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 زوائد م

 
خاريسلم على الب  

 
 اجمللد األول

 
هارةُوالصالةُواجلنائزُوالزكاةُكتابُاإليامنُوالطُ 

 والصيامُواحلج

 

ُأُ  وعل قُعليهاهُزوائدُ ُخرج   

ُُعبدُ  حممُ ُالمُبنُ الس 
 العامرُدُ 

 
ُحةُُنقُ سخةُمزيدةُومُ نُ 

ُ

ُ ُُ.الطبعُحمفوظةُللمؤلفُحقوق 

   .للطباعةُاخلرييةُجماناُ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 
 الــم

 
 مــةــقــد

نةُ,هللُالعظيمُاملِن ةُاحلمدُ  ُعىلُرسوِلُُ,املانِحُالفضلُأل هِلُالس  ُوالسالم  والصالة 

ُبالوحيُوالِعصمة د ُاملؤي  ة ُأ هلُاحلديِثُُ,األم  ُِمن م ُت بعه  ن ُوم  ُوصحبِه وعىلُآلِه

نةُ ُ:وبعدُ..والس 

ُ ُ,وقراءةُ ُ,وفهامُ ُ,حفظاُ ُ.ةن ُفِمنُنِعِمُاهللُعىلُالعبِدُأْنُيرصفهُإىلُِعلمُالكتابُوالس 

راُ  ُأُ ُ.وتدب  ُوِمن تب ُالك  ُُ-جل  ُالقرآن ُيُ ُ-بعد ُمهاُالتي ُالعلم ُطالب ُهبا عتني

حيحان ُُ.الص  ُُبنُُِحممدُُِصحيح  ُُ,خاريالبُ إسامعيل اجُاحلجُ ُبنُُِسلمُِمُ ُوصحيح 

شريي نُحفظُ ُ.الق  ُوفرياُ فم  ُعلام  ُ.وقدرا ُكبرياُ ُ.هامُفقدُحاز 

ُالكت بُالعلموهذا مهُلط ال  ابُالذيُأ قد 
ُعىلُالبخاري.ُ( ) سلم  هوُوُ.هوُزوائدُم 

ُ نةنواٌة ريدُحفظُالس  ُبحفظُصحيِحُُ.للطالبُالذيُي  ُخاريُالبُ ُفيبدأ  ُأ جل  لكونه

ُمكاناُ ُ,قدراُ  ُُ.وأ عظم  ُصحيح  فظ  ُ.سلممُ ُثمَُي 

ُالكتاب ُيف ُالبُ ُ:ومنهجي ُأ لفاظ ُتتب عت  ُكتابهأ ين ُيف قة ُاملتفر  ُقارنت هاُُ.خاري ثم

ُدقيقةُ  ُمطابقة  ُمسلم  ُأ لفاِظ ُمع ُبقُ ُ.وطابقت ها ُميُيفُن سختيُلصحيِحُلُ ثمُأ شارت 

                                                           

اظُوطالبُالعلم(ُ ) مهُللحف  ُأ قد  ُ.يفُعلمُالزوائد.ُهذاُالكتابُهوُبحمدُاهللُثالثُكتاب 

تبُُ لُهذهُالك  حيحني)فأو  ُواحد(ُزوائدُاملوطأُعىلُالص  ُ.ُط بعُقبلُسنواتُيفُجملد 

حيحني)والكتابُالثاينُ ُالكتابُكامالُ ,ُملُي طبع(ُزوائدُاأل دبُاملفردُعىلُالص  قت  ُوقدُنرشت هُيف.ُحق 

ُ.يقعُيفُمخسامئةُصفحةُتقريباُ .ُاالنرتنتُي مكنُحتميلهُواالستفادةُمنه

مةُالكتاب نيُاملنهجُالكاملُيفُاستخراجُالزوائدُ ُيفُمقد   .وذكرت 
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ُالفوارق ُُ.مسلمُلكل  ُاحلديث  ُفيهاُفائدٌةُأ ثبت  ُلفظة  ُُ( ).يفُالزوائدُفإذاُرأيت 

ُكتقديمُ  ُفيها ُالُفائدة  ُكانتُفوارق  ُتأخريُ ُوإْن ُالُيُ ُ,أو
ُسياق  ُاختالِف يفُُرُ ؤثُ أو

ُيفُالزُ ُ.معنىُاحلديث ُالفائدةفالُأ ذكره ُكتابنيُمنُُ,وائدُلعدم ُأي  ُالُخيلو وألن ه

ُ ُُفوارقُواختالف  ُيفُحالةُِياقُيفُالس  ُُإال  ُعىلُشيخ  ُومسلم  ُواحدُ ُاتفاقُالبخاري 

ُ( ).روماُعداهُخيتلفُاختالفا ُيسريا ُالُيؤثُ ُ,فالغالبُيت فقانُيفُالسياقُمتاماُ 

ُ

ُأْنُينفعُبهُأُ واهلل  ُُأسأل  بهُالعلمُُِهل  ُ.وطال 

ُهـ341ُ /6ُُ/5ُُُبتاريخُ.السالمُبنُحممدُالعامرُوكتبهُعبدُ 

 050ُُ 050315ُ:للتواصلُ.بريدةُ.القصيم

                                                           

هيمنُح.ُالِبُهذهُاأللفاظُالزائدةتكل متُعىلُغ(ُ ) ُوعدم  ُمنُذُِ,ُثُالقبول  .ُكرهاأوُمنُحيثُالفائدة 

اظُعليها ُكالمُاحل ف  ُالكالمُعليهاُلوضوِحُالفائدةُمنها.ُونقلت  هاُتركت   .وبعض 

لكن هُوف قهُاهللُملُيِفُ.ُللعبيالن(ُإرشادُالقاريُإىلُأفرادُم سلمُعىلُالبخاري)ط بعُكتاٌبُأسامهُصاحبهُُ( )

مته ُيفُمقد  ُالذيُزعمه ُبمنهجه ُاألحاديثُوال. ُمئاِت ُعرشاتُبل ُترك  ُهباُفقد د ُتفر  رواياتُالتي

ُالبخاري ُعىل سلم ُم  ُكتابه. ُيف ُغريبا  ُمنهجا  ُانتهج  ُوقد ُالكاملُِ. ُالباِب ُإىل ُيأيت ُفهو ُاحلديِثُ, أو

ُمنه ُالبخاريُروىُجزءا  ُبالُاستثناءُمنُأجِلُأن  يفُُكامُفعل.ُالطويلُيفُصحيحُمسلمُفيحذفهُمجيعا 

ُرأىُالبخاري ُ.ُبابُنقضُالكعبة,ُكتابُاحلج ُفيهُحذفُمجيعُالبابُفلام  ُحديث  ل  وكذاُ.ُروىُأو 

ُلعلمُالزوائدُ.ُوغريهاُكثري.ُحديثُابنُعباسُيفُقصةُالرجلُالذيُوقصْتهُناقته وهوُمنهٌجُالُيمت 

فه.ُبصلةُ  ُيفُكتايبُلبعضُماُحذ   .واهللُأعلم.ُوملُأ ذكرهاُكلهاُلكثرهتا,ُوقدُأ رشت 
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 كتاب اإلميان 
 

سبحانهُُاهللُُِبابُبيانُاإليامنُواإلسالمُواإلحسانُووجوبُاإليامنُبإثباتُقدرُِ

ُ.هؤمنُبالقدر,ُوإغالظُالقولُيفُحقُ يُممنُالُيُ وبيانُالدليلُعىلُالتبُ .ُوتعاىل

ُاهللقالُأبوُاحلسنيُمُ  ُبعونُاهللُنبتدئُ:سلمُبنُاحلجاجُالقشرييُرمحه وإياهُ.

ُ.ُنستكفي ُوماُتوفيقناُإال  ُ.جاللهُُباهللُجل 

ُُ:عنَُييىُبنُيعمر؛ُقالُ-ُ  .ُعبدُاجلهنيبالبرصةُمُ ُرُِدُ منُقالُيفُالقُ ُكانُأول 

(ُ ُذلكيفُرواية ُُ(أنكرنا ُُفانطلقت  ُومح  ُالرمحنُاحلمرييُحاج ُأنا ُبنُعبد نيُأوُيد

ُفسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِمنُأصحاِبُُناُأحدٌُيُ لوُلقُُِ:عتمرينُفقلنامُ  ُلناهُعام  هؤالءُُُيقول 

ُالقُ  ُرُِدُ يف ُفُ فوُ . ُعبدُ ُق  ُعُ ُلنا ُبن ُداخالُ اهلل ُاخلطاب ُبن ُأُ فاكتنفتُ ُ.املسجدُمر ناُه

ُُ.خرُعنُشاملهواآلُ,ناُعنُيمينهحدُ أُ ُ.وصاحبي ُصاحبيُسيكُُِأنُ ُفظننت  ُالكالمُ ُل 

ُ.ُإلُ 

.ُرونُالعلمُ ويتقفُ ُ,يقرؤونُالقرآنُ ُقبلناُناٌسُُأباُعبدُالرمحنُإنهُقدُظهرُ ُ:فقلت

ُوأُ ُ,ممنُشأِنُُوذكرُ  ُ.ُ( )ُفنُ أُ ُاألمرُ ُوأنُ ُ.ردُ مُيزعمونُأنُالُقُ ن 

ُُ:قال ُوأُ ُ,منهمُخبهمُأينُبريءٌُأولئكُفأُ ُفإذاُلقيت  ُ.ُيرآءُمن ُمُبُ ن  ُوالذيَُيلف 

ُعبدُ  ُأنُ ُ:اهللُبنُعمرُبه ُحدُِأل ُُلو ُقُ ُ,فأنفقهُذهباُ ُحدُ أُ ُهمُمثل  ُحتُ بُِما ىُلُاهللُمنه

ُ.ُؤمنُبالقدريُ 

                                                           

ُاهلمزةُوالنون(ُ ) ستأنفُ:ُأي.ُهوُبضم  .ُوإنامُيعلمهُبعدُوقوعه,ُوالُعلٌمُمنُاهللُتعاىل.ُملُيسبْقُبهُقدرٌُم 

 (.0  / )قالهُالنوويُ
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ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبينامُنحنُعندُرسولُُِ:مرُبنُاخلطاب,ُقالثنيُأيبُعُ حدُ ُ:ثمُقال ُذات 

ُثرُ رىُعليهُأُ الُيُ .ُالشعرُسوادُُِشديدُ ُ.الثياِبُُبياضُُِشديدُ ُإذُطلعُعليناُرجٌلُُ,يومُ 

ُأحدٌُوالُيعرفُ ُ.السفر ُمنا ُُ.ه ُرُ أف.ُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي ُُحتىُجلس  ُإىلُرُ سند .ُكبتيهكبتيه

ُُ.هيُْذُ هُعىلُفخُِيُْووضعُكفُ 

ُ.ُخبينُعنُاإلسالمأُ ُياُحممدُ ُ:وقال أنُُتشهدُ ُاإلسالمُأنُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُإالُاهلل ُُحممداُ ُوأنُ ُ,الُإله ُوتصومُ ُ.وتؤيتُالزكاةُ ُ.الصالةُوتقيمُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.رمضان ُُوحتج  ُسبيالُ ُإنُُِالبيت  ُُ:قالُ.استطعتُإليه ُلهبُْجُِفعُ ُ:قالُ.صدقت  ُ.نا

ُ.ُقهصدُ هُويُ لُ سأُ يُ 

ُاإليامنفأُ ُ:قال ُعن ُخبين ُومالئكتُُِتؤمنُ ُأنُُْ:قال. ُوكتبُِباهلل, ُورسلُِه, ه,ُه,

ُاآلخرُُِواليومُِ ُورش ُخريُُِبالقدرُُِوتؤمنُ . ُقاله ُُ:ه ُعنُُ:قالُ.صدقت  فأخبين

ُ.ُهُيراكفإنُ ُفإنُملُتكنُتراهُ.كُتراهاهللُكأنُ ُتعبدُ ُأنُُْ:قال.ُاإلحسان

ُالساعةخِبُفأُ ُ:قال ُعن ُُ:قالُ.ين ُاملسؤول  ُبأُ ُما ُالسائلُعلمُ عنها ُ:قالُ.من

عاءُرُ ُراةُالعالةُ فاةُالعُ ترىُاحل ُُوأنُُْ.تهاربُ ُةُ مُ األ ُُتلدُ ُأنُُْ:قال.ُامارهِتُخبينُعنُأُ فأُ 

ُُ.ثمُانطلقُ:قالُ.نيانيتطاولونُيفُالبُ ُ,الشاء ُُ.اُ مليُ ُفلبثت 

ُلُثمُ  ُعمرُ ُ:قال ُأُ ُيا ُالس  ُمن ُقلتتدري ُأُ ورسولُ ُاهلل ُ:ائل؟ فإنهُُ:قالُ.علمُ ه

ُ ُ( ).كمكمُدين ُمُ علُ تاكمُيُ أُ ُ.جبيل 

                                                           

حيحنيُعنُأيبُهريرةُنحوه(ُ ) ُ.انظرُماُبعده.ُأخرجاهُيفُالص 

 .وانفردُبهُمسلٌمُمنُحديثُابنُعمرُُ
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ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُرعةعنُأيبُزُ ُ-ُ  ُفهابوهُأنُُْ.وينسلُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُفجاءُرجٌلُ.ُوهلُ سأُ يُ  ُُ.كبتيهعندُرُ ُفجلس 

ُؤيتوتُ ُ.الصالةُ ُقيمُ وتُ ُ.باهللُشيئاُ ُترشكُ الُُ:اهللُماُاإلسالم؟ُقالُياُرسولُ:فقال

ُ.ُصدقتُ:قالُ.رمضانُوتصومُ ُ.الزكاة

ُرسولُاهللُُ:قال ُاإليامن؟ُقاليا ُ,هولقائُُِ,هوكتابُُِ,هومالئكتُُِ,ؤمنُباهللتُ ُأنُُْ:ما

ُُ:قالُ.هكلُ ُبالقدرُُِوتؤمنُ ُ,ؤمنُبالبعثوتُ ُ,ورسله ُ.ُصدقت 

كُإنُالُتكنُفإنُ ُ.كُتراهكأنُ ُختشىُاهلل ُأنُُْ:إلحسان؟ُقالاياُرسولُاهللُماُُ:قال

ُُ:قالُ.تراهُفإنهُيراك ُ.ُصدقت 

.ُمنُالسائلُعلمُ ماُاملسئولُعنهاُبأُ ُ:قال.الساعة؟ُياُرسولُاهللُمتىُتقومُ ُ:قال

ُُ.هارشاطُِكُعنُأُ ثُ حدُ وسأُ  ُُتلدُ ُاملرأةُ ُإذاُرأيت  وإذاُرأيتُُ.اُفذاكُمنُأرشاطهارهب 

ُفاةُالعُ احل ُ  كمُ البُ ُمُ راةُالص 
ُُ.هارشاطُِفذاكُمنُأُ ُ.األرضُملوكُ  ( )

ُ ُرأيت  ُالبُ ُوإذا ُالبُ رعاء ُيف ُيتطاولون ُأُ هم ُمن ُفذاك منُُيفُمخسُ ُ.هارشاطُِنيان

ُُعلمهنُ الغيبُالُيُ  ُ.ُُاهللإال 

ُقرأ ُوينزُ ُإنُ ُ}ُ:ثم ُالساعة ُعلم ُاهللُعنده ُيفُاألرحامُل  ُما وماُُ,الغيثُويعلم

ُتكسبُغداُ  ُنفٌسُُ,تدريُنفسُماذا ُتدري ُُوما ُاهللُعليمٌُُإنُ ُ,متوتُأرضُ ُبأي 

ُ[43لقامن,ُآيةُ.ُ]{خبريٌُ

                                                           

ُالبكمُ :ُ)قوله(4ُ  / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) ُيفُوصِفهمُباجلهلُ(الصم  :ُأي.ُقيلُهلمُذلكُمبالغة 

ُِمنُأ مِرُدينِهم
ِ
همُسليمة,ُملُي ستعمل واُأ سامعهمُوالأُ بصارهمُيفُاليشء ُانتهى.ُوإْنُكانتُحواس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُفالتُ ُ.وهُعلُ ردُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُُ.قالُثمُقامُالرجل فقالُُ.فلمُجيدوهُمس 

ُ ُ( ).ُوالُ إذاُملُتسأُ ُ.مواجبيلُأرادُأنُتعلُ هذاُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُبابُبيانُالصلواتُالتيُهيُأحدُأركانُاإلسالمُ

ُاأل ُُأيبُعامرُ ُبنُِعنُمالكُُ-4 ُ:يقولُبيدُاهللُبنُعُ ُأنهُسمعُطلحةُ ُ,صبحي 

والُُ,هصوتُُِنسمعُدوي ُُ.سُِالرأُُْثائرُ ُ.منُأهلُنجدُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِجاءُرجٌلُ

ُفإذاُهوُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُدناُمنُرسولُِحتُ ُ.هُماُيقولنفقُ  ُُ.عنُاإلسالمُسأل 

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُُمخس  ُفقالُصلوات  ؟ُهنُ غريُ ُهلُعلُ ُ:يفُاليومُوالليلة

ُُ.الُ:قال ُ.ُالُ:ه؟ُفقالغريُ ُهلُعلُ ُ:وصيامُشهرُرمضانُفقالُ.عوُ ُأنُتطُ إال  ُُأنُْإال 

ُُ,عوُ تطُ  ُاهلل ُرسول ُله ُعلُ ُ:فقالُ.الزكاةُ ُملسو هيلع هللا ىلصوذكر ُقالغريُ ُهل ُالُ:ها؟ .ُ ُأنُإال 

ُُ.عوُ تطُ 

ُُ:قال ُالرجل  ُيقولُفأدبر ُأُ ُ:وهو ُأُ ُ,عىلُهذاُزيدُ واهللُال ُوال فقالُُ.منهُنقص 

ُُبيهُإنُْأفلحُوأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُُ( ).صدقُبيهُإنُْوأُ ُأوُدخلُاجلنةُ ُ,صدق 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(50ُ,3311ُ)أخرجهُالبخاريُيفُصحيحهُ(ُ )

ُقولهُ ُ)دون ُيسألوه: ُأْن ُفهابوه ُسلوين كبتيه. ُر  ُعند ُفجلس  ُرجٌل ُ(فجاء ُهذاُ. ُوروِد ُسبب  وهي

ُُ(.0   )ُ"الفتح"احلديثُكامُقالُابنُحجرُيفُ

ُقوله ُ)ودون ُالب كمُ : ُالصم  ُ)وقوله(. ُت سأ ل وا: ُمل ُإذا وا ُتعل م  ُأْن ُأراد ُ)وقوله(. :ُ ُصدقت  )ُ ُكل  عقب 

ُ   .جواب 

ُ.منُهذاُالوجهُبه(6556ُ,ُ 54 ,ُ 01 ,36ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ(.ُوأبيه)ُوهوُقوله.ُدونُاحللفُباألبُ
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ُبابُالسؤالُعنُأركانُاإلسالمُ

