إال  
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار  

 )1(ر"فيدخل النا

أن هذا قد يقع في نادر من الناس ال أنه    :والمراد بهذا الحديثقال  النووي في شرح مسلم) •
ثم إنه من لطف هللا تعالى وسعة رحمته انقالب الناس من الشر إلى الخير في  ،  غالب فيهم  

 (  وأما انقالبهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة ،  كثرة

ِ      َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ في مسلم    -6375 َمَن الطَِّويَل    أَنَّ َرس وَل َّللاَّ َل لَيَْعَمل  الزَّ ج  قَاَل » إِنَّ الرَّ
َمَن الطَّ  َل لََيْعَمل  الزَّ ج  ِويَل ِبعََمِل أَْهِل  بِعََمِل أَْهِل اْلَجنَِّة ث مَّ ي ْختَم  لَه  َعَمل ه  ِبعََمِل أَْهِل النَّاِر َوإِنَّ الرَّ

َعَمل ه  بِعََمِل أَْهِل اْلَجنَِّة « النَّاِر ث مَّ ي ْختَم  لَه  
)2(. 

) إن الرجل ليعمل  "أنه قال :  عن النبي      وفيهما عن سهل بن سعد الساعدي -6376
فيما وهو من من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار  فيما يبدو للناسعمل أهل الجنة 

 )3(ة"وهو من أهل الجن   يبدو للناس

إِنَّ اْلعَْبَد لَيَْعَمُل فِيَما يََرى النَّاُس َعَمَل  ":  قال  النَّبِي   عنه أن  وفي لفظ للبخاري   -6377
ِل اْلَجنَِّة ،  أَْهِل اْلَجنَِّة َوإِنَّهُ لَِمْن أَْهِل النَّاِر ، َويَْعَمُل فِيَما يََرى النَّاُس َعَمَل أَْهِل النَّاِر َوُهَو ِمْن أَهْ 

 )4("َوإِنََّما اأْلَْعَماُل بَِخَواتِيِمَها . 

إِنَّ اْلعَْبَد لَيَْعَمُل َعَمَل أَْهِل النَّاِر ، َوإِنَّهُ ِمْن أَْهِل    :"   عنه أن النبي    خاري وفي لفظ للب  -6378
 )5(".  اْلَجنَِّة ، َويَْعَمُل َعَمَل أَْهِل اْلَجنَِّة ، َوإِنَّهُ ِمْن أَْهِل النَّاِر ، َوإِنََّما اأْلَْعَماُل بِاْلَخَواتِيمِ 

ٌل قَتََل    أَنَّ َنبِيَّ َّللاَِّ     عن أبي سعيد اْلُخْدِرّيِ   وفيهما -6379 قَاَل َكاَن فِيَمْن َكاَن قَْبلَك ْم َرج 
عَةً َوِتْسِعيَن  ِتْسعَةً َوِتْسِعيَن َنْفًسا فََسأََل عن أَْعلَِم أَْهِل اْْلَْرِض فَد لَّ َعلَى َراِهٍب فَأَتَاه  فَقَاَل إِنَّه  قَتََل ِتسْ 

ٍل  َنْفًسا فََهْل لَه  ِمْن تَْوَبٍة فَقَاَل اَل فَقَتَلَه  فَكَ  َل ِبِه ِمائَةً ث مَّ َسأََل عن أَْعلَِم أَْهِل اْْلَْرِض فَد لَّ َعلَى َرج  مَّ
ول  َبْيَنه  َوَبْيَن التَّ  ْوَبِة اْنَطِلْق إِلَى َعاِلٍم فَقَاَل إِنَّه  قَتََل ِمائَةَ َنْفٍس فََهْل لَه  ِمْن تَْوَبٍة فَقَاَل نَعَْم َوَمْن َيح 