ُعنُُ-3ُ ُُاملغريةُليامنُبنُِس  ُقالُبنُُِعنُأنسُُِعنُثابت  ُُ:مالك؛ ُأنُْن  ُُينا ُنسأل 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 
 
ُيُ ُ.عنُيشء ُُأنُُْناعجبُ فكان ُُيءُ جي  .ُالعاقلُالباديةُمنُأهلُُِالرجل 

ُونحنُنُ  ُرجٌلُُ.سمعُ فيسأله ُمنُأهلُالباديةُفجاء ُأُ ُ:فقال. ُحممد ُرسولُ يا .ُكتانا

ُُ:رسلك؟ُقالاهللُأُ ُأنُ ُكُتزعمُ نُ فزعمُلناُأُ  ُ.صدق 

ُفمُ ُ:قال ُقالالسامءُ ُنُخلق  ُفمُ :؟ ُاأل ُُنُخلق  ُقالرض  ُفمُ ُ:قالُ.اهللُ:؟ ُنُنصب 

ُاجلبال ُُ,هذه ُجعلُوجعل  ُما ُ؟فيها ُُ:قالُ.اهللُ:قال. ُُالسامءُ ُفبالذيُخلق  ُوخلق 

ُاأل ُ ُُ,رض  ُ.نعمُ:قال.ُ؟آهللُأرسلكُ.هذهُاجلبالُونصب 

ُُكُأنُ رسولُ ُوزعمُ ُ:قال ُ:قالُ.صدقُ:قالُ.ناناُوليلتُِصلواتُيفُيومُُِعليناُمخس 

ُ.نعم:آهللُأمركُهبذا؟ُقالُ.فبالذيُأرسلك

.ُفبالذيُأرسلكُ:قال.ُصدقُ:قال.ُناموالُِأُ ُعليناُزكاةُ ُكُأنُ زعمُرسولُ وُ:قال

ُ.نعمُ:آهللُأمركُهبذا؟ُقال

_______________________ 

ُهذهُالزيادة(00ُ / )قالُاحلافظُيفُالفتحُُ ماُاجلامعُبنيُهذاُوبنيُالنهيُعنُ:ُفإْنُقيل:ُبعدُأْنُذكر 

ُاحللفُباآلباء؟ .ُ ُأ جيب  ُهباُ: ُالُي قصد ُعىلُاللساِن ُجاريٌة ُكلمٌة ا ُبأ ن  ُأو ُالنهِي, ُقبل ُذلكُكان بأن 

ىُوماُأش ْقرىُحْلق  ىُعىلُلساِنمُع  ُاحللف,ُكامُجر  ُاسمُالرب  ُ:ُكأنهُقال.ُبهُذلك,ُأوُفيهُإِضامر  ورب 

هيلُعنُبعضُمشاخيهُأنهُقال.ُهوُخاٌصُ:ُأ بيه,ُوقيل ىُالس  تاجُإىلُدليل,ُوحك  هوُتصحيٌف,ُ:ُوَي 

مان ُوإنامُكانُواهلل,ُفقرصتُالال  واياتُ:ُوقال.ُواستنكرُالقرطبيُهذا. ُبالر  ُبجزمُالثقة إنهُمدفوٌع

حيحة ُالص  ُالقُِ. ُبلفظوغفل  ُالرواية ُفاد عىُأ ن  ُرايف  ُملُ: ُوكأ ن ه ُليسْتُيفُاملوطأ, ُألنا ُملُتصح؛ وأ بيه

الن ُفيه,ُوأ قوىُاأل جوبةُاأل و  ُاخلب,ُوهوُصحيٌحُالُمرية  ُإىلُرد  ُفعدل   .انتهى.ُيرتِضُاجلواب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قالُ.نارمضانُيفُسنتُُِشهرُُِعليناُصومُ ُنُ كُأُ وزعمُرسولُ ُ:قال ُ:قالُ.صدق 

ُ.نعمُ:مركُهبذا؟ُقالآهللُأُ ُ.رسلكفبالذيُأُ 

ُُكُأنُ وزعمُرسولُ ُ:قال ُُ:قالُ.البيتُمنُاستطاعُإليهُسبيالُ ُعليناُحج  ُ.صدق 

ُُثمُ ُ:قال ُُ:قالُ.وىل  ُُوالذيُبعثك  ُوالُأُ ُعليهنُ ُزيدُ الُأُ ُباحلق  ُ:فقالُ.منهنُ ُنقص 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ ُ.اجلنةُ ُنُ يدخلُ لُ ُلئنُصدق 

ُن كُ ُ:قالُأنسُ:ويفُرواية ُُرآنُأنُْيناُيفُالقُ اُن  ُُنسأل  ُ( ).عنُيشءُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرسول 

                                                           

ُآخرُُ"الفتح"كامُقالُابنُحجرُيفُ(64ُ)أصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) عنُرشيكُبنُمنُوجه 

ُ":ُأنهُسمعُأنسُبنُمالكُيقول,ُعبدُاهللُبنُأيبُنمر يفُاملسجِدُدخلُُملسو هيلع هللا ىلصبينامُنحنُجلوٌسُمعُالنبي 

ل ه ُعق  ُثم  ُاملسجد ُيف ه ُفأ ن اخ  ُعىلُمجل  ُرجٌل ُهلم. ُقال ُثم ُحممد: ُ.أي كم ُُ-؟ ُبنيُُملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  تكىء م 

ُفقلناُ-ظهرانيهمُ ُاملت كىء: ُاأل بيض  ُالرجل  ُهذا ُالرجل. ُفقالُله :ُ ُالنبي  ابنُعبدُاملطلب؟ُفقالُله

ُ.ُقدُأجبتك:ُملسو هيلع هللا ىلص ُللنبي  جل  ٌدُعليكُيفُاملسألةُِ:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُالر  .ُفالُجتدُعلُيفُنفسك.ُإينُسائل كُفمشد 

ُفقال ُلك: ُبدا ُفقال.ُسلُعام  ُم نُقبلك: ُبربكُورب  ُأ سألك  :ُالناسُكلهم؟ُفقالآهللُأرسلكُإىلُ.

ُنعم ُ..ُثمُسألُعنُالصومُوالزكاة..ُآهللُأمركُأنُنصلُالصلواتُاخلمس.ُأ نشدكُباهلل:ُقال.ُاللهم 

ُُ ُنعم:ُملسو هيلع هللا ىلصثمُقالُالنبي  ُبه:ُفقالُالرجل.ُاللهم  ُبامُجئت  نُورائيُمنُقومي,ُآمنت  ُم  وأ ناُ,ُوأ ناُرسول 

ُ.ُ"ضاممُبنُثعلبةُأخوُبنيُسعدُبنُبكر

ُ:ُاريقالُالبخُ ُعنُالنبي  ُعنُأنس  ُعبِدُاحلميدُعنُسليامنُعنُثابت  ُبن  ُ.هبذاُملسو هيلع هللا ىلصرواهُموسىُوعل 

نُوصل هُمنُهذينُالطريقني(54ُ / )ُ"الفتح"ذكرُاحلافظُيفُُ ُ.م 

ُاملعنى,ُ:ُأي(ُهبذا)قولهُ:ُثمُقال.ُأل ن هُملَُيتّجُبسليامنُبنُاملغرية,ُوإنامُعل قهُالبخاري:ُثمُقال هذا

تلٌِفُ ُفالل فظُكامُبي ناُُم  ُانتهىُ.وإال 

ُ.وعليهُفاحلديثُي عتبُمنُزوائدُمسلم:ُقلتُ

ُ,ُويفُسياقهُزوائدُكثريةُمنهاُالنهيُعنُاملسألة ُ.وكذاُالسؤالُعنُاحلج 
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ُمُ وأنُُ,بابُبيانُاإليامنُالذيُيدخلُبهُاجلنةُ ُكُبامُأمرُبهُدخلُاجلنةنُمتس 

ُُعرابياُ أُ ُأنُ ُ؛يوببوُأُ ثنيُأُ حدُ ُ:قال.ُطلحةُموسىُبنُِعنُُ-5ُ ُلرسولُُِعرض 

ُفأُ ُ.وهوُيفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللِ ُُ:ثمُقالُ.هاوُبزمامُِهُأُ بخطامُناقتُُِذُ خ  أوُياُُ.اهللُياُرسول 

ُ.ُباعدينُمنُالناروماُيُ ُ,منُاجلنةُنيبُ قرُ أخبينُبامُيُ ُ.حممد

ُُ:قال ُ:قالُ.دي ُقُأوُلقدُهُ فُ لقدُوُ :ثمُقالُ.يفُأصحابهُثمُنظرُ .ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُفكف 

ُقال ُقلت؟ ُُفقالُ.عادُ فأُ ُ:كيف ُتُ ُتعبدُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُال ُشيئاُ ُرشكُ اهلل ُبه قيمُوتُ .

ُوتُ .ُؤيتُالزكاةوتُ .ُالصالة ُ.الناقةُدعُِ.ُحمالرُ ُصل 

ُُ.ويفُرواية ُُإنُُْ:ملسو هيلع هللا ىلص,ُقالُرسولُاهللُدبرُ ُأُ فلام  ُمتس  ُبامُأُ ُك  ُ( ).اجلنةُمرُبهُدخل 

ياُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِجاءُ ُأعرابياُ ُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُرعةعنُأيبُزُ ُ-6ُ

ُنيُعىلُعملُإذاُعملتُ لُ رسولُاهللُدُ  .ُبهُشيئاُ ُرشكُ الُتُ ُاهلل ُتعبدُ ُ:قالُ.اجلنةُهُدخلت 

_______________________ 

ُزياداتُم سلمُيفُرشحهُ"الفتح"وقدُاستوىفُاحلافظُيفُ ُ.ُجل 

ُصاحبُكتابُُ ُعىلُالب خاري"ومنُالغريبُأن  ُمعُكثرةُُ"إرشادُالقاريُإىلُأفرادُم سلم  ُاحلديث  أ مهل 

 .واختالفُسياقه,ُزوائده

ُ(5640ُ,ُ 44 )ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ(ُ ) ُقالُلل"منُهذاُالوجهُُمترصا  ُرجال  ُأن  :ُملسو هيلع هللا ىلصنبي 

ُي دخل نيُاجلنةُ  ُ.ُمالهُماله:ُقال.ُأ خبينُبعمل  ُبهُشيئاُ .ُأ رٌبُماله:ُملسو هيلع هللا ىلصوقالُالنبي  ُاهللُوالُترشك  ,ُتعبد 

ُالصالة ُ."وتصلُالرحم,ُوت ؤيتُالزكاةُ ,ُوتقيم 

ُُ.دونُالترصيحُبكونهُأ عرابياُ ُ

ُ.ُاأل خذُبزمامُالناقةُودونُ

ُ..(.لقدُوف ق)وكذاُقولهُ

ُاجلنة)وقولهُ ُبامُأ مرُبهُدخل  ك   (.ُإْنُمتس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.رمضانُوتصومُ ُ.يُالزكاةُاملفروضةؤدُ وتُ ُ.الصالةُاملكتوبةُقيمُ وتُ 

ُوالُأُ ُ,أبداُ ُعىلُهذاُشيئاُ ُزيدُ أُ والذيُنفيسُبيدهُالُُ:قال ُُ.منهُنقض  ُقالُ,فلامُوىل 

ُ ُمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ( ).رُإىلُهذافلينظُ ُ,اجلنةُهلُِمنُأُ ُإىلُرجلُ ُينظرُ ُهُأنُْنُس 

ُأُ ُ:عنُجابر؛ُقالُ-0ُ ُرأُ ياُرسولُاهللُأُ ُ:فقالُ.لُ وقُ قُ ُبنُ ُالنعامنُ ُملسو هيلع هللا ىلصُتىُالنبي  ُيت 

ُ ُصليت  ُوحرُ ُ.املكتوبةُ ُإذا ُاحلرامُ ُمت  ُوأُ . ُُحللت  ُأُ ُاحلالل  ُذلكُشيئاُ ومل ُعىل .ُزد

ُأُ أُ  ُ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصُ؟ُفقالُالنبي ُ.اجلنةُ ُدخل 

ُُ:ويفُرواية ُوص  ُ.واهللُالُأزيدُعىلُذلكُشيئاُ ُ:يفُآخرهقالُ..ُ..رمضانُمت 

ُبابُبيانُأركانُاإلسالمُودعائمهُالعظامُ

8ُ-ُُ ُاأل ُُعنُأيبُمالك  ُبيدةُعنُابنُعُ عُ ُبنُُِعنُسعدُُِشجعي  ُملسو هيلع هللا ىلصُمرُعنُالنبي 

بُ ُ:قال
ُمخسةُ  ُعىل ُاإلسالم ُيُ ُعىلُ.ني ُُ.الصالةُوإقامُُِ.اهللُدُ وح ُأن

ِ
ُ.الزكاةُوإيتاء

ُُ.رمضانُوصيامُِ ُُ.واحلج 

ُرجٌلُ ُُ:فقال ُقالُوصيامُ ُاحلج  ُالُ:رمضان؟ هكذاُُ.واحلجُ,رمضانُصيامُ .

ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهُمنُرسولُِسمعتُ 

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(444ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُعىلُهذهُالزيادةُابنُحجرُيفُالفتح.ُ(والُأ نقصُمنه,ُشيئا ُأبداُ )دونُقولهُُ  .ونص 

منُطريقُ(6ُ )ومسلمُ,ُمنُروايةُحنظلةُعنُعكرمةُبنُخالد(6ُ )ومسلمُ(8ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ,ُحممدُبنُزيد مرُبه(34ُ 3)والبخاريُأيضا  ُأنهُموقوٌفُمنُ.ُمنُروايةُنافعُكلهمُعنُابنُع  إال 

ُ.ُروايةُنافع

ُُ ُقوله ُفقالُرجٌلُ)دون ُقال: ُرمضان؟ ُوصيام  ُاحلج  ُال: ُواحلّجُ. ُرمضان ُصيام  ُمنُ. ُسمعت ه هكذا
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ورشائعُالدين,ُوالدعاءُإليه,ُملسو هيلع هللا ىلصُبابُاألمرُباأليامنُباهللُتعاىلُورسولهُُ

ُوالسؤالُعنه,ُوحفظه,ُوتبليغهُمنُملُيبلغه

1ُ-ُُ ُقالُُ:قالُ.اسُ عبُ ُعنُابنُُِرةعنُأيبُمج  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُأُ ُ,لألشج  ُعبدُُِشج 

ُُإنُ ُ:القيس ُفيكُخ  ُ( ).لمُواألناةاحلُُِ:هامُاهللبُ صلتنيَُي 

_______________________ 

ُ.ُ(ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ

ُأيبُمالكُاألشجعيُعنُسعدُبنُعبيدةُ ُمنُروايةُسعدُبِنُطارق  بتقديمُ.ُوقدُأخرجهُمسلمُأ يضا 

ُعىلُالصوم ُ.ُوكذاُوقعُيفُروايةُحممدُبنُزيد.ُاحلج  ُ.بتقديمُاحلج 

اُروايةُعكرمةُ ُ.ُأم  وم.ُويفُمسلمُ .ُففيُالب خاريُتقديمُاحلج  ُ.ُتقديمُالص 

سلم(50ُ / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُروايةُحنظلةُالتيُ:ُبعدُأْنُذكرُزيادةُم  ففيُهذاُإشعارُبأن 

ُذلكُ دُاملجلس,ُأوُحرض  جلُلتعد  مرُعىلُالر  ُابِنُع  اُألن هُملُيسمعُرد  يفُالبخاريُمرويٌةُباملعنى,ُإم 

ُنسي ه ُثم  ُمن. ُسمعه ُعمر ُابن  ُيكون ُأْن هم ُبعض  زه ُجو  ُما د ُُويبع  ُالوجهنيُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُعىل ونيسُ,

قهُ حايبُأ وىلُمنُتطر  قُالنسيانُإىلُالراويُعنُالص  ُتطر  هُعىلُالرجل,ُووجهُب عِدهُأن  مهاُعندُرد  أ حد 

سلمُمنُطريقُحنظلة حايب,ُكيفُويفُروايةُم  ومُعىلُاحلج,ُوأليبُعوانةُ.ُإىلُالص  منُُ-بتقديمُالص 

ُعنُحنظلةُ ُآخر 
ويُباملعنىُ-وجه  ُعىلُأ ن هُر  هُدالٌّ ُرمضانُقبل,ُفتنويع  ويؤّيدهُماُ.ُأ ن هُجعلُصوم 

ُالبخاريُيفُ ُعند ُعىلُثالثِةُُ"التفسري"وقع ه ُسمع  ُالصحايب  ُأ في قالُإن  ُعىلُالزكاة, ُالّصيام بتقديم

ُ.انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم.ُأ وجهُ؟ُهذاُمستبعدٌُ

  .كامُذكرت هُيفُالتخريج.ُيعنيُروايةُنافعُعنُابنُعمر.ُالتفسريقولهُوقعُعندُالبخاريُيفُ:ُقلتُ

( ُ )ُ ُصحيحه ُيف ُالبخاري ُأخرجه ُحديث  ُمن ُجزٌء ُاللفظة 54ُ)هذه ,80ُ ,500ُ , 443ُ , 1 8ُ,

منُط رقُعنُأيبُمجرةُعنُابنُعباسُيفُقصةُ(0ُ  6848ُ,0,ُ  58,ُ   1ُ,3  1ُ,3 44

كامُيفُحديثُأيبُسعيدُ.ُاألرشبةُيفُبعضُاألواينونيهمُعنُ.ُوأمرهمُباإليامن.ُوفدُعبدُالقيس

ُُ.زادُمسلٌمُيفُآخرهُهذهُاللفظةُ.الذيُبعده

ُفيكُخصلتني)وهيُقولهُألشجُ ُهذهُاللفظةُمنُحديثُابنُعباس...(ُإن  والُ,ُوملُيروُالبخاري 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُعُ ُبنُُِسعيدُُِعنُ-0ُ  ُقالُوبةرأيب ُقتادة, ُمُ حدُ ُ:عن ُالوفدُ ثنا ُلقي الذينُُن

عنُأيبُُةباُنرْضُأُ ُوذكرُقتادةُ ُ:قالُسعيدُ.القيسُمنُعبدُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُواُعىلُرسولُِمُ قدُِ

ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُواُعىلُرسولُِمُ منُعبدُالقيسُقدُُِناساُ أُ ُأنُ ُ؛هُهذادريُيفُحديثُِسعيدُاخل ُ

ُُ:فقالوا ُُوالُنقدرُ .ُرضمُ ُوبينناُوبينكُكفارُ ُ.منُربيعةُاُحيٌُّاهللُإنُ ُياُنبي  ُعليكُإال 

ُ.ُخذناُبهإذاُنحنُأُ ُ,وندخلُبهُاجلنةُ,نُوراءنابهُمُ ُنأمرُ ُرُ مُْرناُبأُ فمُ ُ.شهرُاحلرميفُأُ 

ُ رشكواُوالُتُ ُ,اعبدواُاهللُ.مُعنُأربعُ ناكُ وأُ ُ.ربعُ مُبأُ آمركُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُشيئاُ  ُبه ُالصالةُ وأُ . ُالزكاةُ ُ.قيموا ُُ.وآتوا ُرمضانوص  ُاخل ُوأُ ُ.وموا مسُمنُعطوا

ُُ.قريتُوالن ُزفُ واملُ ُ.نتمواحل ُُ.باءعنُالدُ ُ.ربعُ مُعنُأُ ناكُ وأُ ُ.الغنائم

ُعلمكمُبالنقري؟ُقالُ:قالوا ُنبيُاهللُما ُمنُُرونهجذعُتنقُ ُ.بىلُ:يا فتقذفونُفيه

نُحتىُإذاُسك.ُفيهُمنُاملاءونُثمُتصبُ ُ,(أوُقالُمنُالتمرُ:قالُسعيد)ُ( ).طيعاءالقُ 

ُُحدهمأُ ُأوُإنُ ُ,كمأحدُ ُحتىُإنُ .ُوههُرشبتمُ غليانُ  ُ.ُعمهُبالسيفُابنُ ُليرضب 

ُرجٌلُُ:قال ُالقوم ُجراحةٌُُويف ُُ:قالُ.كذلكُأصابته ُحياءُ أُ خبُ أُ ُوكنت  منُُها

ُ ُاهلل ُملسو هيلع هللا ىلصرسول ُُففيمُ ُ:فقلت. ُقالُنرشب  ُاهلل؟ ُرسول ُأُ ُ:يا ُاأل ُيف التيُُدمسقية

والُتبقىُهباُُ.( )رذاناجلُُِأرضناُكثريةُ ُياُرسولُاهللُإنُ ُ:قالواُ,أفواههاُعىلُ( )الثيُ 

_______________________ 

ُ.ُغريه

 .انظرُماُبعده

 .ويقالُلهُالشهريز.ُنوعُمنُالتمر(ُ )

ُعىلُ:ُأي(ُ ) ُاخليط  ُبهي لف  ربط   .أ فواههاُوي 

(4ُ ُالسيوطيُيفُ( ُاجِلرذانُ:(6 / )ُ"الديباجُعىلُمسلم"قال ُاجِليم. ُبكرِس ُالراء, ُوإسكاِن وبالذاِلُ,
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ُاأل ُأُ  ُُ.دمسقية ُنبي  ُاجلُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقال ُأكتها ُاجلُُِ,رذانوإْن ُأ كتها ُأ كتهاُُ,رذانوإْن وإْن

ُ.رذاناجلُِ

ُُإنُ ُ:ألشجُعبدُالقيسُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي ُوقالُُ:قال ُنْيُصلتُ فيكُخل  احللمُُ.هامُاهللبُ َُي 

ُ.واألناة

ُ.أوُالتمرُواملاءُ,( )طيعاءفيهُمنُالقُ ُ( )يفونُدوتُ:ويفُرواية

ُأُ ُعبدُُِوفدُ ُأنُ ُ:ويفُرواية ُالقيسُملا ُنبي  ُُ:قالواُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُتوا ُنبي  ُاهللُُيا اهللُجعلنا

ُُ.كفداءُ  ُيصلح  ُمنُاأل ُُماذا ُيفُالن ُُ:رشبة؟ُفقاللنا ُُ:قالواُ.قريالُترشبوا ُنبي  اهللُُيا

ُوالُيفُالدُ ُ.هنقرُوسطُ اجلذعُيُ ُ.نعمُ:ريُماُالنقري؟ُقالوُتدُْأُ ُ.جعلناُاهللُفداءك
ِ
ُ,باء

ىُ,نتمةوالُيفُاحل ُ ُ( ).وعليكمُبامل وك 

ُُبابُاألمرُبقتالُالناسُحتىُيقولواُالُإلهُإالُاهللُحممدٌُ قيمواُويُ .ُاهللُرسول 

ُُؤمنواُبجميعُِالصالةُويؤتواُالزكاة,ُيُ  ُمُ ُوأنُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُماُجاءُبهُالنبي  ذلكُُنُفعل 

ُهُومالُ نفس ُُعصمُ  كاةُالزُ ُنُمنعُ وقتالُمُ ُ.هُإىلُاهللُتعاىلكلتُسيرتُ ها,ُووُ ُبحقُ هُإال 

_______________________ 

ْرذ.ُامل عجمة ُج  ُاجليمُ.مجع  ُ,ُبضم 
ِ
د.ُوفتِحُالراء ُمنه:ُوقيلُ,نوٌعُمنُالفأرُ.كرص    .انتهى.ُالذكر 

( ُ 6ُ 5/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ( ُءبفتحُالتا(: ُطيبي, ُبه ُوأدوف  ُاخللط. ُكله ُمعناه .ُ يقالُدفت 

ُدوفاُ  ُأ دوف  ُذفتُأ ذيف, ُأ يضا  ُاملعجمة ُبالذال ُويقال ُامل عجمة. ُوبالذال ُيفُاألمُ . ُهيُروايتنا ومهاُ.

  .انتهىُبتجوز.ُصحيحان

ُم صغراُ ُ:(456/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ ) طيعاءُممدودا  ُالق  ُال. قالُأ نه ُي  .ُشهريزجنٌسُمنُالتمِر

 .انتهى

(4ُ)ُ حيحنيُعنُابِنُعّباس  مُيفُالذيُقبله.ُنحوهُأصلُاحلديثُيفُالص   .كامُتقد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاإلسالمُقوقُاإلسالم,ُواهتاممُاإلمامُبشعائرُِهاُمنُح ُوُغريُ أُ 

ُُ:قالُُشجعي ُشيمُاأل ُأُ ُبنُُِطارِقُعنُُ-   ُمنُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُسمعت 

ُ.هُعىلُاهللوحسابُ ُ.ههُودمُ مُمالُ حرُ ُ,منُدونُاهللُعبدُ بامُيُ ُوكفرُ ُ,الُإلهُإالُاهللُ:قال

ُ.دُاهللنُوح ُمُ ُ:ويفُرواية

املوت,ُماُملُيرشعُيفُالنزع,ُوهوُُبابُالدليلُعىلُصحةُإسالمُمنُحرضهُ

والدليلُعىلُأنُمنُماتُعىلُ.ُونسخُجوازُاالستغفارُللمرشكني.ُالغرغرة

ُوالُينقذهُمنُذلكُيشءُمنُالوسائل.ُالرشك,ُفهوُيفُأصحابُاجلحيم

ُُ:عنُأيبُهريرة؛ُقالُ-ُ   الُإلهُإالُُلقُ ُ:عندُاملوتهُلعمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُتُ ُلوالُأنُُْ:قالُ.لكُهباُيومُالقيامةُشهدُ اهلل,ُأُ  ُعري  ٌٌ هُعىلُإنامُمحلُ ُ:يقولونُ.ينُقري

ُأل ُُ.اجلزعُ ُذلك ُفأُ ُ.كهباُعين ُُقررت  ُإنكُالُهتديُمُ }ُ:اهللُنزل  اهللُُولكنُ ُ,نُأحببت 

ُ ُ( )[.56آيةُُالقصص.ُ]{ديُمنُيشاءي 

ُبابُالدليلُعىلُأنُمنُماتُعىلُالتوحيدُدخلُاجلنةُقطعاُ ُ

ُُ:قالُُعنُعثامنُ-4ُ  أنهُالُإلهُإالُُنُماتُوهوُيعلمُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ ُ.اجلنةُاهللُدخل 

ُقالُهُ عنُأيبُ-3ُ ُ ُتبوكُ:ريرة ُكانُغزوة ُأُ ُملا ُُصاب  ياُُ:قالواُ.جماعةٌُُالناس 

ُ ُأذنت  ُلو ُاهلل ُفنحرُُْرسول ُنواِضُلنا ُفأُ نا ُوادُ كلُْحنا ُهنانا .ُ ُرسول  ُُفقال ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                           

منُ(3ُ )ومسلمُ(3418ُ,3313ُ,6404ُ,ُ 13ُ,460  )أصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ )

 .فذكرهُمطوال ُ..ُملاُحرضْتُأ باُطالبُالوفاةُ ":ُقالُط رقُعنُسعيدُبنُاملسيبُعنُأبيهُاملسيبُ
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ُفقالُ:قالُ.والُ افعُ  ُُ:فجاءُعمر, ُرسول  ُُاهللُإنُُْيا ُُفعلت  همُادعُ ُولكنُُِ.هرُ الظُ ُقل 

ُبالبكةُوادعُ ُ.همزوادُِأُ ُبفضلُِ ُعليها ُُ.اهللُهلم ُُأنُُْاهلل ُلعل  ُذلكُجيعل  فقالُُ.يف

ُُ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ

ُبنُُِ:قال ُبفضلُُِمُ ث.ُفبسطهُ( )عُ طُ فدعا ُُ:قالُ.همزوادُِأُ ُدعا ُُفجعل  ُُالرجل  يءُجي 

ُ رُ ذُ ُبكف 
ُُوجييءُاآلخرُ ُ:قالُ.ةُ  ُحتىُاجتمعُ ُ.ةرْسُوجييءُاآلخرُبكُُِ:قال.ُمترُ ُبكف 

ُ.ُسرييُ ُعُمنُذلكُيشءٌُطُ عىلُالن ُ

ُُ:قال ُُ:مُقالثُ.بالبكةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفدعاُرسول  واُيفُخذُ فأُ ُ:قالُ.وعيتكمواُيفُأُ ذُ خ 

ُوعيتهمأُ  ُتركُ . ُالعسكرُِحتىُما ُيف ُُوعاءُ ُوا ُكلُ فأُ ُ:قالُ.وهُمألُ إال  ُحتىُش  .ُواعُ بُِوا

ُ ُ.ُلتُفضلةٌُوفض 

ُوأُ ُ,شهدُأنُالُإلهُإالُاهللأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُ هبامُُىُاهلل الُيلقُ ُ.ُرسولُاهللين 

ُ.حجبُعنُاجلنةفيُ ُ,شاكُ ُغريُ ُعبدٌُ

ُ ُقالُفجاءُ ُ:ويفُرواية ُالب  ُ ُذو ُالتُ ُ.هبب  ُبتمرهوذو وذوُُ:وقالُجماهد)قالُُ.مر

ُبنواه ُالنواة )ُ ُيُ ُ:قلت  ُكانوا ُبالن ُوما ُقالصنعون ُُ:وى؟ ُيمص  ونُويرشبُ ُ,ونهكانوا

ُ.ُعليهُاملاء

 5ُ-ُُ ُُ:أنهُقالُ,ُُالصامِتُُبنُُِعنُعبادةُ ُنابحي ُعنُالص  عليهُوهوُيفُُدخلت 

ُُ,املوت ُفواهللُلئنُاستُ يتبكُمِل ُُمهالُ ُ:فقالُفبكيت  ُ؟ ولئنُُ.لكُشهدنُ أل ُُشهدت 

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُاملنري"قال ُ  6/ )ُ"املصباح ُمعروٌفُ(: ُاألديم ُمن ُامل ت خذ  ُل غات, ُأ ربع ُوفيه ُالنونُ. فتح

ُالطاءُوسكونا,ُوكرسها ُفتح 
ُواحد   .انتهى.ُون ط وعٌُُواجلمعُأ ْنط اعٌُ,ُومعُكل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُفُ ش  ُ.ُكنفعن ُولئنُاستطعتُأل ُ.ُلكُشفعنُ أل ُُعت 

ُقال ُُ:ثم ُحديث  ُمن ُما ُرسولُِسمعتُ ُواهلل ُمن ُُه ُخريٌُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُفيه ُُلكم ُإال 

ُثتُ حدُ  ُإال  ُأُ ُ.واحداُ ُُحديثاُ كموه ُاليومحدُ وسوف ُأُ ُ,ثكموه ُبنفيسوقد ُ.حيط

ُ ُُسمعت  .ُرسولُاهللُحممداُ ُوأنُ ُ,نُشهدُأنُالُإلهُإالُاهللمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.عليهُالنارُمُاهلل حرُ 

ُرسوِلُاهللُُ:قالُ؛هريرةُأيبعنُُ–6ُ  ُحول  ن اُقعودا  ُمعناُأبوُبكرُوعمرُ.ملسو هيلع هللا ىلصك 

ُاهللُ.ُيفُنفرُ  ُعليناُ.نارُِظهُ منُبنيُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصفقامُرسول  قتطعُدونناُ.فأ بطأ  .ُوخشيناُأنُي 

ُفقمنا ُُ.وفزعنا ُأُ ُفكنت  ُفزعُول  ُُ.من ُُفخرجت  ُأُ حتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأبتغيُرسول  ُى ُتيت 

ُفدرُُْ.جارلألنصارُلبنيُالن ُحائطاُ  ُُفإذاُربيعٌُُ.فلمُأجدُلهُباباُ ُجدُ أُ هلُُ.بهُت  ُيدخل 

ُ(ُوالربيعُاجلدول)منُبئرُخارجةُُيفُجوفُحائطُ  ُُ.كامَُيتفزُالثعلبُفاحتفزت 

ُ ُ:قالُ.ياُرسولُاهلل.ُنعمُ:أبوُهريرة؟ُفقلتُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِفدخلت 

ُُ:ماُشأنك؟ُقلت ُُ.رناظهُ بنيُأُ ُكنت  ُفأُ ُفقمت  ُ.قطعُدونناتُ ُفخشيناُأنُْ.ُعليناُبطأت 

ُُ.ناعُْزُِففُ  ُفُ ُفكنت  ُمن ُفأُ ُ.عُ زُِأول ُاحلائطُتيت  ُُ.هذا َُيتفزُ ُفاحتفزت  ُُكام ُ.الثعلب 

ُ.ُوهؤالءُالناسُورائي

ُفمُ ُ.هاتنيُاذهبُبنعلُ ُ:قال.ُ-ُيهلُ وأعطاينُنعُُْ-ُياُأباُهريرةُ:فقال منُُنُلقيت 

ُُ.هباُقلبهُستيقناُ مُ ُأنُالُإلهُإالُاهللُوراءُهذاُاحلائطُيشهدُ  ُ.هُباجلنةفبرش 

ُ ُُفكانُأول  هاتانُُ:فقلتُ؟ماُهاتانُالنعالنُياُأباُهريرةُ:فقال.ُعمرُ ُمنُلقيت 

ُُ.بعثنيُهبام.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنعالُرسولُِ ُ,ههباُقلبُ ُستيقناُ يشهدُأنُالُإلهُإالُاهللُمُ ُمنُلقيت 
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ُُ.هُباجلنةبرشتُ  ُيُ بيدهُبنيُثدُُْعمرُ ُفرضب  ُُ.ي  ارجعُياُأباُُ:فقال.ُ( )ستيالُفخررت 

ُهريرة .ُ ُفأُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِفرجعت  ُهوُعىلُ.ُمروركبنيُعُ ُ.كاءُ بُ ُجهشت  فإذا

ُ.ُيرثُ أُ 

ُ ُهُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلُرسول  ُأبا ُُ:قلتُريرة؟ماُلكُيا هُبالذيُفأخبتُ ُعمرُ ُلقيت 

ُ.ُبعثتنيُبه ُيُ دُْبنيُثُ ُفرضب  ُُ.رضبةُ ُي  ُُ.ارجعُ:قال.ُستيالُخررت  ُفقالُلهُرسول 

ُلُ ماُمحُ ُياُعمرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُأُ .ُيمُ نتُوأُ يبُأُ ياُرسولُاهللُبأُ ُ:؟ُقالكُعىلُماُفعلت  ُبعثت 

ُبنعُْ ُهريرة ُإالُاهللُمُ ُقيُيشهدُ نُلُ مُ ُ,كيُْلُ أبا ُقلبُ ُستيقناُ أنُالُإله ُبُههبا ُباجلنة؟ُرش  ه

ُفإينُأُ ُ.فالُتفعلُ:قالُ,نعمُ:قال ُيتُ ُىُأنُْخش  ُُكل  .ُهمُيعملونفخلُ ُ.عليهاُالناس 

ُقالُ ُ.همفخلُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

,ُرسوال ُُملسو هيلع هللا ىلصوبمحمدُُ,وباإلسالمُديناُ ُ,منُريضُباهللُرباُ ُبابُالدليلُعىلُأنُ ُ

ُفهوُمؤمن,ُوإنُارتكبُاملعايصُالكبائر

ُأنهُسمعُ املطُ ُعبدُُِبنُُِعنُالعباسُُِ-0ُ  ُُلب؛ ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُطعمُ ُذاق 

ُ.ُرسوال ُُوبمحمدُ ُ,وباإلسالمُديناُ ُ,نُريضُباهللُرباُ مُ ُ,اإليامن

ُُ وكونهُمنُُ,عبُاإليامنُوأفضلهاُوأدناها,ُوفضيلةُاحلياءبابُبيانُعددُش 

ُاإليامن

ُقالُعنُأيبُصالحُ-8ُ  ُُ:عنُأيبُهريرة؛ ُاإليامنُبضعٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ ُش  ُفضلُ فأُ ُ.عبةوستون ُقول  ُاهللُها ُإال ُإله ُإُِوأُ ُ.ال ُالطُ األ ُُماطةُ دناها .ُريقذىُعن

                                                           

ب ري(ُ )  .أيُد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُواحلياءُ  ُ( ).منُاإليامنُعبةٌُش 

اُعندُعمرانُبنُح ُن ُكُ ُ:قالُ( )قتادةُعنُأيبُُ-1ُ 
شريُوفيناُبُ ُ.امن ُصنيُيفُرهطُ 

ُُ:قالُثناُعمرانُيومئذُ فحدُ ُ.بنُكعب ُوأُ:قالُ.هكلُ ُاحلياءُخريٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.هُخرياحلياءُكلُ ُ:قال

ُبُ  ُبنُ فقال ُلنجدُ ُ:كعبُشري ُبعضُُِإنا ُاحلُتِبُالكُ ُيف ُسكينةُ ُأنُ ُ.مةكأو ُمنه

ُ.ُومنهُضعٌفُُ.ووقاراُ 

ُُ:قال اهللُُكُعنُرسولُِثُ حدُ راينُأُ الُأُ أُ ُ:وقالُ.تاُعيناهىُامحرُ مرانُحتُ عُُِفغضب 

ُ.ُشريفأعادُبُ ُ:قال.ُاحلديثُفأعادُعمرانُ ُ:قالُ؟عارضُفيهوتُ ُملسو هيلع هللا ىلص .ُعمرانُفغضب 

ُ( ).بههُالُبأسُإنُ ُ,جيدباُنُ اُياُأُ إنهُمن ُُ:فامزلناُنقولُفيهُ:قال

ُبابُجامعُأوصافُاإلسالمُ

ُُعبدُُِعنُسفيانُبنُُِ–0ُ  ُُ:قالُ؛ُاهللُالثقفي  ُرسولُاهللُ:قلت  لُلُيفُقُ ُ.يا

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(1ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

 (.وأدناهاُإماطةُاألذىُعنُالطريق.ُاهللُفأفضلهاُقولُالُإلهُإال)دونُقولهُ

حبته(:10ُ /43)ُ"هتذيبُالكامل"قالُاملزيُيفُ(ُ ) تلٌفُيفُص  ُُم  ُالبرصي  قالَُييىُ.ُأبوُقتادةُالعدوي 