ْم َواَل تَْرِجْع إِلَى أَْرِضَك فَإِنََّها أَْرض  َسْوٍء أَْرِض َكذَا َوَكذَا فَإِنَّ  َ َمعَه  َ فَاْعب ْد َّللاَّ  بَِها أ َناًسا يَْعب د وَن َّللاَّ
ْحَمِة َوَماَلِئَكة  اْلعَذَ  ْت اِب فَقَالَ فَاْنَطلََق َحتَّى إِذَا َنَصَف الطَِّريَق أَتَاه  اْلَمْوت  فَاْختََصَمْت فِيِه َماَلئَِكة  الرَّ

ِ َوقَالَْت َماَلئَِكة  اْلعَذَاِب   ْقِباًل ِبقَْلِبِه إِلَى َّللاَّ ْحَمِة َجاَء تَاِئًبا م  فَأَتَاه ْم    إِنَّهُ لَْم يَْعَمْل َخْيًرا قَط  َماَلِئَكة  الرَّ
ْم فَقَاَل قِيس وا َما َبْيَن اْْلَْرَضْيِن فَإِلَ  ٍ فََجعَل وه  َبْيَنه  َو لَه   َملٌَك فِي ص وَرةِ آَدِمي  ى أَيَّتِِهَما َكاَن أَْدنَى فَه 
ْحَمةِ  فََجعََل    "وفي لفظ للبخاري" فَقَاس وه  فََوَجد وه  أَْدنَى إِلَى اْْلَْرِض الَّتِي أََراَد فَقََبَضْته  َماَلِئَكة  الرَّ

ٌل اْئِت قَْرَيةَ َكذَا َوَكذَا فَأَْدَرَكه  اْلَمْوت  فََناءَ  ِبَصْدِرِه َنْحَوَها فَاْختََصَمْت فِيِه َماَلِئَكة     َيْسأَل  فَقَاَل لَه  َرج 

 
/   4( ) كتاب بدء الخلق ، باب ذكر المالئكة ( )بمثله.( ، )3208( برقم: )111/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب قول هللا تعالى وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة ( )بهذا 3332( برقم: )133
( ) كتاب التوحيد ، 7454( برقم: )135/    9اب القدر ، باب في القدر ( )بمثله.( ، )( ) كت6594( برقم: )122/    8اللفظ( ، )

( ) كتاب القدر ، 2643( برقم: )44/  8باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ( )بمثله.( ومسلم في "صحيحه" )
 . وسعادته ( )بمثله.(باب كيفية خلق اآلدمي ِفي بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 

( ) كتاب القدر ، باب كيفية خلق اآلدمي ِفي بطن أمه وكتابة رزقه  2651( برقم: )49/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 . وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ( )بهذا اللفظ(

يقول فالن شهيد ( )بهذا اللفظ(    ( ) كتاب الجهاد والسير ، باب ال2898( برقم: )37/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
( ) كتاب اإليمان ، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 112( برقم: ) 74/  1، ومسلم في "صحيحه" )

 .عذب به ِفي النار ( )بمثله.(
األعمال بالخواتيم وما يخاف منها ( ( ) كتاب الرقاق ، باب  6493( برقم: )103/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )4(

 . )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب القدر ، باب العمل بالخواتيم ( )بهذا اللفظ(6607( برقم: )124/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
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تََبا أَْن  َهِذِه  إِلَى  َوأَْوَحى َّللاَّ   ِبي  تَقَرَّ أَْن  َهِذِه  إِلَى  فَأَْوَحى َّللاَّ   اْلعَذَاِب  َوَماَلِئَكة   ْحَمِة  َوقَاَل الرَّ عدي 
ِجَد إِلَى َهِذِه أَْقَرَب ِبِشْبٍر فَ  َما فَو     )1("غ ِفَر لَه  قِيس وا َما َبْيَنه 