نفذ:ُوقالُخليفةُبنُخياط,ُاسمهُمتيمُبنُنذير:ُبنُم عني ُق  وقالُ,ُمتيمُبنُنذير:ُويقال,ُاسمهُنذيرُبن 

ُ:ُغريه حبة:ُوقالُأبوُعبدُاهللُبنُمندة,ُالزبرياسمهُمتيمُبن   .انتهى.ُلهُص 

(4ُ )ُ ُالبخاري 5066ُ)أخرجه )ُ 40ُ)ومسلم ُالسوارُ( ُأيب ُرواية ُمن ُآخر ُبلفظ ُُمترصا  ُآخر ُوجه  من

صنيُقال:ُالعدويُقال ُح  ُعمرانُبن  ُ:ُسمعت  ُبخري":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ُ.ُ"احلياءُالُيأيتُإال 

ُمنُاحلياءُوقاراُ ,ُمكتوٌبُيفُاحلكمة:ُفقالُبشريُبنُكعبُ ُمنُاحلياءُسكينة,ُإن  :ُفقالُلهُعمران.ُوإن 

ث كُعنُرسولُاهللُ ث نيُعنُصحيفتك,ُملسو هيلع هللا ىلصأ حد  د   ؟ُ.وحت 
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ُالُأُ ُ,اإلسالمُقوال ُ ُقُ ُ:قال(ُغريكُُ:ويفُرواية)ُُ.بعدكُحداُ عنهُأُ ُسأل  باهللُُلُآمنت 

ُ.مفاستق

ُوأيُأمورهُأفضلُ,بابُبيانُتفاضلُاإلسالمُ

ُُ:قالُُجابرُ عنُُ–ُ   نُاملسلمونُمُُِنُسلمُ مُ ُاملسلمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت 

ُ .لسانهُويده

ُبابُبيانُحتريمُإيذاءُاجلارُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ   ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  جارهُُمنُ نُالُيأُْمُ ُاجلنةُ ُالُيدخل 

ُ( ).بوائقه

وأنُُ.وأنُاإليامنُيزيدُوينقص.ُبابُبيانُكونُالنهيُعنُاملنكرُمنُاإليامنُ

ُوالنهيُعنُاملنكرُواجبانُ,األمرُباملعروف

ُهاِشُُبنُُِعنُطارِقُُ-4ُ  ُأوُ ُ:قالُب  ُباخل ُمُ ُل  ُيومُ نُبدأ ُُطبة ُُالعيدُقبل  الةُالص 

ُُ:فقال.ُفقامُإليهُرجٌلُُ.مروان ُ.ُماُهنالكُركُ قدُتُ ُ:فقالُ.قبلُاخلطبةُالةُ الص 

ُفقدُقُ أمُ ُ:فقالُأبوُسعيد ُاُهذا ُُ.ُماُعليهض  ُُسمعت  منُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُنكراُ ىُمنكمُمُ رأُ  وذلكُُ.هفبقلبُُِنُملُيستطعُْومُ ُ.هسانُِفبلُُِستطعُْفإنُملُيُ ُ.هُبيدهفليغري 

ُأُ  ُ.اإليامنُضعف 

                                                           

ُعنُأيبُهريرةُبه(560ُ)ذكرهُالبخاريُ(ُ ) ي  ُمنُروايةُابِنُأيبُذئبُعنُاملقب  عل قا  ُحديثُأيبُ.ُم  عِقب 

ُ.ُاملشهور.ُرشيحُاخلزاعيُ

 (.0ُ333 )ُانظرُفتحُالباري
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ُُأنُ ُ؛مسعودُاهللُبنُُِعنُعبدُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُموىلُرسولُُِعنُأيبُرافعُ ُ-3ُ  اهللُُرسول 

ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلص مُ هُاهللُيفُأُ بعثُ ُماُمنُنبي 
ُُ,قبلُةُ  ُ.ونُوأصحاٌبُتهُحواريُ مُ نُأُ لهُمُُِكانُإال 

ُيأُْ ُُ.رهمُْويقتدونُبأُ ُ,تهسن ُونُبُ ذُ خ 

ُُثمُ  ُختلف  ُخلوٌفُُإنا ُبعدهم ُيفعلونُ.من ُال ُما ُالُُ.يقولون ُما ويفعلون

ُ.ُخردلُ ُذلكُمنُاإليامنُحبةُ ُوليسُوراءُ .ُؤمنهُفهوُمُ دهمُبيدُِاهُ نُج ُفمُ .ُؤمرونيُ 

ُرافع ُأبو ُفحدُ ُ:قال ُفأنكُ اهللُبنُعُ ُعبدُ ُثت  ُعلُ رُ مر ُابنُ ُ.ه ُُفقدم ُفنزل  ُمسعود

ُُ.هعمرُيعودُ ُاهللُبنُ ُفاستتبعنيُإليهُعبدُ ُ.( )بقناة ُُ.معهُفانطلقت  ُفلامُجلسناُسألت 

ُُ.هُابنُعمرثتُ ثنيهُكامُحدُ مسعودُعنُهذاُاحلديثُفحدُ ُابنُ 

ُويستن ُُ,هيتدونُهبديُ:ويفُرواية ُتهن ُونُبس 

ُورجحانُأهلُاليمنُفيهُ,بابُتفاضلُأهلُاإليامنُفيهُ

ُُ:لاجابرُبنُعبدُاهللُقعنُُ–5ُ  واجلفاءُيفُُ,القلوبُظُ لُ غُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.احلجازُهلُِيفُأُ ُواإليامنُ ُ.املرشق

ُُ ُوأنُ ُ.املؤمننيُمنُاإليامنُحمبةُ ُوأنُ ُ.ُاملؤمنونبابُبيانُأنهُالُيدخلُاجلنةُإال 

ُحلصوهلاُإفشاءُالسالمُسبٌبُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-6ُ  ُالُتُ هُوالذيُنفيسُبيدُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  لونُدخ 

                                                           

.ُعل ٌمُعىلُأ رضُذاِتُمزارع.ُقناةُبفتِحُالقاِفُوالنوِنُاخلفيفةُُِ:(506/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ( )

ُأ وديةُاملدينةُاملشهورةُقالهُاحلازميُ,بناحيةُأ حدُ  وميُيفُُ.ووادياُأ حد  ُاحلسنُامل خز  وذكرُحممدُبن 

ُأولُم نُسامهُواديُقناة.ُ"أخبارُاملدينة" ُلهُأن 
ثربُق بلُاإلسالم.ُبإسناد  ُي  ِدم  ب ٌعُاليامينُملاُق   .انتهىُ.ت 
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ُتُ حتُ ُاجلنةُ  ُؤمنواى ُحتُ تُ ُوال. ُحتابُ ؤمنوا ُأُ وُ أُ ُ.واى ُدلُ ال
 
ُيشء ُعىل ُفعلتُ ُكم موهُإذا

ُم؟ُأُ حتاببتُ  ُفش  ُ.بينكمُالمُ واُالس 

ُالدينُالنصيحةُبابُبيانُأنُ ُ

ُُأنُ ُ؛ُاريالدُ ُعنُمتيمُ ُ-0ُ  ُ:ملن؟ُقالُ:قلناُ,صيحةالن ُُينُ الدُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ.همتُ وعامُ ُ,ةُاملسلمنيئمُ وأل ُُ,هولرسولُُِ,هولكتابُُِ,هللِ

عىلُإرادةُنفيُُ,ونفيهُعنُاملتلبسُباملعصيةُ,بابُبيانُنقصانُاإليامنُباملعايصُ

ُكامله

ُُريرةهُعنُأيبُهُ منبُ بنُ ُعنُمهامُُِ-8ُ  الزاينُحنيُزينُالُيُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُمُ يُ  ُوالُيُ ُ.ؤمنٌُزينُوهو ُُرسق  ُُالسارق  ُُ.ؤمنٌُوهوُمُ ُحنيُيرسق  اخلمرُُوالُيرشب 

ُ.رشهباُوهوُمؤمنٌُحنيُيُ 

ُ ُأُ بيدُُِحممدُ ُوالذيُنفس  ُالُينتهب  ُه ُرش   ُذات  كمُنبه  ُاملؤمنونُحد  ُإليه ُيرفع 
ف 

ُ ُمؤمنٌُُ.فيهاأ عينهم نت هب ها ُحنيُي  ُمؤمنٌُُ,وهو ُوهو ُحنيُيغل  كم ُأحد  ُي غل  ُ.وال

ُُ( ).اكماكمُإيُ فإيُ 

ُبابُبيانُخصالُاملنافقُ

                                                           

وأيبُبكرُبنُ,ُمنُط رقُعنُابِنُاملسيب(50ُ)ومسلمُ(5ُ 56ُ,6410ُ,63 5)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

كلهمُعنُ(ُعبدُالرمحنُبنُيعقوب)زادُمسلٌمُ.ُوأيبُصالح,ُعبِدُالرمحنوأيبُسلمةُبِنُ,ُعبدُالرمحن

ُ.ُأيبُهريرةُبه

ُُ ُقوله ُمؤمنٌُ)دون ُوهو ُحنيُيغل  كم ُأحد  ُيغل  ُوال ُإي اكم. ُ(فإي اكم ُالرزاقُ. ُمصنفُعبد ُيف وهو

اكم:ُثمُيقولُأبوُهريرةُ"قالُوفيهُ.ُعنُم عمر(4683ُ ) اكمُإي   .ُ"إي 
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ُُعنُ-1ُ 
ِ
بيهُعنُأيبُهريرة؛ُعنُأُ ُرقةموىلُاحل ُُعقوبيُ ُرمحنُبنُِال عبدُُِبنُُِالعالء

ُُ:قال ُحدُ ُ:نافقُثالثةاملُ ُنُعالماِتُمُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُإذا ُوعدُ ُ.ثُكذب  ُوإذا

ُُصامُ ُوإنُُْ.خانُمنُ وإذاُائتُ ُ.خلفأُ  ُ( ).سلمٌُهُمُ نُ مُأُ وزعُ ُ,وصىل 

ُياُكافرُ:بابُبيانُحالُإيامنُمنُقالُألخيهُاملسلمُ

ُُ:عمرُيقولُينار؛ُأنهُسمعُابنُ دُُِاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-40ُ امُيُ أُ :ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُأل ُُامرئُ  ُكافرُ:خيهقال ُيا ُباءُ . ُأُ ُفقد ُقالُإنُُْ.مهاحدُ هبا ُكام ُُ,كان ُرجعْتُُوإال 

ُ( ).عليه

ُبابُبيانُحالُإيامنُمنُرغبُعنُأبيهُوهوُيعلمُ

ُُعيُزيادٌُملاُادُ ُ:قال.ُعنُأيبُعثامنُ-ُ 4 ماُهذاُالذيُُ:فقلتُلهُ.باُبكرةأُ ُلقيت 

ُصنعتُ  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُذنايُمنُرسولُِأُ ُسمعُ ُ:يقولُيبُوقاصُ أُ ُبنُ ُسعدُ ُم؟ُإينُسمعت 

عليهُُفاجلنةُ ُ-ُبيهأُ ُأنهُغريُ ُيعلمُ ُ-ُبيهأُ ُغريُ ُالمُِيفُاإلسُباُ عىُأُ منُادُ ُ:وهوُيقول

ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصهُمنُرسولُاهللُوأناُسمعتُ ُ:فقالُأبوُبكرةُ.حرامٌُ

                                                           

ُنافِعُبِنُ(51ُ)ومسلمُ(518ُ,5033ُ ,546ُ ,44ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُعنُأيبُسهيل  منُوجه 

ُ.ُمالِكُبنُأيبُعامرُعنُأبيهُعنُأيبُهريرةُبه

ُ)دونُقولهُ ُمنُروايةُسعيِدُبِنُاملسيبُ(.ُوزعمُأنهُمسلمٌُ.ُوإْنُصامُوصىل  وقدُأخرجهُمسلٌمُأيضا 

 .لُروايةُالعالءبمث:ُأي.ُبمثله:ُعنُأيبُهريرةُثمُقال

ُ.ُمنُطريقُمالكُعنُابنُدينارُبه(5054ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُرجعْتُعليه.ُإنُكانُكامُقال)دونُقولهُُ  (.وإال 

ُ.ُمنُطريقُأيبُعثامنُبه(6485ُ,ُ 300)أخرجهُالبخاريُ(4ُ)
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ُبابُإطالقُاسمُالكفرُعىلُالطعنُيفُالنسبُوالنياحةُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ 4 ُهبمُكُ ُاثنتانُيفُالناسُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُ.فرٌُمها

ُ.تعىلُامليُ ُوالنياحةُ ُ,سِبُيفُالن ُُعنُ الطُ 

ُبابُتسميةُالعبدُاآلبقُكافراُ ُ

ُُاهللُُعبدُُِبنُُِعنُجريرُُِ-44ُ يُ أُ ُ:قالُ.ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 
ُأُ ُامُعبدُ  فقدُُ.منُمواليهُبق 

ُ.ُإليهمُىُيرجعُ حتُ ُكفرُ 

ُيُ أُ ُ:ويفُرواية ُ.ةُ مُ منهُالذُ ُفقدُبرئْتُُامُعبدُأبق 

ُإذاُأُ ُ:ويفُروايةُ ُ.قبلُلهُصالةملُتُ ُالعبدُ ُبق 

ُفرُمنُقالُمطرناُبالنوءبابُبيانُكُ ُ

ُُ:هريرةُقالُأيبُعنُ-43ُ ماُُ:كم؟ُقالواُإىلُماُقالُربُ رملُتأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

_______________________ 

ُأباُبكرة:ُ)دونُقولهُ ُله.ُمل اُاد عيُزياٌدُلقيت  ُ(.ُماُهذاُالذيُصنعتم؟:ُفقلت 

ُابنُحجرُيفُُ ُالذيُاد عي:ُثمُقال(53ُ/  )ُ"الفتح"ذكرُهذهُالزيادة 
ُ-زيادُبنُسميةُ.ُواملرادُبزياد 

هُ ُعىلُفراشهُوهمُبالطائفُقبلُُ-وهيُأ م  بيدُفأتتُبزياد  جهاُملوىلُع  ُللحارثُبِنُكلدةُزو  كانتُأ مة 

ُكانُيفُخالفةُعمرُسمعُأبوُسفيانُبن ُفلام  ُالطائف, ُعندُعمرُُأنُي سلمُأ هل  ُزياد  ُ-حربُكالم 

ُ يته:ُفأعجبهُفقالُ-وكانُبليغا  ُلسم  هُولوُشئت  ولكنُأخافُمنُعمر,ُ,ُإينُأل عرفُم نُوضعهُيفُأ م 

ُبأيبُ ُي لحقه ُيفُأنه عه ُفأ طم  ُمداراتِه ُفأ راد  ُعل  ُعىلُفارسُمنُِقب ِل ُكانُزياٌد ُاخلالفة  ُولُمعاوية  فلام 

ىُزياٌدُإىلُذل رهُعىلُالبرصةُثمُعىلُسفيانُفأ ْصغ  كُفجرتُيفُذلكُخطوبُإىلُأْنُاد عاهُمعاويةُوأ م 

ُوالتابعنيُ ُكثريُمنُأصحابه ُفكان ُاملذكورة, ُوسياسته ُاملشهورة ُسريته ُزياٌد ُوسار ُوأكرمه, الكوفة

ُمعاوية ُعىل ُذلك ُينكرون .ُ ُبحديِث ني ُللفراش"حمتج  ُبكرةُ"الولد ُأ با ُعثامن ُأبو ُخص  ُوإنام ,

ُزيادا ُكانُأ خاهُمنُأمهأل,ُباإلنكار  .انتهىُبتجوز.ُن 
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ُ ُعىلُعباديُمنُنُُِأنعمت  الكواكبُُ:يقولون.ُمنهمُهباُكافرينُصبحُفريٌقُُأُ عمةُإال 

ُ.وبالكواكب

ُُ:قالُويفُرواية ُأنزل  ُُاهلل ُما ُُأُ منُالسامءُمنُبركةُإال  منُالناسُهباُُفريٌقُُصبح 

ُ.بكوكبُكذاُوكذاُ:فيقولون.ُالغيثينزلُاهللُُ.كافرين

ُمُ ُ:قالُُاسُ عبُ ُابنُُِعنُ-45ُ
ُُرُ طِ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُعىلُعهدُُِالناس  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُالنبي 

ُ ُالناسُشاكرٌُُأصبح  ُكافرٌُُ,من ُومنهم ُاهللُ:قالوا. ُرمحة ُبعضهمُ.هذه لقدُُ:وقال

ُ ُ.كذاُوكذاُنوءُ ُصدق 

زقكمُوجتعلونُرُُِ..النجوم,ُحتىُبلغُبمواقعُُِقسمُ فالُأُ }:هذهُاآليةُفنزلْتُُ:قال

ُ[05ُالواقعةُآيةُ]{ بونكذُ كمُتُ نُ أُ 

ُُ وبغضهمُمنُ.ُمنُاإليامنُوعالماتهُُاألنصارُوعلُ ُبابُالدليلُعىلُأنُحب 

ُعالماتُالنفاق

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-46ُ ُالُيُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ؤمنُباهللُيُ ُرجٌلُُنصارُ األ ُُبغض 

ُ.واليومُاآلخر

ُُ:؛ُقالعنُأيبُسعيدُ ُ-40ُ ُالُيُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ؤمنُيُ ُرجٌلُُنصارُ األ ُُبغض 

ُ.باهللُواليومُاآلخر

ُُ:قالُُعلُ ُعنُ-48ُ ُُإنهُلعهدُ ُ,النسمةُ ُوبرأُ ُ,ةبُ احلُُِوالذيُفلق  يُمُ األ ُُالنبي 

ُُ:إلُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُبُ أنُالَُي  ُؤمن,ُوالُيُ ُمُ نيُإال  ُ.منافقُبغضنيُإال 

وبيانُإطالقُلفظُالكفرُعىلُغريُُ,بابُبيانُنقصانُاإليامنُبنقصُالطاعاتُ
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ُفرُالنعمةُواحلقوقككُ ُ,الكفرُباهلل

ياُُ:أنهُقالُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِمراهللُبنُعُ ُعبدُِدينارُعنُُاهللُبنُُِعبدُِعنُُ-41ُ

ُ ُتُ ُمعرش  ُرأيتُ ُ.االستغفارُكثرنُ وأُ ُ,قنصدُ النساء ُفقالِتُُ.النارُهلُِأُ ُأكثرُ ُكنُ فإين

لةزُْج ُُ.منهنُ ُامرأةٌُ
( ):ُُ ُرسول  ُيا ُلنا ُ؟النارُهلُِأُ ُكثرُ اهللُأُ ُوما ُ.كثرنُاللعنتُ ُ:قال.