َل َوْجَهه       عمرو ْبَن العاصفي مسلم عن  و -6380 َوه َو فِي ِسَياقَِة اْلَمْوِت فَبََكى َطِوياًل َوَحوَّ
ِبَكذَا   رسول للا   أََما َبشََّركَ   بَِكذَا  رسول للاإِلَى اْلِجَداِر فََجعََل اْبن ه  َيق ول  َيا أََبتَاه  أََما َبشََّرَك  

ِ   قَاَل فَأَْقبََل ِبَوْجِهِه فَقَاَل إِنَّ أَْفَضَل َما ن ِعدُّ  ًدا َرس ول  َّللاَّ َحمَّ إِن ِي ك ْنت     َشَهاَدة  أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ  َوأَنَّ م 
ِمن ِي َواَل أََحبَّ إِلَيَّ أَْن أَك وَن قَْد   رسول للا َعلَى أَْطَباٍق ثاََلٍث لَقَْد َرأَْيت نِي َوَما أََحٌد أََشدَّ ب ْغًضا لِ 

ْساَلَم فِي قَْلبِي    اْستَْمَكْنت  ِمْنه  فَقَتَْلت ه   ا َجعََل َّللاَّ  اْْلِ تُّ َعلَى ِتْلَك اْلَحاِل لَك ْنت  ِمْن أَْهِل النَّارفَلَمَّ فَلَْو م 
قَاَل    فَق ْلت  اْبس ْط يَِميَنَك فَْْل َبايِْعَك فََبَسَط يَِميَنه  قَاَل فَقََبْضت  َيِدي قَاَل َما لََك َيا عمرو أَتَْيت  النبي
ْساَلَم يَْهِدم  َما كَ ق ْلت  أََردْ  اَن ت  أَْن أَْشتَِرَط قَاَل تَْشتَِرط  ِبَماذَا ق ْلت  أَْن ي ْغفََر ِلي قَاَل أََما َعِلْمَت أَنَّ اْْلِ

رسول     إِلَيَّ ِمنْ بَّ قَْبلَه  َوأَنَّ اْلِهْجَرةَ تَْهِدم  َما َكاَن قَْبِلَها َوأَنَّ اْلَحجَّ َيْهِدم  َما َكاَن قَْبلَه  َوَما َكاَن أََحٌد أَحَ 
َعْينَيَّ ِمْنه  إِْجاَلاًل لَه  َولَْو س ِئْلت  أَْن أَِصفَه  َما    َواَل أََجلَّ فِي َعْيِني ِمْنه  َوَما ك ْنت  أ ِطيق  أَْن أَْمَْلَ للا 

تُّ َعلَى ِتْلَك اْلَحاِل لََرجَ  ْوت  أَْن أَك وَن ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة ث مَّ  أََطْقت  ِْلَن ِي لَْم أَك ْن أَْمَْل  َعْيَنيَّ ِمْنه  َولَْوم 
تُّ فَاَل تَْصَحْبِني َناِئَحةٌ َواَل َنارٌ  ونِي فَش نُّوا  َوِليَنا أَْشَياَء َما أَْدِري َما َحاِلي فِيَها فَإِذَا أََنا م   فَإِذَا َدفَْنت م 

وا َحْوَل قَْبِري قَْدَر مَ  جَعلَيَّ التَُّراَب َشنًّا ث مَّ أَقِيم  َها َحتَّى أَْستَأنس بِك ْم َوأَْنظ َر   َا ت ْنَحر  وٌر َوي ْقَسم  لَْحم  ز 
س َل َرب ِي   )2("َماذَا أ َراِجع  ِبِه ر 

  

 
 . )بهذا اللفظ(( ) كتاب أحاديث األنبياء ، باب حدثنا أبو اليمان ( 3470(برقم: )174/  4أخرجه البخاري في"صحيحه") – )1(
( ) كتاب اإليمان ، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج  121( برقم: )78/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( )بهذا اللفظ(
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 باب في االستغفار  •
إِذَا اْنَصَرَف ِمْن َصاَلِتِه اْستَْغفََر ثاََلثًا      النبي  قَاَل َكانَ   عن ثوبان  وفي مسلم   -6381