ُُ.العشريُوتكفرنُ  ُأُ ُودينُ ُمنُناقصاتُعقلُ ُوماُرأيت  ُُغلب  ُ.منكنُلذيُلب 

ُُ:قالت ُرسول  ُنقصانُ ُ.اهللُيا ُقالوالدُ ُالعقلُُِوما ُنقصانُ أمُ ُ:ين؟ ُ.العقلُُِا

ُُفشهادةُ  ُُ,قصانُالعقلُِفهذاُنُ ُ.رجلُ ُشهادةُ ُامرأتنيُتعدل  ُالليالُماُتُ ُومتكث  .ُصل 

ُ( ).ينقصانُالدُ فهذاُنُ ُ.فطرُيفُرمضانوتُ 

ُُأيبُهريرةعنُُاملقبي ُعنُوُ-30 مرُعنُعُ ُابنُُِبمثلُمعنىُحديِثُُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ

ُبابُبيانُإطالقُاسمُالكفرُعىلُمنُتركُالصالةُ

ُُ:عنُأيبُهريرة؛ُقالُ-ُ 3 ُ,آدمُالسجدةُفسجدُ ُإذاُقرأُابنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُيبكي ُالشيطان ُويلُ:يقولُ.اعتزل ُابنُ أُ ُ.يا ُُمر ُبالس  ُاجلنةُ ُفسجدُ ُجودُِآدم ُ.فله

                                                           

ُ:ُأي.ُوسكوِنُالزاي,ُبفتِحُاجليمُِ(:13ُ/ )ُ"رشحُمسلم"قالُالسيوطيُيفُ(ُ ) ُورأي  ُعقل  قالُ,ُذات 

 .انتهى.اجلزالةُالعقلُوالوقار:ُابنُدريد

( ُ 18ُ )أخرجُالبخاريُ( , 414ُ 80ُ)ومسلمُ( ُاخل دريُ(
ُنحوهُعنُأيبُسعيد  ُصالةُ. يفُخطبة

ُ.ُالكسوف

 .وفيهُزيادةُعندُاملصنفُنب هتُعليها.ُوسيأيتُمنُحديثُجابرُأولُبابُالعيدين

 .ُملُيذكرُم سلمُرمحهُاهللُلفظه(4ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُوأُ  ُبالسجودُفأُ ُمرت  ُ.فلُالنارُبيت 

ُُ:قالُُجابرُ ُعنُ-ُ 3 ُُبنيُالرجلُُِإنُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت  كُوبنيُالرش 

ُُتركُ ُفرُِوالكُ  ُ.الةالص 

ُبابُحتريمُالكبُوبيانهُ

ُُُسعودمُ ُهللُبنُِعبدُاُ-34ُ ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  نُكانُيفُقلبهُمُ ُاجلنةُ ُالُيدخل 

ُ ذرُ ُمثقال 
ُُإنُ ُ:قالُرجٌلُُ.بمنُكُُِةُ  ُالرجلَُي  ُ.هُحسنةُ ونعلُ ُهُحسناُ ثوبُ ُيكونُ ُأنُُْب 

ُُاهللُمجيٌلُُإنُ ُ:قال َُي  ُُب  ُُبطرُ ُالكبُ ُ.اجلامل  ُ.( ) الناسُُِوغمطُ ُ,احلق 

ُُ:قالُسعودُمُ ُابنُِعنُُ-33 ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  هُيفُقلبُُِحدٌُأُ ُالنارُ ُالُيدخل 

ُ ُُ.منُإيامنُخردلُ ُحبةُُِمثقال  ُُأحدٌُُاجلنةُ ُوالُيدخل  ُمثقال  منُُخردلُ ُحبةُُِيفُقلبه

ُ.كبياء

ُدخلُالنارُومنُماتُمرشكاُ ُ,دخلُاجلنةُبابُمنُماتُالُيرشكُباهللُشيئاُ ُ

ُقالُ-35ُ ُُ:عنُجابر, ُُ:فقالُرجٌلُُملسو هيلع هللا ىلصُأتىُالنبي  ُرسول  ُاملُ ُاهللُِيا وجبتان؟ُما

ُومُ ُ.دخلُاجلنةُرشكُباهللُشيئاُ نُماتُالُيُ مُ ُ:فقال ُُرشكُباهللُشيئاُ يُ ُنُمات  ُدخل 

ُ.ُ.منُلقيُاهللُ:ويفُروايةُ.النارُ 

ُالُإلهُإالُاهللُ:بابُحتريمُقتلُالكافرُبعدُأنُقالُ

ُزيدُ ُبنُُِسامةُ أيبُظبيانُعنُأُ عنُُ-36ُ ُن ُثُ بعُ ُ:قال. ُرسول  ُ.يفُسيةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُا

                                                           

( ُ ُالسيوطي( ُاحلق)ُ:قال ُبطر ه(. ُوإِنكار  ُدفعه اُ . ُوجتب  ُترف عا  .ُ ُالناسُِ)و ُغمط  ُامل عجمة( ُالغنِي .ُبفتح

هملةُبدلُالطاء,ُوطاء.ُوسكوِنُامليمُِ ُم 
 .انتهى.ُومهاُبمعنىُاحتقارهم.ُويفُروايةُالرتمذيُبصاد 
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ُُ.هينةمنُج ُُ( )قاتُرُ حناُاحل ُفصبُ  هُفوقعُفطعنتُ .ُالُإلهُإالُاهللُ:فقالُ.رجالُ ُفأدركت 

ُللنبي ُفذكرتُ ُ.يفُنفيسُمنُذلك ُملسو هيلع هللا ىلصُه .ُ ُُقالأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُإال  ُاهللُالُإله

ُُ:ه؟ُقالُقلتوقتلتُ  ُأُ ُ:قالُ.منُالسالحُامُقاهلاُخوفاُ إنُ ُ.اهللُياُرسول  عنُُفالُشققت 

ُحتُ ُهاُعلُ رُ كرُ فامُزالُيُ .ُ؟مُالقاهلاُأُ أُ ُقلبهُحتىُتعلمُ  ُينُأُ أُ ُىُمتنيت  ُ.ُيومئذُ ُسلمت 

ُوأناُواهللُالُأُ ُ:قالُفقالُسعد ُ-ُيعنيُأسامةُ-هُذوُالبطنيُحتىُيقتلُ ُسلامُ مُ ُقتل 

ُرجٌلُُ:قال ُحتُ لُ وقاتُِ}ُ:اهللُُيقلُِملُ أُ ُ:قال هُكلُ ُالدينُ ُويكونُ ُفتنةٌُُىُالُتكونُ وهم

ُُ.فتنةُىُالُتكونُ ناُحتُ لُْقدُقاتُ ُ:فقالُسعدُ[1 األنفالُآيةُ]{هلل وأصحابكُُوأنت 

ُ( )ُ.فتنةُ ُىُتكونُ قاتلواُحتُ تُ ُريدونُأنُْتُ 

ُُْعنُصفوانُبنُُِ-30ُ ُُأنُ ُ,زرُِحم  ُعبدُاهللُالبجُ ُبنُ ُجندب  ُبنُُِسعسُِإىلُعُ ُلُبعث 

فبعثُُ.ثهمحدُ منُإخوانكُحتىُأُ ُمجعُلُنفراُ اُ:الزبري,ُفقالُابنُُِسالمة,ُزمنُفتنةُِ

ُُ.إليهمُرسوال ُ ُجاءُ ُاجتمعُ فلام  ُُ:فقالُ-صفررنسُأُ وعليهُبُ ُ-ُندٌبُج ُُوا ُبامُدُ حت  ثوا

ُ ُ.ُحتىُدارُاحلديثُ.ثونُبهدُ كنتمُحت  ُُُدارُ فلام  ُُاحلديث  ُُإليهُحرس  ُالب  ُ.ُهِسُعنُرأُُْنس 

ُُإنُ ُ.خبكمُعنُنبيكمأُ ُريدُأنُْكمُوالُأُ تُ تيإينُأُ ُ:فقال ُبعثُبعثاُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

ُاملهملة(:0ُ 0/5)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) هُُوفتِحُالراءُبعدهاُقاٌف,ُنسبةُ ,ُبضم  قة,ُواسم  إىلُاحل ر 

ُبالقتل ُقوما  ق  قةُألن هُحر  ىُاحل ر  ودعةُبنُجهينة,ُتسم  ُعامرُبِنُثعلبةُبِنُم  ُيفُذلكُ.ُجهيٌُبن  فبالغ 

ُالكلبي  .انتهى.ذكرهُابن 

ُ.ُمنُهذاُالوجه(6308ُ,ُ  30)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُعنُقلبهُحتىُتعلمُأ قاهلاُأمُال)دونُقولهُ ُ(.ُأ فالُشققت 

 ."اىلُآخرُاحلديثُ...ُوأناُواهللُالُأقتلُمسلام:ُقالُفقالُسعد)قولهُُودون

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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منُاملرشكنيُإذاُشاءُُواُفكانُرجٌلُوإنمُالتقُ ُ.منُاملرشكنيُمنُاملسلمنيُإىلُقومُ 

ُرجلُ ُيقصدُ ُأنُْ ُاملسلمنيُقصدُ ُإىل ُفقتلهُمن ُاملسلمنيُقصدُ ُرجالُ ُوإنُ ُ.له ُمن

ُحدُ وكناُنُ ُ:قالُ.هغفلتُ  ُُ.زيدُسامةُبنُ هُأُ نُ أُ ُ,ث  ُُُرفعُ فلام  الُإلهُإالُُ:قالُعليهُالسيف 

ُُ.هلُ فقتُ ُ,اهلل

ُُفجاءُالبشريُ  ُ.الرجلُكيفُصنعُهُخبُ خبُ حتىُأُ ُ.خبههُفأُ لُ فسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي 

ُوقتلُفالناُ ُ.يفُاملسلمنيُوجعُ ياُرسولُاهللُأُ ُ:قتلته؟ُقالُمل ُُ:فقالُ.هفسألُ ُ.فدعاه

ُُ.لهُنفراُ ُىوسمُ ُ.وفالناُ  ُُعليهُوإينُمحلت  ُ.الُإلهُإالُاهللُ:ىُالسيفُقالُرأُ فلام 

فكيفُتصنعُبالُإلهُإالُاهللُإذاُجاءتُُ.نعمُ:قتلته؟ُقالأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ

ُُيومُ  ُالُيزيدُ ُالقيامة؟ُفجعل  ُبالُإلهُإالُاهللُإذاُجاءْتُُكيفُتصنعُ ُ:هُعىلُأنُيقول 

ُ.القيامة؟ُيومُ 

ُفليسُمناُ:ملسو هيلع هللا ىلصُبابُقولُالنبي ُ الح  ُعليناُالس  ُ.منُمحل 

ُُُاألكوعُعنُسلمةُبنُُِ–38ُ ُمُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  ُُنُسل  فليسُُعليناُالسيف 

ُ( ).منا

ُُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُبابُقولُالنبي  ُناُفليسُمنامنُغش 

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-31ُ ُ مُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُنُمح  ُُل  .ُالحُفليسُمناعليناُالس 

ُومُ  ُ.ناُفليسُمنانُغش 

                                                           

مرُوأيبُموسىُاألشعريُمرفوعاُ (ُ ) ُ."...منُمحلُعلينا":ُأخرجهُالبخاريُومسلمُعنُابنُع 

 .وانفردُبهُمسلمُعنُأيبُهريرةُُ
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ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-31ُُ ُُمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفأُ ُ.بةُطعامعىلُص  ُ.هُفيهايدُ ُدخل 

ُُ:فقالُ.هُبلالُ صابعُ أُ ُفنالْتُ ُُهُالسامءُ صابتُْأُ ُ:قالُ؟الطعامُُِماُهذاُياُصاحب  ُياُرسول 

ُفالُجعلتُ أُ ُ:قالُ,اهلل ُ.عامُكيُيراهُالناسالطُ ُهُفوق   ٌ ُ.يفليسُمن ُ؟ُمنُغ

ُوالدعاءُبدعوىُاجلاهليةُ,وشقُاجليوبُ,بابُحتريمُرضبُاخلدودُ

ُبنُأيبُموسىبردُ ُأيبعنُُ–50ُ ُموسىُوجعاُ ُعُ وجُُِ:قالُ.ة .ُيشُعليهفغُ ُأبو

ُورأُْ عليهاُُردُ فلمُيستطعُأنُيُ ُ.ههلُِمنُأُ ُامرأةٌُُفصاحِتُُ.ههلُِنُأُ مُُِجرُامرأةُ هُيفُحُِس 

ُُ.شيئاُ  ُُأُ فلام  ُُريءٌُناُبُ أُ ُ:قالُفاق  ُُفإنُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمماُبرئُمنهُرسول  ُبرئ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُُ,واحلالقةُُِ,القةُِمنُالص  ُ( ).اقةوالش 

غميُعىلُأيبُأُ ُ:وسى,ُقاالردةُبنُأيبُمُ يبُبُ يزيدُوأُ ُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-ُ 5ُ

ُعبدُاهللُتُ ُهُأمُ امرأتُ ُقبلِتُوأُ ُ-موسىُ ُ-ُتعلميُملُ أُ ُ:قالُ.أفاقُثمُ ُ:قاالُ.ةُ برنُ ُصيح 

ُ ُُأنُ ُ-ُثهادُ وكانَُي  ُمم ُُناُبريءُ أُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُنُحلق  ُُوسلق  ُ.وخرق 

                                                           

ُموسى(:43ُ  )عل قهُالبخاريُيفُصحيحهُ(ُ ) ثناَُييىُبنُمح:ُوقالُاحلكمُبن  زةُعنُعبِدُالرمحنُحد 

ثهُقال,ُبنُجابر يمرةُحد  ُالقاسمُبنُُم  ثنيُأبوُبردة:ُأن  ُ.حد 

نْطري(ُوقالُاحلكمُبنُموسى:ُ)قوله(:65ُ /4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُمفتوحةُ .ُهوُالق  .ُبقاف 

ُساكنة,ُووقعُيفُروايةُأيبُالوقت م:ُونون  ُا.ُوهوُوْهمٌُ.ُحدثناُاحلك  ُالذينُمجعواُرجال  لب خاريُفإن 

يوخه ُبصيغةُالتعليق.ُيفُصحيحهُأ طبقواُعىلُترِكُذكِرهُيفُش  ُاجلامعِة ُرواية  ُالصواب  ُعىلُأن  .ُفدل 

ل هُم سلمُيفُ أخبناُأبوُ:ُحبانُفقالُوكذاُابنُ ,ُوسىمُ ُبنُ ُثمثناُاحلكُ حدُ :ُفقالُ"صحيحه"وقدُوص 

ثناُاحلكم ُ.انتهى.ُيعىلُحد 

ُ)قولهُ ُبالصادُ(الصالقة: ني, ُبالس  ل ق ُوس  حيحان, ُص  ُومها ,ُ ُوالصلق  ُالسلق  ُلغتان ُومها ,ُ وسلق 

ُ اُعندُاملصيبة.ُوهيُصالقٌةُوسالقةٌُ,ُوصلق  ُصوهت   (.0  / )قالهُالنوويُ.وهيُالتىُترفع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ..ليسُمناُ:ويفُرواية

ُُ,بالعطيةُواملنُ ُ,بابُبيانُغلظُحتريمُإسبالُاإلزارُ .ُالسلعةُباحللفُوتنفيق 

والُيزكيهمُوهلمُُ,إليهمُوالُينظرُ ُ,مهمُاهللُيومُالقيامةوبيانُالثالثةُالذينُالُيكلُّ

ُعذابُأليم

ُوالُينظرُ ُ,همُاهللُيومُالقيامةمُ كلُ الُيُ ُثالثةٌُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُأيبُذرُ ُ- 5

ُفقرأُ ُ:قالُ,ليمٌُأُ ُوهلمُعذاٌبُُ,يهموالُيزكُ ُ,إليهم ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاُرسول  قالُ.ُمرارُ ُثالث 

ُُ:أبوُذر ُاملُ ُ:نُهمُياُرسولُاهلل؟ُقالمُ ُ.واخابواُوخرِس  هُقُسلعتُ نفُ واملُ ُ,انواملن ُُ,سبل 

ُ.باحللفُالكاذِبُ

ُُعطيُشيئاُ املنانُالذيُالُيُ ُ:ويفُروايةُ ُ.الفاجرُُِهُباحللِفُسلعتُ ُ( )قنفُ واملُ ُ.ةُمن ُإال 

ُ.ُواملسبلُإزاره

ُُ:قالُ,عنُأيبُهريرةُ-54ُ ُ,قيامةمهمُاهللُيومُالكلُ الُيُ ُثالثةٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُوعائٌلُُ.اٌبُكذُ ُوملٌكُُ.زانُشيٌخُُ:ليمأُ ُوهلمُعذاٌبُُ.إليهمُوالُينظرُ ُ,يهمزكُ والُيُ 

ُ.ستكبمُ 

بُبهُيفُالنارُذُ نُقتلُنفسهُبيشءُعُ مُ ُوإنُ ُ,بابُغلظُحتريمُقتلُاإلنسانُنفسهُ

ُ ُُنفسُمسلمةوأنهُالُيدخلُاجلنةُإال 

                                                           

جُسلعتهُ( ) ُ.ُأيُالذيُيرو 

ُالنونُِ(:40ُ/ )ُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُُ ُبفتِح ُالفاء, ُوشد  ُضبطن ُ. ُاهكذا وهوُأ وىلُمنُ.

 .انتهى.ُالتخفيف
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ُُُاكالضحُ ُبنُُِعنُثابِتُُقالبةُأيبُعنُ-53ُ ليسُعىلُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُُنذرٌُُرجلُ  ُنفس ُنُقتلُومُ ُ.هاملؤمنُكقتلُُِولعنُ ُ.فيامُالُيملك 
 
بُذُ نياُعُ يفُالدُ ُهُبيشء

ُُ.رُهباليتكثُ ُعوىُكاذبةُ عىُدُ ومنُادُ ُ.بهُيومُالقيامة ُومُ ُ.ةلُ ُقُِملُيزدهُاهللُإال  ُنُحلف 

ُ( ).فاجرةُ ُصبُ ُعىلُيمنيُِ

ُنُ وأُ ُ,بابُغلظُحتريمُالغلولُ ُُاملؤمنونهُالُيدخلُاجلنةُإال 

ملاُكانُيومُُ:اخلطابُقالُثنيُعمرُبنُ حدُ ُ:قال.ُعباسُ ُاهللُبنُُِعبدُُِعنُ–55ُ

ُ ُُةُِمنُصحابُنفرٌُُخيبُأقبل  واُحتىُمرُ ُ.شهيدٌُُفالنٌُُ.شهيدٌُُفالنٌُُ:فقالوا.ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُ.شهيدٌُُفالنٌُُ:فقالواُعىلُرجلُ  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ردةُيفُبُ .ُُالنارهُيفإينُرأيتُ ُ.كال 

ُ.أوُعباءة.ُهاغلُ 

                                                           

منُطرقُعنُأيبُقالبهُبهُبلفظُ(0ُ  )ومسلمُ(06ُ 10ُ,5000ُ,0535ُ,6  )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُغريُاإلسالمُفهوُكامُقال" ُعىلُمل ة  هُ,ُوليسُعىلُابِنُآدمُنذٌرُفيامُالُيملك,ُمنُحلف  ُنفس  وم نُقتل 

بُبهُيومُالقيامة ذ  نياُع  ُيفُالد 
 
ؤمنا ُفهوُكقتله,ُبيشء ُم  نُلعن  ؤمنا ُبكفرُفهوُكقتله,ُوم  ُم  ُ."ومْنُقذف 

ُ.دونُاخلصلتنيُاألخريتنيُ

ُقل ة)وهيُقولهُ ُفاجرة.ُومنُاد عىُدعوىُكاذبةُليتكث رُهباُملُيزدهُاهللُإال  ُعىلُيمنِيُصب  ُ(.وم نُحلف 

ُحجرُيفُالفتح ُعىلُهاتنيُالزيادتنيُابن  ُ.وعزامهاُملسلم,ُونص 

ُأْنُ:ُقالُالقايضُعياضُ.(يمنيُصبُفاجرة:ُ)قولهُ ملُيأِتُيفُاحلديِثُهناُاخلبُعنُهذاُاحلالفُإال 

ُ,ُوكذلكُم نُحلفُعىلُيمنيُصبُفهوُمثله:ُأي(ُإىلُآخره..ُومنُاد عى)ي عطفُعىلُقولهُ لكنُورد 

بي ناُيفُحديثُآخرُ ُامرئُمسلمُ "م  ُعىلُيمنيُصبُيقتطعُهباُمال  ُاهللُهوُ.ُمنُحلف  ُلقي  فيهاُفاجٌر

ُعندُاحلاكمُونحوهُ"وهوُعليهُغضبان ُهباُاحلالف  ُالصِبُهيُالتيُأ لزم  ُ,ُويمني  ْبُاحلبس  وأ صلُالص 

  .نقلهُالسيوطيُيفُرشحُمسلم.ُواإلمساكُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ.يفُالناسُفنادُُِاخلطابُاذهْبُُياُابنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصثمُقالُرسولُاهللُ ُاجلنةُ ُإنهُالُيدخل 

ُ ُُ:قالُ,ُاملؤمنونإال  ُيفنادُفخرجت  ُأُ ُ.ت  ُال  ُُاجلنةُ ُُإنهُالُيدخل  ُ.ُاملؤمنونإال 

ُُبابُالدليلُعىلُأنُ ُ ُكفرهُالُيُ نفِسُُقاتل 

ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُتىُالنبي ُويسُأُ مروُالدُ عُ ُالطفيلُبنُ ُأنُ ُ؛ُعنُجابرُ ُ-56 ُياُرسول 

عُ ن ُومُ ُحصنيُ ُصنُ هلُلكُيفُحُُِ.اهللِ
فأبىُُ.يفُاجلاهليةُكانُلدوسُ ُصنٌُحُُِ:قال؟ةُ 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُذلكُالنبي ُ ُُ.اهللُلألنصارُرُ للذيُذخ  ُُُهاجرُ فلام  هاجرُإليهُ.ُإىلُاملدينةُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

واوُ تُ فاْجُ.ُمنُقومهُمعهُرجٌلُُوهاجرُ .ُمروعُ ُالطفيلُبنُ 
ُفمرُِ.ُاملدينةُ( ) ُعُ فجزُُِ,ض 

ُفأخذُمُ  ُ.ُىُماتيداهُحتُ ُفشخبْتُُ,( )هفقطعُهباُبرامِجُ ُ,لهُشاقص 

ُ:فقالُلهُ.يديهُياُ غطُ ورآهُمُ ُ.هُحسنةٌُفرآهُوهيئتُ .ُهمروُيفُمنامُِعُ ُبنُ فرآهُالطفيلُ

ُصنعُ  ُفقالبكُربُ ُما ُريتُإىلُنبيُ لُهبجُُْغفرُ ُ:ك؟ ُملسو هيلع هللا ىلصه ُأُ ُ:فقال. ُل ُياُ غطُ راكُمُ ما

ُلنُنُ ُ:ك؟ُقالُقيلُليُْيدُ  ُأُ ُصلح  ُمنكُما ُُ.فسدت  ُالطُ فقص  اهللُُفيلُعىلُرسولُِها

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.هُفاغفريُْدُ يُ ولُُِاللهمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُنُيفُقلهُيشءُمنُاإليامنبابُيفُالريحُالتيُتكونُقربُالقيامةُتقبضُمُ ُ

ُقالُ-50ُ ُُ:عنُأيبُهريرة, منُاليمن,ُُبعثُرَياُ اهللُيُ ُإنُ :ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

                                                           

( ُ ُالنووي( ُقال ُلضجرُ : ُهبا ُامل قام  ُكرهوا ُمعناه قم. ُس  ُمن ُونوع  مها. ُوغري  ُواجل وهري  بيد ُع  ُأبو :ُقال

ُبه رهتُامل قام ُك  ُإذا ُالبلد  ُاجتويت  ُكنتُيفُنِعمة. ُوإْن ُقالُاخلط ايبُ , ُوأ صل هُمنُاجلوي: وهوُداٌءُ.

ُ ُاجلوف   .انتهى.ُي صيب 

( ُ دة( ُامل وح  ُبفتح ُاجليمُِ. ُوكرِس ُاأل صابع. ُمفاصل  ُب رمجة, ُ)واحدها ُفشخبْتُ. ُواخلاءُ( ُالشني بفتح

ها  (.44 / )السيوطيُذكرهُ.ُسألُبقوة:ُوقيل,ُاملعجمةُسالُدم 
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ُُ.ةحبُ هُمثقالُيفُقلبُُِحداُ أُ ُلنيُمنُاحلرير,ُفالُتدعُ أُ 

ُُمثقالُذرةُ:ويفُرواية ُُقبُ منُإيامنُإال  ُ.هتُْض 

ُبابُاحلثُعىلُاملبادرةُباألعاملُقبلُتظاهرُالفتنُ

ُالليلُُِكقطعُُِتناُ فُُِواُباألعاملُِرُ بادُُِ:قالُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-58ُ

ُيُ ُ.ظلماملُ  ُويُ ُؤمناُ ميسُمُ أوُيُ ُ.ميسُكافراُ ويُ ُؤمناُ مُ ُصبحُالرجل  هُدين ُُبيعُ يُ ُ.كافراُ ُصبح 

ُ.ُنيامنُالدُ ُضُ رُ بعُ 

ُبابُُمافةُاملؤمنُأنَُيبطُعملهُ

ُُسلمةُ ُبنُُِمحادُُِعنُ-51ُ ُقالُ؛مالكٌُعنُأنسُبنُناينالبُ ُعنُثابت  ملاُُ:أنه

ُاآليةُنزلْتُ ُأُ }ُ:هذه ُترفعوا ُال ُآمنوا ُالذين ُأيا ُيا ُفوق  ُ{النبي ُُصوِتُُصواتكم

ُ.ُإىلُآخرُاآلية[ُ احلجراتُآيةُ] ُُجلس  نُأهلُناُمُِأُ ُ:وقالُ.قيسُيفُبيتهُبنُ ُثابت 

ُ.ُالنار ُُواحتبس  ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  ُُفسأل  مروُماُشأنُباُعُ ياُأُ ُ:عاذُفقالمُ ُبنُ ُسعدُ ُالنبي 

ُُ.إنهُجلاريُ:شتكى؟ُقالُسعدٌُأُ ُ.ثابت ُ.ُوىكُْلهُبِشُُوماُعلمت 

ُسعدٌُُ:قال ُُفذكرُ ُفأتاه ُقول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِله ُ.اآليةُنزلتُهذهأُ ُ:فقالُثابٌتُ.

فذكرُُ؛ناُمنُأهلُالنارفأُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِرفعكمُصوتاُ نُأُ ينُمُِمُأُ ولقدُعلمتُ 

ُُذلكُسعدٌُ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُللنبي  ُ.هلُاجلنةنُأُ بلُهوُمُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُكاُ:ويفُرواية ُُنُثابت  ُُ.نصارُِاأل ُُبنُقيسُخطيب  ُ..ُنزلْتُفلام 

ُ( ).منُأهلُاجلنةُرناُرجٌلُظهُ ميشُبنيُأُ اُنراهُيُ فكن ُُ:يفُآخرهزادُُ:ويفُرواية

                                                           

ُآخرُمنُروايةُابنُعونُقالُ(0ُ,3565ُ 43)أصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) ُمنُوجه  ُمترصا 
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ُوكذاُاهلجرةُواحلجُ,بابُكونُاإلسالمُيدمُماُقبلهُ

60ُ-ُُ وهوُيفُسياقةُُ-العاصُُبنُ ُحرضناُعمروُ ُ:قالُ,امسةُاملهريعنُابنُش 

_______________________ 

ُ":ُأنبأينُموسىُبنُأنسُعنُأنسُ  ُالنبي  ُثابتُبنُقيسُملسو هيلع هللا ىلصأن  أ ناُ.ُياُرسولُاهلل:ُفقالُرجٌلُ.ُافتقد 

ه ُلكُعلم  ه.ُأ علم  ُرْأس  نكسا  ُيفُبيتهُم  هُجالسا  ُ.ُرٌشُ:ُماُشأنك؟ُفقال:ُفقالُله.ُفأ تاهُفوجد  كانُيرفع 

ُ ُعمل هُوهوُمنُأ هِلُالنارُملسو هيلع هللا ىلصصوت هُفوقُصوِتُالنبي  ُ.ُفقدُحبط  ُالنبي  هُأ نهُُملسو هيلع هللا ىلصفأت ىُالرجل  فأ خب 

ُوكذا ُقالُكذا ُفقالُموسى. ُفقال: ُعظيمة  ُببشارة  ُاآلخرة ة ُاملر  ُإليه ُفرجع  ُإِنكُ: ُفقلُله ُإليه اذهْب

ُِمنُأ هلُالنار ُ."كن كُمنُأ هِلُاجلن ةول,ُلست 

ةُسعدُبنُمعاذُ ُ.ُدونُقص 

ُ(.فكن اُنراهُي ميشُبنيُأ ظهرناُرجٌلُِمنُأ هلُاجلن ة)ُ:ودونُقولهُ

دُمحادُبنُسلمةُهباُ(سعدُبنُمعاذ:ُ)قولهُ سلٌمُرمحهُاهللُإىلُتفر  ُم  فقدُأ وردهُمنُطريقُجعفرُبنُ.ُأ شار 

ُ,ُوسليامنُالتيمي,ُسليامن ُ.ُوسليامنُبنُاملغريةُعنُثابت 

ُ.وملُيذكرواُسعداُ ُ:ثمُقالُمسلمُرمحهُاهللُ

ُذلكُاحل:ُبعدُِذكرُروايِةُمح ادُبنُسلمة(0ُ 6/6)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُواستشكل  ُنزول  اظُبأن  ف 

ُوغريه ُ,ُوكانُذلكُيفُسنةُتسعُ ,ُاآليةُاملذكورةُكانُيفُزمنُالوفودُبسبِبُاألقرِعُبِنُحابس  وسعد 

دُ ُجمر 
ةُثابت  ُيفُقص  ُالذيُنزل  ُبأن  ,ُوي مكنُاجلمع  ُقبلُذلكُيفُبنيُقريظةُسنةُمخس  ُمعاذُمات  بن 

ُالصوت ُرفع ُالسورة, ُأ ول ُاألقرِع ُقصِة ُيف ُنزل  ُوالذي ُقوله. ُوهو ُاهللُ}: ُيدي ُبني موا ُتقد  ال

ُقولهُ{ورسولِه ُأ يضا  ُمنُهذهُالسورةُسابقا  مُ.ُ{وإْنُطائفتانُمنُاملؤمننيُاقتتلوا}:ُوقدُنزل  فقدُتقد 

لحُمنُحديثُأنس ُيفُكتابُالص  .ُ ُسلول"ويفُآخره ُأ يبُبِن ُاهللُبِن ُعبِد ُنزلتُيفُقصة ُ"أنا ويفُ.

ُعبدُ  ُي سلم ُأن ُوذلكُقبل ُاهللُالسياق ,, ُبدر  ُوقعِة ُبعد ُاهلل ُعبِد ُإسالم  ُيفُُوكان ُاملنذر ُابن وروى

ُعبادة"منُطريقُسعيدُبنُبشريُعنُقتادةُعنُأنسُيفُهذهُالقصةُُ"تفسريه" ُ:ُفقالُسعدُبن  ياُرسول 

بادةُمنُقبيلةُثابِتُبِنُقيس,ُ,ُوهذاُأشبهُبالصواب"احلديث..ُاهللُهوُجاري ُع  ُبن  ُسعد  فهوُ.ُألن 

هُمنُسعدُبنُمعاذأ شبهُأْنُ ُجار  ُأ خرى,ُيكون   .ُانتهىُبتجوزُ.أل نهُمنُقبيلة 
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ُطويالُ ُ-ُاملوت ُوجهُ وحوُ ُ,فبكى ُاجلدارل ُإىل ُه .ُ ُيقولابن ُُفجعل  ُأُ ُ:ه ُأُ يا اُمُ بتاه

ُ ُبرش  ُُ؟بكذاُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكُرسول  ُبرش  ُأما ُفأُ ُ:قالُ؟بكذاُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكُرسول  بوجههُُقبل 

ُُإنُ ُ:فقال ُ.ُرسولُاهللُحممداُ ُوأنُ ُ,عدُشهادةُأنُالُإلهُإالُاهللماُنُ ُأفضل 

ُ ُعىلُأُ ُإينُقدُكنت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلرسولُُِغضاُ بُ ُأشدُ ُنيُوماُأحدٌُتُ لقدُرأيُُْ.ثالثُطباق 

ُُحبُإلُ والُأُ ُ.مني ُفقتلتُ ُأنُأكونُقدُاستمكنت  ُُ.همنه عىلُتلكُاحلالُُفلوُمت 

ُ ُُ.النارُهلُِمنُأُ ُلكنت  ُفلام  ُيفُقلبيُأُ ُاإلسالمُ ُاهلل ُُجعل  ُُتيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ابسطُُ:فقلت 

ُُ:قالُ.هيمين ُُفبسطُ ُ.كبايعُْيمينكُفألُ  ُيديُفقبضت  ُعُ ُ:قال. قالُ.مرو؟مالكُيا

ُُ:قلت ُ.ُغفرُليُ ُأنُُْ:شرتطُبامذا؟ُقلتتُ ُ:قالُ.شرتطأُ ُأنُُْأردت 

ُمُ أُ ُ:قال لها؟ُماُكانُقبُهتدمُ ُاهلجرةُ ُماُكانُقبله؟ُوأنُ ُاإلسالمُيدمُ ُأنُ ُاُعلمت 

ُُوأنُ  ُ.ماُكانُقبله؟ُيدمُ ُاحلج 

ُكانُأحدٌُ ُُوما ُوالُأُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمنُرسولُُِإلُ ُأحب  ُيفُعينيُمنهُجل  .ُ ُكنت  ُوما

ُُ.لهُعينيُمنهُإجالال ُُمألُ أُ ُطيقُأنُْأُ  ُولوُس  ُهُماُأُ صفُ أُ ُأنُُْئلت  ُأل ُُ.طقت  ُُملُأكنُأمألُ ين 

ُُ.عينيُمنه ُُولوُمت  ُ.ُمنُأهلُاجلنةُأكونُ ُأنُُْعىلُتلكُاحلالُلرجوت 

ُوُ ُثمُ 
ُُ.دريُماُحالُفيهاماُأُ ُشياءُ يناُأُ لِ .ُوالُنارٌُُحنيُنائحةٌُفالُتصبُُْ,فإذاُأناُمت 

ُدفنتُ  ُتُ ُقيمواُحولُقبيُقدرُ ثمُأُ ُ.اُ الرتابُشن ُُواُعلُ موينُفشن ُفإذا ُ.جزورٌُُنحرُ ما

ُحتىُأُ ُ.هاحلمُ ُقسمُ ويُ  ُراجعُبهُرُ نظرُماذاُأُ وأُ ُ.بكمُستأنس  ُُسل  ُ.ريب 

ُكلُ بابُبيانُأنهُسبحانهُوتعاىلُملُيُ ُ ُطاقُماُيُ فُإال 

هللُماُيفُالسامواتُوماُ}ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِملاُنزلْتُُ:قالُ,عنُأيبُهريرةُ- 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاألرضُوإنُْ ُختفُ ُيف ُأو ُأنفسكم ُيف ُما َُياسبُْتبدوا ُوه ُبه ُيشاءُُ.اهللكم ُملن فيغفر

ُعذُ ويُ  ُ.[83 البقرةُآيةُ]ُ{واهللُعىلُكلُيشءُقديرُ.منُيشاءُب 

ُفأُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِذلكُعىلُأصحاِبُُفاشتدُ ُ:قال واُبركُ ُمُ ثُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُتواُرسول 

ُُأْيُُ:فقالواُ.كِبُعىلُالرُ  ُنُ لُ اهللُكُ ُرسول  ُمنُاألعاملُما ُوالصيامُُ.طيقفنا الصالة

ُ.ُطيقهاوالُنُ ُ.نزلتُعليكُهذهُاآليةوقدُأُ ُ.واجلهادُوالصدقة

ُتقُ ُتريدونُأنُْأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ ناُسمعُُْ:نُقبلكمالكتابنيُمُُِولواُكامُقالُأهل 

ُوعُ  ُُ:نا؟ُبلُقولوايُْص  ُُ.ناُوإليكُاملصريطعناُغفرانكُربُ ناُوأُ معُْس  ُهاُالقومُ ُاقرتأُ فلام 

ُُ.هملسنتُ تُهباُأُ ذلُ 

ُفأُ  ُُآمنُ ُ}ُ:يفُإثرهاُاهلل ُنزل  ُبامُأُ ُالرسول  ُإليهُمنُربُ ُنزل  آمنُباهللُُهُواملؤمنونُكلٌّ

ُتبُِهُوكُ ومالئكتُِ هُالُنفرُ لُِهُورس 
ُُ,منُرسلهُقُبنيُأحدُ  فرانكُطعناُغُ معناُوأُ وقالواُس 

ُ.[85 البقرةُآيةُ]ُ{وإليكُاملصريُناربُ 

ُ ُوأُ ُ.هاُاهللُتعاىلُفعلواُذلكُنسخُ فلام  ُكلفُالُيُ }ُ:عزُوجلُاهلل ُنزل  ُاهللُنفساُإال 

ُماُكسبْتُُ.وسعها ُاكتسبْتُُهلا ُما ُإنُْالُتُ ُناربُ ُ,وعليها ُأوُأُ ُؤاخذنا ,ُ{خطأنانسينا

ُربُ }ُ.نعمُ:قال ُ.نعمُ:قالُ.{هُعىلُالذينُمنُقبلناكامُمحلتُ ُملُعليناُإاراُ ناُوالُحت 

ُربُ } ُ}ُ.نعمُ:قالُ.{لناُبهُلناُماُالُطاقةُ مُ ناُوالُحت  عناُواغفرُلناُوارمحناُأنتُُواعف 