ْكَراِم قَاَل اْلَوِليد  فَق ْلت    مَّ أَْنَت السَّاَلم  َوِمْنَك السَّاَلم  تََباَرْكَت ذَا اْلَجاَلِل َواْْلِ ِ َكْيَف  َوقَاَل اللَّه  ِلْْلَْوَزاِعي 

َ أَسْ  َ ااْلْستِْغفَار  قَاَل تَق ول  أَْستَْغِفر  َّللاَّ  )1("تَْغِفر  َّللاَّ

البخاري   -6382 هريرةوفي  أبي  للِا  ":    قال    عن  َرس وَل  إِن ِي    َسِمْعت   َوللِا   : َيق ول 

ةً    . )2( " َْلَْستَْغِفر  للَا َوأَت وب  إِلَْيِه فِي اْلَيْوِم أَْكثََر ِمْن َسْبِعيَن َمرَّ

ي ْكِثر  ِمْن قَْوِل    : َكاَن َرس ول  للِا    قَالَتْ رضي اله عنها    َعْن َعائَِشةَ  وفي مسلم   -6383

 ِمْن قَْوِل :  س ْبَحاَن للِا َوِبَحْمِدِه أَْستَْغِفر  للَا َوأَت وب  إِلَْيِه . قَالَْت : فَق ْلت  : َيا َرس وَل للِا ، أََراَك ت ْكثِر  

تِي فَإِذَا س ْبَحاَن للِا َوِبَحْمِدِه أَْستَْغِفر  للَا َوأَت وب  إِلَْيِه . فَقَاَل : َخبََّرنِي َرب ِ  ي أَن ِي َسأََرى َعاَلَمةً فِي أ مَّ

إِذَا َجاَء َنْصر   َرأَْيت َها أَْكثَْرت  ِمْن قَْوِل : س ْبَحاَن للِا َوِبَحْمِدِه أَْستَْغِفر  للَا َوأَت وب  إِلَْيِه فَقَْد َرأَْيت َها }  

ل وَن فِي ِديِن للِا أَْفَواًجا * فََسب ِْح ِبَحْمِد َرب َِك َواْستَْغِفْره   للِا َواْلفَْتح  { فَْتح  َمكَّةَ ، } َوَرأَْيَت النَّاَس َيدْ  خ 

اًبا { .      )3( " إِنَّه  َكاَن تَوَّ

وَت : س ْبَحاَنَك    َكاَن َرس ول  للِا    "   وفي لفظ لمسلم عنها -6384 ي ْكثِر  أَْن َيق وَل قَْبَل أَْن يَم 

َك َوأَت وب  إِلَْيَك . قَالَْت : ق ْلت  : َيا َرس وَل للِا ، َما َهِذِه اْلَكِلَمات  الَّتِي أََرا َك أَْحَدْثتََها َوِبَحْمِدَك أَْستَْغِفر 

تِي   ِعلَْت ِلي َعاَلَمةٌ فِي أ مَّ إِذَا َرأَْيت َها ق ْلت َها } إِذَا َجاَء َنْصر  للِا َواْلفَْتح  { إِلَى آِخِر تَق ول َها ؟ قَاَل : ج 

     )4("السُّوَرةِ . 

أَنَّ َرس وَل للِا      َعْن أَبِي بُْرَدةَ ، َعِن اأْلََغّرِ اْلُمَزنِّيِ وفي مسلم   -6385 ْحَبةٌ  َوَكاَنْت لَه  ص 

ةٍ .َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : إِنَّه      )5(" لَي غَان  َعلَى قَْلبِي ، َوإِن ِي َْلَْستَْغِفر  للَا فِي اْلَيْوِم ِمائَةَ َمرَّ

 

 

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة  591( برقم: )94/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 . وبيان صفته ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الدعوات ، باب استغفار النبي صلى هللا عليه وسلم في 6307( برقم: )67/  8ي "صحيحه" )أخرجه البخاري ف  – )2(

 . اليوم والليلة ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ(484( برقم: )50/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب الصالة ، باب ما يقال ِفي الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ(484( برقم: )50/  2"صحيحه" )أخرجه مسلم في  – )4(
( ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب استحباب االستغفار 2702( برقم: )72/    8خرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )5(

 . واالستكثار منه ( )بهذا اللفظ(
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 باب في  التوبة  •
ِ      َعْن أَبِي بُْرَدةَ  -6386 ث  اْبَن ع َمَر    قَاَل : َسِمْعت  اْْلََغرَّ ، َوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَِّبي  ي َحد ِ

ةٍ .  قَاَل : قَاَل َرس ول  للِا    )1(": َيا أَيَُّها النَّاس  ت وب وا إِلَى للِا فَإِن ِي أَت وب  فِي اْلَيْوِم إِلَْيِه ِمائَةَ َمرَّ

َعْبِدِه ِحيَن يَتُوُب    فََرًحا بِتَْوبَةِ   أََشد  ّلَِلَّ     رسول للا   قَالَ     أنس ْبُن َماِلكٍ   وفيهما عن -6387
ه  َوَشَراب ه  فَأَيَِس ِمْنَها فَأَتَى    إِلَْيِه ِمْن أََحِدُكمْ  َكاَن َعلَى َراِحلَِتِه ِبأَْرِض فَاَلةٍ فَاْنفَلَتَْت ِمْنه  َوَعلَْيَها َطعَام 

ِبِخَطاِمَها   عنَده  فَأََخذَ   قَْد أَيَِس ِمْن َراِحلَِتِه فََبْيَنا ه َو َكذَِلَك إِذَا ه َو ِبَها قَائَِمةً َشَجَرةً فَاْضَطَجَع فِي ِظل َِها  
مَّ أَْنَت َعْبِدي َوأََنا َربَُّك أَْخَطأَ ِمْن ِشدَّةِ اْلفََرحِ  ه 

 )2(" "ث مَّ قَاَل ِمْن ِشدَّةِ اْلفََرحِ اللَّ

ْؤِمِن    قال: "  عن النبي      وفيهما عن ابن مسعود  -6388 ّلَِلَّ  أََشدُّ فََرًحا ِبتَْوَبِة َعْبِدِه اْلم 
ه  َوَشَراب ه  فََناَم فَاْستَْيقََظ َوقَْد   يٍَّة َمْهِلَكٍة َمعَه  َراِحلَت ه  َعلَْيَها َطعَام  ِ ٍل فِي أَْرٍض َدو  ذََهَبْت فََطلََبَها ِمْن َرج 

وَت فََوَضَع َرأَْسه  َعلَى َحتَّى أَْدَرَكه  اْلعََطش  ث مَّ قَ  اَل أَْرِجع  إِلَى َمَكاِنَي الَِّذي ك ْنت  فِيِه فَأََنام  َحتَّى أَم 
وَت فَاْستَْيقََظ َوعنَده  َراِحلَت ه  َوَعلَْيَها ه  َوَشَراب ه  فَاّلِلَّ  أََشدُّ فََرًحا ِبتَْوَبِة اْلعَْبِد    َساِعِدِه ِليَم  َزاد ه  َوَطعَام 

ْؤِمنِ   )3("بَِراِحلَِتِه َوَزاِدهِ   ِمْن َهذَااْلم 

أنس.و  )حسن( -6389 للا   قَالَ     عن  اْلَخطَّاِئيَن      رسول  َوَخْير   َخطَّاٌء  آَدَم  َبِني  ك لُّ 
اب ونَ      )4("التَّوَّ

كنت كتمت عنكم شيئا  "أنه قال حين حضرته الوفاة :    عن أبي أيوب    وفي مسلم -6390
عليه وسلم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : لوال  سمعته من رسول هللا صلى هللا  

لو أنكم لم تكن لكم ذنوب    "  ، وفي لفظ لمسلم"    .  أنكم تذنبون لخلق هللا خلقا يذنبون ، يغفر لهم
 )5(".   يغفرها هللا لكم ، لجاء هللا بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا   قال "  أن رسول هللا  وفي مسلم عن أبي هريرة  -6391
 )6(" لذهب للا بكم ، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون للا ، فيغفر لهم .