ُناُفانُْموال ُ( )[.86 البقرةُآيةُ]ُنعمُ:قال{ الكافرينُناُعىلُالقومُِرص 

                                                           

ُمنُأصحاِبُرسوِلُاهللُ(ُ 0 3)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) ُعنُمروانُاألصفِرُعنُرجل  ُمترصا 

ُعمرُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلص   ."نسخْتهاُاآليةُالتيُبعدها:ُقال.ُ{إْنُتبدواُماُيفُأنفسكمُأوُختفوهُُ}"أ حسب هُابن 
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ُماُيفُأنفسكمُأوُُوإنُْ}ُ:هذهُاآليةُملاُنزلْتُُ:قالُ.اسعبُ ُعنُابنُُِ-ُ 6 تبدوا

ُ َُي  ُ]ُ{بهُاهللاسبكمُختفوه ُآية ُُ:قال[83ُ البقرة ملُيدخلُُمُمنهاُيشءٌُدخلُقلوهب 

ُ ُُ:قولواُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُالنبي ُُ.يشءُمُمنقلوهب  ُُ.مناطعناُوسلُ معناُوأُ س 

ُُ.ميفُقلوهِبُُلقىُاهللُاإليامنُ فأُ ُ:قال ُيُ } ُ:اهللُتعاىلُفأنزل  ُكلُ ال ُُاهللُنفساُ ُف  ُإال 

ُ:قالُ.{نسيناُأوُأخطأناُؤاخذناُإنُْناُالُتُ ربُ ُوعليهاُماُاكتسبْتُُعهاُهلاُماُكسبْتُوْسُ

ُفعلت ُربُ }.قد ُحت  ُوال ُنا ُإاراُ مل ُمحلتُ ُعلينا ُمُِكام ُالذين ُعىل ُقبلناه قدُُ:قال.{ن

ُ ُواغفرُلناُوارُْ}ُ.فعلت  ُُ:قال.ُ{موالناُمحناُأنت  ُ[.86 -البقرةُآية]ُقدُفعلت 

ُكتبملُتُ ُبسيئةُ ُوإذاُهمُ ُ,تبتالعبدُبحسنةُكُ ُبابُإذاُهمُ ُ

ُُأيبُعنُ–64
 
,ُفيامُيرويهُعنُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِعباسُ ُطارديُعنُابنُِالعُ ُرجاء

ُُاهلل ُإنُ :قالُ؛هُتباركُوتعاىلربُ  ُُثمُ .ُوالسيئاِتُُاحلسناِتُُكتب  ُ.ُُذلكبني 

ُفلمُيعملُُْنُهمُ فمُ  ُكتُ بحسنة ُح ُبُ ها ُاهللُعنده ُكاملةها ُفعملُ ُهمُ ُوإنُُْ.سنة هاُهبا

ُُكتبهاُاهللُعزُ  ُُوجل  ُُعندهُعرش  ُعُْإىلُسبعامئةُِضُُحسنات  ُإىلُأُ ُف  ُ.ُكثريةُضعاف 

ُيعملُُْهمُ ُوإنُْ ُفلم ُكتبُ بسيئة ُاهلل ها ُحسنةُ ُها ُفعملها,ُُهمُ ُوإنُُْ,كاملةُ ُعنده هبا

ُُوأُ ُ.واحدةُ ُهاُاهللُسيئةُ كتبُ  ُُ.اهاُاهللحم  ُُوالُيلك  ُ( ) .ُهالٌكُعىلُاهللُإال 

ُنُوجدهاوماُيقولهُمُ ُ,بابُبيانُالوسوسةُيفُاإليامنُ

                                                           

ُ.ُعنُأيبُمعمرُعنُعبدُالوارثُبه(6ُ  6)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُهالٌكُ,ُأوُحماهاُاهلل)دونُقولهُُ ُعىلُاهللُإال  لك  ُ(والُي 

ُاحلافظُيفُُ يُعىلُالسيئةُعزما ُ:ُوقال(1ُ 4/  )ُ"الفتح"وذكرُهذهُالزيادة  ُعىلُالتجر  أْيُم نُأار 

وفعالُ  و,ُوقوالُ  اُوقوالُ   انتهى.ُفعالُ وأ عرضُعنُاحلسناتُمه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُمنُأصحاِبُُناٌسُُجاءُ ُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-63 يفُُاُنجدُ إنُ ُ:فسألوهُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُيُ نفِسُأُ  ُما ُأنُْحدُ أُ ُتعاظمُ نا ذاكُُ:قال.ُنعمُ:وه؟ُقالواوقدُوجدمتُ ُ:قالُ.مُبهيتكلُ ُنا

ُ ُ.اإليامنُاريح 

مُ ُابنُِعنُُ-65ُ
ُُ:قالُُسعودُ  ُُ:قالُ.سوسةعنُالوُ ُملسو هيلع هللا ىلصُئلُالنبي ُس  ُتلكُحمض 

ُ.اإليامن

66ُ-ُُ ُقالُروةعُ عن ُهريرة؛ ُأيب ُُ:عن ُرسول  ُُقال ُُالُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالناس  ُيزال

ُُ:قاليتساءلونُحتىُيُ  ُخلق  ُُاهلل ُهذا ُفمُ ُ,اخللق  ُفمنُوجدُ ُنُخلق  نُذلكُمُُِاهلل؟

ُُ:لفليقُ ُشيئاُ  ُ.باهللُآمنت 

ُروايةُ  ُالشيطانُ ُ:قالُويف ُفيقولأحدُ ُيأيت ُمُ ُ:كم ُخلق  ُُن ُمُ الس  ُامء؟ ُخلق  ُن

ُاأل ُ ُ( ).ورسلهُ.وزادُ.ثمُذكرُبمثلهُ.اهلل ُ:؟ُفيقولرض 

ُأُ سريينُعنُُبنُُِحممدُِعنُوُ-60 ُعنُالنبي  ُُالُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُيبُهريرة ُُزال  ُالناس 

ُفمُ ُ.ان ُقُ هذاُاهللُخلُ ُ:حتىُيقولواُ,ونكمُعنُالعلملُ يسأُ  ُ.ُاهلل؟ُنُخلق 

ُآخذٌُُ:قال ُُ:فقالُرجلُ ُبيدُُِوهو ُسأُ ُ.هورسولُ ُاهلل ُصدق  ُوهذاُلُ قد ُاثنان ني

ُ.وهذاُالثاين,ُلنيُواحدٌُسأُ ُ:أوُقال.ُالثالث

68ُ-ُُ ُقالُسلمةُ ُأيبعن ُهريرة؛ ُأيب ُُ:عن ُرسول  ُل ُُقال ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُيزال  ُال

ُ.ُهذاُاهللُ:ىُيقولواحتُ ُ,باُهريرةونكُياُأُ لُ يسأُ  ُ.اهلل؟ُفمنُخلق 

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(ُ 0 4)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُباهللُورسلِه:ُفليقل"دونُقولهُ  ."آمنت 
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ُأناُيفُاملسجدُإذُجاءينُناٌسُُ:قال ُأباُهريرةُهذاُُ:فقالواُ.منُاألعرابُفبينا يا

ُُ,قالُ؟خلقُاهللُفمنُ ُ.اهلل ُ.ُومواقُ .ُومواقُ ُ:ثمُقالُ.اهمهُفرمُ ُبكفُ فأخذُحص  ُصدق 

ُ( ).خليل

ُمسلمُبيمنيُفاجرةُبالنارُ ُبابُوعيدُمنُاقتطعُحق 

ُُأنُ ُ,مامةُعنُأيبُأُ ُ-61ُ ُمُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُسلمُ مُ ُامرئُ ُنُاقتطعُحق 

ُفقدُأُ بيمينُِ ُالنار,ُوحرُ ُوجبُاهلل ُه, ُكانُشيئاُ ُوإنُُْ:فقالُلهُرجٌلُُ.مُعليهُاجلنةله

ُ.راكُ منُأُ ُقضيباُ ُوإنُُْ:ياُرسولُاهلل؟ُقالُ,اُ يسري

منُكندةُُمنُحرضموتُورجٌلُُجاءُرجٌلُُ:قالُُجرُ ح ُُعنُوائلُبنُُِ–00ُ

ُُ:فقالُاحلرضمي.ُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي ُ لُكانتُُرضُ هذاُقدُغلبنيُعىلُأُ ُاهللُإنُ ُياُرسول 

ُهيُأريضُيفُيديُأُ ُ:فقالُالكندي ُُ.يبأل ُ ُُ.زرعهاُليسُلهُفيهاُحقٌّ

ُُ:قال.ُالُ:قالُ؟كُبينةٌُلُ أُ ُ:للحرضميُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُ ياُُ:قالُ.هيمين ُُفلك 

ُ ُُاهللُإنُ ُرسول  ُالُيُ ُفاجرٌُُالرجل  ُحلف  ُعليهُبالُعىلُما .ُعُمنُيشءوليسُيتورُ .

ُُ:فقال ُُ.فانطلقُليحلفُ.ُذلكليسُلكُمنهُإال 

ُ ُمُ أُ ُ:ملاُأدبرُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  اهللُوهوُُليلقنيُ ُ,لامُ ظُ كلهُهُليأُْعىلُمالُُِاُلئنُحلف 

ُ.ضعرعنهُمُ 

ُُ:قالُ.عنُوائلُويفُرواية ُفأُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعندُرسولُُِكنت  تصامنُيفُتاهُرجالنُخي 

ُُيضرىُعىلُأُ زُ تُ هذاُانُُْإنُ ُ:فقالُأحدمهاُ.أرضُ  وهوُامرؤُُ,يفُاجلاهليةُاهللُياُرسول 

                                                           

ُآخرُدونُقصةُأيبُهريرةُ(ُ ) مُمنُوجه   .أصلهُيفُالبخاريُكامُتقد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.,( )عبدانهُربيعةُبنُوخصمُ ُ,الكنديُعابسُ ُالقيسُبنُ  ُقالُُ.وفيه.. اهللُُرسول 

ُُظاملاُ ُرضاُ منُاقتطعُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُ.ُوهوُعليهُغضبانُاهلل ُلقي 

ُُخذُ أُ ُنُقصدُ مُ ُبابُالدليلُعىلُأنُ  ُُمال  الدمُيفُُهدرُ كانُالقاصدُمُ ُغريهُبغريُحق 

ُتُِنُقُ مُ ُقتلُكانُيفُالنار,ُوأنُ ُه,ُوإنُْحقُ  ُدونُمالهُفهوُشهيدٌُُل 

ياُرسولُاهللُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِجاءُرجٌلُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ 0

ُ ُُ:قالُ.عطهُمالكفالُتُ ُ:مال؟ُقالُريدُأخذُ يُ ُجاءُرجٌلُُإنُُْأرأيت  قاتلني؟ُُإنُُْأرأيت 

ُُ:قالُ.هقاتلُُْ:قال ُُ:ني؟ُقاللُ تُ إنُقُ ُأرأيت  ُُ:قالُ.شهيدٌُُفأنت  ُ:ه؟ُقالقتلتُ ُإنُُْأرأيت 

ُ.هوُيفُالنار

ُُعنُ–ُ 0 مروُاهللُبنُعُ ُملاُكانُبنيُعبدُُِ:قالُلرمحناُعبدُُِبنُُِموىلُعمرُ ُثابت 

ُُ.وبنيُعنبسةُبنُأيبُسفيانُماُكان ُُ.واُللقتالتيرس  ُالعاصُإىلُعبدُُِبنُ ُخالدُ ُفركب 

ُمُ أُ ُ:مروُاهللُبنُعُ ُفقالُعبدُ .ُهُخالدٌُمرو,ُفوعظُ اهللُبنُعُ  ُُأنُ ُاُعلمت  اهللُُرسول 

ُتُِمنُقُ :قالُملسو هيلع هللا ىلص ُ( ).هُفهوُشهيدٌُدونُمالُُِل 

ُبنيُاملسجدينُرزُ هُيأُْ,ُوإنُ وسيعودُغريباُ ُغريباُ ُاإلسالمُبدأُ ُبابُبيانُأنُ 

ُُبنُُِعنُسعدُُِحيانُسليامنُبنُُِخالدُأيبعنُُ–04ُ ُعنُحذيفةُبعي ُعنُرُُِطارق 

                                                           

 .باملثناة.ُعيدان:ُويفُرواية(ُ )

مروُ(430ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُاهللُبِنُع  ُآخرُعنُعكرمةُعنُعبِد
ُ:ُقالُمنُوجه  ُالنبي  سمعت 

ُ.ُ"فذكرهُ..منُق تل":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلص

ُ .دونُالقصةُ

واُللقتال:ُ)قولهُ بواُوهتيأوا:ُأي(ُتيرس   .تأه 
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ُأيُ ُ:فقال.ُكناُعندُعمرُ:قالُ؛ ُ:؟ُفقالُقومٌُالفتنُ ُيذكرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِكمُسمعُرسول 

ُ.ُجلأُ ُ:ه؟ُقالواهُوجارُِهلُِيفُأُ ُالرجلُُِكمُتعنونُفتنةُ لعلُ ُ:فقال.ُنحنُسمعناه

يذكرُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُكمُسمعُ ولكنُأيُ .ُوالصدقةُوالصيامُ ُهاُالصالةُ رُ كفُ تلكُتُ ُ:قال

ُ ُُالفتنُالتيُمتوج  ُفأُ ُ:قالُحذيفةُ.البحرُموج  سكت 
ُُ.القومُ ُ( ) ُُ:قال.ُأناُ:فقلت  ُأنت 

ُ.هللُأبوك

ُُ:قالُحذيفة ُتُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُسمعت  الفتنُعىلُالقلوبُكاحلصريُُعرض 

ُُ.وداُ عُ ُوداُ عُ  ُُفأي  ُنُ أُ ُقلب  ُكُِرشهبا ُُ.كتةُسوداءفيهُنُ ُت  ُُوأي  ُنُ أُ ُقلب  ُكُِنكرها فيهُُت 

ُُ,عىلُقلبنيُىُتصريُ حتُ ُ.بيضاءُ ُنكتةٌُ ُُعىلُأبيض  ُُ.فامثلُالص  ُماُدامِتُُهُفتنةٌُفالُترض 

ُ ُُالساموات  ُُ,اُ بادُ رُْسودُمُِأُ ُواآلخرُ ُ.واألرض  والُُ,عرفُمعروفاُ الُيُ ُ.ياُ خُ كالكوزُجم 

ُُ.نكرُمنكراُ يُ  ُ.هواهنُرشبُمُُِماُأُ إال 

ُحذيفة ُأنُ ثتُ وحدُ ُ:قال ُباباُ ُه ُيُ يُ ُغلقاُ مُ ُبينكُوبينها ُكرسوشكُأن ُعُ . ُ:مرقال

ُلكالُأُ ُ,كرساُ أُ  ُفُ فلوُأُ ُ.با ُتُِنه ُُ.عادهُكانُيُ لعلُ ُح  ُأنُ ُ؛هثتُ وحدُ .ُكرسبلُيُ .ُالُ:قلت 

ُأُ ُ.قتليُ ُذلكُالبابُرجٌلُ ُ.غاليطليسُباأل ُُحديثاُ ُ.وُيموت 

ُُ:قالُأبوُخالد يفُُالبياضُُِةُ شدُ ُ:ا؟ُقالمربادُ ُماُأسودُ ُ.باُمالكياُأُ ُ:لسعدُ ُفقلت 

ُُ,قالُ.سوادُ  ُفامُالكُ ُ:قلت  ُ.نكوساُ مُ ُ:؟ُقالياُ خُ وزُجم 

                                                           

( ُ )ُ ُالنووي 5ُ  / )قال ُاللغةُِ(: ُأهِل ُمجهور  ُقال :ُ ُصمت  ُبمعنى غتان ُل  ُوأ سكت  ُسكت  وقالُ.

ُ:ُاأل صمعي ُ ُصمت  ُأ طرق,ُسكت  ُالقومُ ,ُوأ سكت  فظونُهذاُالنوعُُألنم,ُوإنامُسكت  ملُيكونواَُي 

 .انتهى.ُوإنامُحفظواُالنوعُاألول,ُمنُالفتنة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُرواية ُحذيفةُ:ويف ُحديثاُ ثتُ حدُ ُ:قال ُغاليطُِليسُباأل ُُه ُأنُ يُ ُ:وقال. ُعنُعني ه

ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-03ُ كامُُوسيعودُ ُ,غريباُ ُاإلسالمُ ُبدأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.رباءوبىُللغُ فطُ ُ.غريباُ ُبدأُ 

كامُُغريباُ ُوسيعودُ ُ,ريباُ غُ ُاإلسالمُبدأُ ُإنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُمرعُ ُعنُابنُُِ-05ُ

ُ.حرهااحليةُيفُج ُُبنيُاملسجدينُكامُتأرزُ ُرزُ وهوُيأُُْ.بدأ

ُبابُذهابُاإليامنُآخرُالزمان

ُُأنُ ُ؛عنُأنسُ ُ-06ُ ُُالُتقومُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُرضُِقالُيفُاأل ُىُالُيُ حتُ ُاعةُ الس 

ُ.اهللُاهلل

ُ.اهلل,ُاهللُ:يقولُعىلُأحدُ ُالساعةُ ُالُتقومُ ُ:ويفُرواية

ُبابُاالسترسارُباإليامنُللخائف

ُاأل ُُيبأُ ُعنُ-00ُ ُعن ٌُِمعاوية ُُعم ُشقيق  ُح ُُعن ُمعُن ُكُ ُ:قالُُذيفةعن ا

ُأُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ ُملسو هيلع هللا ىلصياُرسولُاهللُُ:فقلناُ,قالُ.اإلسالمُواُلُكمُيلفظُ حص 

ُأُ  ُبنيُالستامئةُإىلُختاف  ُكمُأنُْلعلُ ُإنكمُالُتدرونُ:ُالسبعامئة؟ُقالعليناُونحنُما

                                                           

ُعنُ(016ُ,4414ُ,6684ُ ,468ُ ,ُ 50)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُأيبُوائل  ُآخرُعنُشقيق  منُوجه 

ُ.ُُمترصاُ ُحذيفةُ

ُالفتنُعىلُالقلوب)ملسو هيلع هللا ىلصُدونُقولهُ ُماُأ رشبُمنُهواه...ُإىلُقوله...ُت عرض  ُ."إال 

ُ.ُوهذاُاحلديثُمماُأ مهلهُصاحبُكتابُزوائدُمسلمُعىلُالبخاري

مل  .وهيُزيادٌةُظاهرٌةُمثلهاُالُهت 
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ُُ.ناليُْفابتُ ُ:قالُ.بتلواتُ  ُُحتىُجعل  ُاُالُيُ من ُُالرجل  ُصل  ُُإال  ُ( ).اُ ُس 

                                                           

ٌُِ(815ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) نُتلف ظُ"عنُأيبُوائلُبهُبلفظُُمنُطريقُسفيانُعنُاألعم اكتبواُلُم 

ُومخسامئةُرجلُ .ُباإلسالمُمنُالناس ٌفُومخسامئة؟ُفلقدُرأ يت ناُنخافُونحنُأ ل:ُفقلنا.ُفكتْبناُلهُأ لفا 