َسِمْعت  النَّبِيَّ َصلَّى للا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: إِنَّ َعْبًدا أََصاَب ذَْنًبا ،  قال:"    وفيهما عنه   -6392
بََّما قَاَل:   بََّما قَاَل: أََصْبت  ، فَاْغِفْر ِلي فَقَاَل َربُّه : أََعِلَم َعْبِدي  َور  ِ أَْذَنْبت  ، َور  أَْذَنَب ذَْنًبا ، فَقَاَل َرب 

ذ  ِبِه؟ َغفَْرت  ِلعَْبِدي ، ث مَّ َمَكَث َما َشاَء للا  ث مَّ أََصاَب ذَْنًبا أَْذَنَب  ، أَْو    أَنَّ لَه  َربًّا يَْغِفر  الذَّْنَب َوَيأْخ 
ِ أَْذَنْبت  أَْو أََصْبت  آَخَر فَاْغِفْره ؟ فَقَاَل أََعِلَم َعْبِدي أَنَّ لَه  َربًّا يَْغِفر  الذَّ  ذ   ذَْنًبا ، فَقَاَل: َرب  ْنَب َوَيأْخ 

بََّما قَاَل: أَصَ  ِ  ِبِه؟ َغفَْرت  ِلعَْبِدي ، ث مَّ َمَكَث َما َشاَء للا  ، ث مَّ أَْذَنَب ذَْنًبا ، َور  اَب ذَْنًبا ، قَاَل: قَاَل َرب 
ذ  ِب  ِه؟ َغفَْرت   أََصْبت  أَْو أَْذَنْبت  آَخَر فَاْغِفْره  ِلي ، فَقَاَل: أََعِلَم َعْبِدي أَنَّ لَه  َربًّا َيْغِفر  الذَّْنَب َوَيأْخ 

ذ  ِبالذَّْنِب  فَعَِلَم أَنَّ لَه  َربًّا  " ولفظ مسلم "ِلعَْبِدي ، ثاََلثًا ، فَْليَْعَمْل َما َشاءَ  اْعَمْل  َيْغِفر  الذَّْنَب ، َوَيأْخ 

  )7(". "   َما ِشئَْت فَقَْد َغفَْرُت لَكَ 
 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب الذكر بعد الصالة  591( برقم: )94/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )1(
 . بهذا اللفظ(وبيان صفته ( )

ومسلم ،  ( ) كتاب الدعوات ، باب التوبة ( )بنحوه مختصرا.(  6309( برقم: )68/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 . ( ) كتاب التوبة ، باب ِفي الحض على التوبة والفرح بها ( )بهذا اللفظ(2747( برقم: )93/  8في "صحيحه" ) 

ومسلم في "صحيحه"  ،  ( ) كتاب الدعوات ، باب التوبة ( )بنحوه.(  6308( برقم: ) 67/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 .( ) كتاب التوبة ، باب ِفي الحض على التوبة والفرح بها ( )بهذا اللفظ(2744( برقم: )92/  8)
. قال ابن حجر  اب الزهد ، باب ذكر التوبة ( )بهذا اللفظ(( ) أبو4251( برقم: )321/  5أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) – )4(

/ 5»سنن ابن ماجه ت األرنؤوط« )". قال األرنؤوط في  سنده قوي "(:542»بلوغ المرام من أدلة األحكام ت الفحل« )ص  في
لجامع الصغير »صحيح ا" . وحسنه األلباني في  حسن إن شاء هللا، رجاله ثقات غيَر علي بن مسعدة، وهو مختلف فيه" (:321

 . 4515برقم  (:831/ 2وزيادته« )
 . ( ) كتاب التوبة ، باب سقوط الذنوب باالستغفار توبة()بهذا اللفظ(2748( برقم: )94/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )5(
 باالستغفار توبة ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب التوبة ، باب سقوط الذنوب  9274( برقم: )94/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )6(
( ) كتاب التوحيد ، باب قول هللا تعالى يريدون أن يبدلوا كالم 7507( برقم: )145/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )7(

 ( ) كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت2758( برقم: )99/    8ومسلم في "صحيحه" )،  هللا ( )بهذا اللفظ(  
 . الذنوب والتوبة ( )بنحوه.( 
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إِنَّ      رسول للا   قَالَ :"قَااَل    رضي للا عنهما  عن أبي سعيد َوأَبِي هريرة  وفي مسلم -6393
ْستَ  ْنَيا فََيق ول  َهْل ِمْن م  ل  نََزَل إِلَى السََّماِء الدُّ َ ي ْمِهل  َحتَّى إِذَا ذََهَب ث ل ث  اللَّْيِل اْْلَوَّ ْغِفٍر َهْل ِمْن  َّللاَّ

 )1("تَاِئٍب َهْل ِمْن َساِئٍل َهْل ِمْن َداعٍ َحتَّى َيْنفَِجَر اْلفَْجر  

سول للا صلى للا عليه وسلم : ينزل للا في  قال ر:    وفي مسلم عن أبي هريرة -6394
السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل اْلخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ أو يسألني  

 )2("؟ من يقرض غير عديم وال ظلومفأعطيه ؟ ثم يقول : 

  المجاهرين   كل أمتي معافى إال:"يقولسمعت رسول للا:"  فيهما عن أبي هريرة -6395
ستره للا فيقول يا فالن عملت    ثم يصبح وقد  وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال

 )3(" بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر للا عنه  وقد وكذا البارحة كذا

 التوبة تمحو السيئات وتبقي الحسنات  •

وا َوَزَنْوا   رضي للا عنهما:"  عن ابن عباس  فيهما -6396 ْرِك قَتَل وا فَأَْكثَر  أَنَّ َناًسا ِمْن أَْهِل الش ِ
ًدا َحمَّ وا ث مَّ أَتَْوا م  َنا أَنَّ ِلَما َعِمْلَنا َكفَّاَرةً فَنََزَل   فَأَْكثَر  فَقَال وا إِنَّ الَِّذي تَق ول  َوتَْدع و لَحسن َولَْو ت ْخبِر 

ِ إِ  ِ َواَل يَْزن وَن َوَمْن  َوالَِّذيَن اَل َيْدع وَن َمَع َّللاَّ َم َّللاَّ  إاِلَّ ِباْلَحق  َيْقت ل وَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ لًَها آَخَر َواَل 
 )4("َيْفعَْل ذَِلَك َيْلَق أَثَاًما َوَنَزَل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرف وا َعلَى أَْنف ِسِهْم اَل تَْقنَط وا ِمْن َرْحَمِة َّللاَِّ 

قال لرسول للا    :"     حكيم بن حزامأن  وفي مسلم   -6397 : أرأيت أمورا كنت    أنه 
: أسلمت على ما أسلفت    أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء ؟ فقال له رسول للا  

 )5("   من خير .

أن حكيم بن حزام رضي للا عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة  :"  وفي لفظ للبخاري -6398
ا أسلم حمل على مائة بعير ، وأعتق مائة رقبة ، قال : فسألت ، وحمل على مائة بعير ، فلم

، فقلت : يا رسول للا ، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية ، كنت أتحنث بها   رسول للا  
 )6(" : أسلمت على ما سلف لك من خير . ؟ يعني أتبرر بها ، قال : فقال رسول للا 

رضي للا عنه قال: قال رجل: يا رسول للا ، أنؤاخذ بما    عن ابن مسعود وفيهما   -6399
من أحسن في اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء  عملنا في الجاهلية؟ قال:  

 )7(" . في اإلسالم أخذ باألول واآلخر

من أساء فى اإلسالم «  فمعناه: من أساء فى (وأما قوله:  »  116/    16)  -شرح ابن بطال   •
واإلسالم،   الجاهلية  فى  له  سلف  كفر  بكل  يؤخذ  فهذا  باهلل،  بالكفر  والتوحيد،  اإلسالم  عقد 
فعرضت هذا القول على بعض العلماء فأجازوه، وقالوا: ال معنى لحديث ابن مسعود غير هذا،  
 وال تكون هذه اإلساءة إال الكفر؛ ألجماع األمة أن المؤمنين ال يؤاخذون بما عملوا فى الجاهلية. 

 آخر وقت للتوبة   •

 
( ) كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب ِفي الدعاء  758( برقم: ) 176/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . والذكر ِفي آخر الليل واإلجابة فيه ( )بهذا اللفظ(
قصرها ، باب الترغيب ِفي الدعاء والذكر  ( ) كتاب صالة المسافرين و758( برقم: )176/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 . ِفي آخر الليل واإلجابة فيه ( )بهذا اللفظ(
،  ( ) كتاب األدب ، باب ستر المؤمن على نفسه ( )بهذا اللفظ(  6069( برقم: )20/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الزهد والرقائق ، باب النهي َعْن هتك اإلنسان ستر نفسه ( )بنحوه.(2990( برقم: )224/    8ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب : قوله يا عبادي الذين أسرفوا 4810( برقم: )125/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب اإليمان ، باب كون  122( برقم: )79/    1ومسلم في "صحيحه" )،  على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ( )بهذا اللفظ(  
 .اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ( )بمثله.(

 ( ) كتاب اإليمان ، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ( )بهذا اللفظ( 123(برقم: )79/    1حيحه")أخرجه مسلم في"ص  –  )5(
 . ( ) كتاب العتق ، باب عتق المشرك ( )بهذا اللفظ(2538( برقم: )147/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )6(
ستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من  ( ) كتاب ا6921( برقم: )14/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

( ) كتاب اإليمان ، باب 120( برقم: )77/    1ومسلم في "صحيحه" )،  أشرك باهلل وعقوبته في الدنيا واآلخرة ( )بهذا اللفظ(  
 .هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ( )بمثله.(
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َ َعزَّ َوَجلَّ َيْبس ط  َيَده  ِباللَّْيِل    :"قَالَ   عن النبي     عن أبي موسى  وفي مسلم -6400 إِنَّ َّللاَّ
ِسيء  اللَّْيِل  ِسيء  النََّهاِر َوَيْبس ط  َيَده  ِبالنََّهاِر ِلَيت وَب م   )1(" َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغِربَِهاِلَيت وَب م 

اْلعَْبدِ النبي  عنرضي للا عنهما     عن ابن عمر و.  )حسن( -6401 َيْقَبل  تَْوَبةَ   َ   قَاَل إِنَّ َّللاَّ
   )2("َمالَْم ي غَْرِغرْ 

من هذه النسخة   االنتهاء تم بحمد هللا 
   )الثالثة(

  ذي القعدة من شهر  للثالث عشرالموافق  األحديوم  مساءفي 
،  وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية  ثالث من عام ، 

على ساكنها أفضل الصالة وأزكى  ، المدينة المنورة في 
 . التسليم
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
( ) كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 2759( برقم: )99/    8أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . والتوبة ( )بهذا اللفظ(
ط   300/  10»مسند أحمد« ). قال األرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(628( برقم: )394/    2أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

 . 3143برقم  (:218/ 3»صحيح الترغيب والترهيب« )" . وحسنه األلباني في سن إسناده ح"الرسالة(: 