هُوهوُخائف ُوحد  ُلي صل  ُالرجل  ُ."ابت ليناُحت ىُإن 

ُ.(ُلعل كمُأْنُت بتلوا.ُإن كمُالُتدرون)ملسو هيلع هللا ىلصُدونُقولهُُ

ُ.وكذاُاالختالفُيفُالعددُ

ُالعددُ ُيف ُاالختالف ُالبخاري  ُذكر  ُثم  ُعقبه. ُفقال :ٌُِ ُاألعم ُعن ُمحزة ُأيب ُعن ُعبدان  ثنا .ُحد 

ُ.انتهى.ُ"ماُبنيُستامئةُإىلُسبعامئة":ُقالُأبوُمعاوية.ُ"مُمخسامئةفوجدناه"

ُُ ُالفتح ُيف ُاحلافظ 08ُ /6)قال ُهذه(: ُمعاوية ُأيب ُوطريق ُوابنُ. ُوالنسائي ُوأمحد ُمسلٌم وصل ها

ُمطلقاُ  ُأ حفظهم ُلكونه ها د  ُالبخاريُفلذلكُاعتم  ُعند ُرجحْت ُالثوري  ُرواية ُوكأن  ُماجه, وزادُ,

مة,ُوأبوُمعاويةُعليهم,ُوزيادةُالثق قد  ُأ صحاِبُاألعمٌُبخصوصهُُ-ةُاحلافظُم  ُ-وإْنُكانُأ حفظ 

ُمسلٌمُعىلُروايته ُبالنسبةُ,ُولذلكُاقترص  ُلزيادهتا ُالثوري  ُرواية  مُالبخاري  لكنهُملُجيزمُبالعددُفقد 

ُاالثنني ُلرواية ُسعيدُ, ُبن  َُييى ُأن  ُاإلسامعيل ُذكره ُما ا ُوأم  ُمعاوية, ُأيب ُلرواية ُبالنسبة وجلزمها

فالُخيفىُ.ُفتتعارضُاألكثريةُواألحفظية(ُمخسامئة)األمويُوأباُبكرُبنُعياشُوافقاُأ باُمحزةُيفُقولهُ

ُعىلُغريه ُنظِرُالب خاري  ُ.ُب عدُذلكُالرتجيحُبالزيادة,ُوهبذاُيظهرُرجحان 

ُالشارحُطريقُاجلمعُفقالُ ُالداودي  تبواُمراتُيفُمواطن:ُوسلك  ُبعضهم.ُلعلهمُك  ُ:ُومجع  ُاملراد  بأن 

ُ ُوامرأة  ُرجل  ُمن ُأسلم ن ُم  ُمجيع  ُالسبعامئةُباأللفُومخسامئة ُإىل ُالستامئة ُبني ُوبام , ُوصبي 
وعبد 

ة,ُالرجالُخاصة ُمنُاجلمعُاألول.ُوباخلمسامئةُاملقاتلةُخاص  همُأ بطل هُ,ُوهوُأ حسن  وإنُكانُبعض 

ُبقولهُرجلُنفس ُالراويُأراد  ُ.بقولهُيفُالروايةُاألوىلُألفُومخسامئةُرجلُإلمكانُأْنُيكون 

ُبعضهمُ ُاملرادُباخلم:ُومجع  سامئةُاملقاتلةُمنُأ هلُاملدينةُخاصة,ُوبامُبنيُالستامئةُإىلُالسبعامئةُهمُبأن 

رىُوالبوادي قاتل,ُوباأللفُومخسامئةُهمُوم نُحوهلمُِمنُأ هِلُالق  نُليسُبم  ُ.ُوم 

ُقلتُ رجُاحلديث: ُُم  ُاحتاد  ُاالحتامالتُكل ها ُهذه ُيفُوجوِه دش  ُوخي  ُعىلُاأل عمٌُبسنِدهُ, ه ومدار 

ُ.انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم.ُهُعليهُيفُالعددُاملذكورواختالفُأ صحاب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُونسخُاملللُبملةُ,إىلُمجيعُالناسملسو هيلع هللا ىلصُبابُوجوبُاإليامنُبرسالةُنبيناُحممدُ

ُعنُرسولُُِ–08ُ ُُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُأيبُهريرة ُالُُحممدُ ُوالذيُنفس  بيده

ُاأل ُُحدٌُيبُأُ ُيسمعُ  ةمُ منُهذه
ُُثمُ ُ,والُنرصاينٌُُيودٌيُُ( ) ُيُ ُيموت  ؤمنُبالذيُومل

ُأُ  ُُبهُرسلت  ُ.النارصحابُنُأُ ُكانُمُِإال 

ُملسو هيلع هللا ىلصبرشيعةُنبيناُحممدُُبابُنزولُعيسىُبنُمريمُحاكامُ 

ُعنُعُ-01ُُ
ِ
ُُ:قالُُعنُأيبُهريرةُيناءمُ ُبنُُِطاء ُواهللُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُحكُ ُابنُ ُلينزلنُ  ُعادال ُُامُ مريم ُُفليكرسنُ . ُالص  ُضعنُ ولُ ُ.اخلنزيرُ ُيقتلنُ ولُ ُ.ليب 

ُُرتكنُ ولتُ ُ.اجلزيةُ  ُيُ ُ( )القالص  ُفال ُُالشحناءُ ُولتذهبنُ ُ.عليهاسعى ُوالتباغض 

 ( ).حدٌُهُأُ فالُيقبلُ ُإىلُاملالُُِونُ عُ دُْوليُ ُ.والتحاسد

ُُ:قالهللُاُعبدُُِبنُُِجابرُِعنُُ–80ُ منُُالُتزالُطائفةٌُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت 

_______________________ 

ُقلتُ ُبنُقْرمُعنُاأل عمٌ: ُسليامن  ُمعاوية  ُأ با ُوتابع  ُفذكرمثلهُيفُالعدد. ُالبزارُيفُمسندهُ. أخرجه

( 313.)ُ

ُُ واُالثوري  ُاإلسامعيل.ُفهؤالءُمجاعٌةُمنُالثقاتُخالف   .واهللُأعلم.ُفقويُبذلكُقول 

اُأمةُاإلجابةُفهمُمنُأجابُالنبيُ.ُماُ أيُأمةُالدعوةُعمو(ُ )  .ُوآمنُبهملسو هيلع هللا ىلصُأم 

ُبكرِسُالقاِفُُ:(80 /0)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) تني.ُوبامل هملة.ُالِقالص  ُق ل صُبضم  وهوُ.ُمجع 

ُق ل وص ُمنُالن ياق.ُمجع   .انتهى.ُوهيُالفتي ة 

ُآخرُُمترصا ُمنُروايةُسعيدُبنُاملسيبُسمعُأباُ(55ُ )ومسلمُ(01ُ  )أخرجهُالبخاريُ(4ُ) منُوجه 

قسطاُ ":ُرفعهُهريرةُ ُم  ام  ُمريمُحك  ُفيكمُابن  ُالساعةُحتىُينزل  ويقتلُ,ُفيكرسُالصليب.ُالُتقوم 

ُاجلزية,ُاخلنزير ُحتىُالُيقبل هُأحدٌُ,ُويضع  ُاملال  ُ."ويفيض 

ُوالتحاسدُ .ُالقالصُفالُي سعىُعليهاُولت رتكنُ )دونُقولهُُ ُوالتباغض  حناء  ُالش   (.ولتذهبن 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
46 

ُقاتُِمتيُيُ أُ  ُُ:قالُ.ظاهرينُإىلُيومُالقيامةُلونُعىلُاحلق  ُملسو هيلع هللا ىلصمريمُُبنُ اعيسىُُفينزل 

ُُ:هممريُ فيقولُأُ  ُُتعال  ُُإنُ .ُالُ:فيقولُ.لناُصل  ُ( )تكرمةُ ُ.مراءأُ ُكمُعىلُبعضُ بعض 

ُ.مةاهللُهذهُاأل ُ

ُبابُبيانُالزمنُالذيُالُيقبلُفيهُاإليامن

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ 8 ُالُينفعُنفساُ ُ,إذاُخرجنُ ُثالٌثُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُمُُِإيامناُملُتكنُآمنْتُ ُُطلوعُ ُ:يامناُخرياُ يفُإُُِأوُكسبْتُُ,نُقبل  ُ.منُمغرهباُمسُِالش 

ُ.ةُاألرضودابُ ُ.والدجال

ُتدرونُأُ أُ ُ:قالُيوماُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُعنُأيبُذر؛ُأنُ ُيزيدُالتيمي ُعنُُ- 8 ُينُتذهب 

ُُإنُ ُ:قالُ.علمُ هُأُ اهللُورسولُ ُ:هذهُالشمس؟ُقالوا ىُتنتهيُريُحتُ هذهُالشمسُجت 

ُفالُتزالُكذلكُحتىُيُ ُ.ساجدةُ ُفتخرُُّ.حتتُالعرش ارجعيُمنُ.ُارتفعيُ:هلاُقال 

ُ ُُ.جئِتُُحيث  ُُثمُ ُ.هامنُمطلعُُِطالعةُ ُفتصبح  ُذاكُستقرُ نتهيُإىلُمُ ريُحتىُتُ جت  ها

ُ.ُساجدةُفتخرُ .ُحتتُالعرش

ُيُ  ُحتى ُكذلك ُتزال ُهلاوال ُعيارتفُُِ:قال ُجئِتُارجُِ. ُحيث ُمن ُ.فرتجعُ ُعي

ُ ُُثمُ ُ.هاطلعُِمنُمُ ُطالعةُ ُفتصبح  ُشيئاُ ُستنكرُ ريُالُيُ جت  نتهيُإىلُحتىُتُ ُالناسُمنها

ُذاكستقرُ مُ  ُالعُ ُها ُهلاُ.شرُْحتت ُطالعةُ حُِصبُِأُ ُ.ارتفعيُ:فيقال ُمُ ُي .ُغربكمن

ُفتُ  ُ.ُغرهبامنُمُ ُطالعةُ ُصبح 

ُ إيامناُملُتكنُُنفساُ ُحنيُالُينفعُ }م؟ُذاكُىُذاكُ متُ ُتدرونُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

                                                           

 انتهى.ُواهللُأعلم.ُأ وُعىلُأنهُمفعوٌلُلهُ,بالنصِبُعىلُاملصدرُُِ:(53 / )قالُالنوويُ(ُ )
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ُ( )[.58 األنعامُآيةُ]ُ{يفُإيامناُخرياُ ُوُكسبْتُآمنتُمنُقبلُأُ 

ُإىلُالساموات,ُوفرضُالصلواتملسو هيلع هللا ىلصُبابُاإلساءُبرسولُاهللُ

ُُعنُ-84ُ ُُمالك؛ُأنُ ُناينُعنُأنسُبنُِالبُ ُثابت  ُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُتيت  اقُبالب 

ُُوهوُدابةٌُُ- ُ–ُنتهىُطرفههُعندُمُ حافرُ ُيضعُ ُ.لُِغُْالبُ فوقُاحلامرُودونُُطويٌلُُأبيض 

ُأُ هُحتىُفركبتُ ُ:قال ُُتيت  ُالتيُيُ فربطتُ ُ:قالُ.املقدسُُِبيت  ُ.ربطُبهُاألنبياءهُباحللقة

ُُثمُ ُ:قال ُفصلُ ُدخلت  ُاملسجد ُركعتنيُيت  ُُثمُ ُ.فيه ُُ.خرجت  ُُفجاءينُجبيل 

ُ
 
ُُ,منُمخرُ ُبإناء

 
ُُ.منُلبنُ ُوإناء ُُ.اللبنُ ُفاخرتت  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُجبيل  ُ.ُالفطرةُاخرتت 

ُُثمُ  ُالسامءُعرج  ُإىل ُُ.بنا ُُفاستفتح  ُقالُ:فقيلُجبيل  ُأنت؟ ُجبيلُ:من ُ:قيل.

ُوقدُبُ ُ:قيلُ.حممدُ:ومنُمعك؟ُقال ُقدُبُ ُ:إليه؟ُقالُعث  ناُفإذاُأُ .ُففتحُلنا.ُإليهُعث 

ُفرح ُُ.بآدم ُ.ُودعاُلُبخريُ ُ,يبُب 

ُُثمُ  ُالثانيةُعرج  ُالسامء ُإىل ُُ.بنا ُُفاستفتح  ُُجبيل  ُأُ مُ ُ:فقيل. ُقالن ُ:نت؟

عثُإليه؟ُقدُبُ ُ:عثُإليه؟ُقالوقدُبُ ُ:قيلُ.حممدُ:نُمعك؟ُقالومُ ُ:قيل.ُجبيل

.ُزكرياُصلواتُاهللُعليهامُريمُوَييىُبنُِمُ ُيُاخلالةُعيسىُبنُِن ُفإذاُأناُبابُْ.ُففتحُلنا

ُ.ُودعواُلُبخريُ,بافرح ُ

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 0ُ 40)أخرجه ُُمترصاُ ( ُالوجه ُمنُهذا ."ُ ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصقال ُالشمس  ُحنيُغربِت :ُأل يبُذر 

؟ ُتدريُأ ينُتذهب  ُأ علمُقال:ُقلت. ه ُورسول  ُاهلل  ُالعرشُفتستْأذنُ: ُحتت  ُحتىُت سجد  ُتذهب  ا فإن 

ُهلا ُفي ؤذن ُمنها, قبل ُي  ُفال ُت سجد  ُويوشكُأْن ُهلا, ُي ؤذن  ُفال ُوت ستأذن  ,ُ قال ُي  ُارجعيُمنُحيث  هلا

ُمنُمغرهِبا.ُجئِتُ هُت.ُفت طلع  ُهلاُذلكُتقديرُالعزيزُالعليم}عاىلُفذلكُقول  ُ.ُ"{والشمسُجتريُملستقر 

 ."الخُ...ُأ تدرونُمتىُذاكمُ؟)ُ:ملسو هيلع هللا ىلصدونُقولهُُ
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ُُثمُ  ُالثالثةُعرج  ُُ.يبُإىلُالسامء ُُفاستفتح  .ُجبيلُ:قالُ.نتنُأُ مُ ُ:فقيلُ.جبيل 

ففتحُُ.عثُإليهقدُبُ ُ:عثُإليه؟ُقالوقدُبُ ُ:قيل.ُملسو هيلع هللا ىلصحممدُُ:ومنُمعك؟ُقال.ُقيل

ُإذاُهوُقدُأُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصفإذاُأناُبيوسفُُ.لنا ُ.ُبُودعاُلُبخريفرح ُُ.شطرُاحلسنُعطي 

ُُثمُ  ُالرابعةُعرج  ُالسامء ُإىل ُُ.بنا ُجبيل  ُُفاستفتح ُقالمُ ُ:قيل. ُهذا؟ ُ:ن

ُبُ ُ:قالُ.حممدُ:نُمعك؟ُقالومُ ُ:قيل.ُجبيل ُبُ ُ:عثُإليه؟ُقالوقد .ُإليهعثُقد

ُأُ  ُفإذا ُبإدريسففتحُلنا ُلُبخريُ ُ,بفرح ُُ.نا ُودعا ُاهللُعزُ . ُُقال ورفعناهُ}ُ:وجل 

ُ[50ُمريمُآيةُ]ُ{اُ عليُ ُمكاناُ 

ُُثمُ  ُُعرج 
ِ
ُ.ُاخلامسةُبناُإىلُالسامء ُُفاستفتح  .ُجبيلُ:نُهذا؟ُقالمُ ُ:قيل.ُجبيل 

.ُففتحُلناُ.إليهعثُوقدُبُ ُ:عثُإليه؟ُقالوقدُبُ ُ:قيلُ.حممدُ:ومنُمعك؟ُقالُ:قيل

ُ.ُبُودعاُلُبخريفرح ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصفإذاُأناُهبارونُ

ُُثمُ  ُالسادسةُعرج  ُالسامء ُُ.إىل ُُفاستفتح  ُقالمُ ُ:قيلُ.ُجبيل  ُهذا؟ ُ:ن

.ُعثُإليهقدُبُ ُ:عثُإليه؟ُقالوقدُبُ ُ:قيلُ.حممدُ:نُمعك؟ُقالومُ ُ:قيل.ُجبيل

ُ.ُودعاُلُبخريُ,بفرح ُُملسو هيلع هللا ىلصوسىُناُبمُ فإذاُأُ ُ.ففتحُلنا

ُُثمُ  ُالسابعةُعرج  ُالسامء ُإىل .ُ ُُفاستفتح  ُجبيل  ُقالمُ ُ:فقيل. .ُجبيلُ:نُهذا؟

ُعُِقدُبُ ُ:عثُإليه؟ُقالوقدُبُ ُ.قيلُ.حممدُ:نُمعك؟ُقالومُ ُ:قيل ُُ.إليهُث  ُ.لناُففتح 

ُأُ  ُفإذا ُبإبراهيم ُالبيِتُظهرُ ُسنداُ مُ ُملسو هيلع هللا ىلصنا ُإىل ُيدخلُ ُ.املعمورُه ُهو ُوإذا ُكل  يومُُه

ُ ُ.ُكُالُيعودونُإليهلُ مُ ُسبعونُألف 

ُُثمُ  .ُاللهاُكالقُِثمرُ ُوإذاُ.لةيُ هاُكآذانُالفُِورقُ ُوإنُ ُ.نتهىدرةُاملُ ذهبُيبُإىلُالس 
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ُُ:قال ُمُُِغُ فلام  ُأُ شيها ُغُ ُمرُِن ُاهللُما ُأُ ُ.تيشُتغري  ُأنُْاهللُيُ ُمنُخلِقُُحدٌُفام ُستطيع

ُُ.وحىماُأُ ُفأوحىُاهللُإلُ ُ.سنهانُح ُنعتهاُمُِيُ  ُُعلُ ُففرض  يومُُمخسنيُصالةُيفُكل 

ُ.ُوليلة

ُ ُُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصإىلُموسىُُفنزلت  ُمُ كُعىلُأُ ربُ ُماُفرض  .ُمخسنيُصالةُ:تك؟ُقلت 

ُلُْفاسأُ ُ.كارجعُإىلُربُ ُ:قال ُفإينُقُ.طيقونُذلكتكُالُيُ مُ أُ ُفإنُ ُ.هُالتخفيف  ُدُبلوت 

ُ ُوخبهت  ُإسائيل ُُ:قالُ.مبني ُُفرجعت  ُفقلت  ُريب ُُ:إىل ُرب  ُأُ خفُ ُيا .ُتيمُ فُعىل

طُ  ُُ.عنيُمخساُ ُفح  ُعن ُُ:وسىُفقلتإىلُمُ ُفرجعت  ط  ُح  ُساُ يُمخ  ُأُ ُ:قال. تكُالُمُ إن

ُلُْفاسأُ ُ.كإىلُربُ ُرجعُْفاُ.طيقونُذلكيُ  ُ.ُهُالتخفيف 

ياُحممدُُ:حتىُقالُرجعُبنيُريبُتباركُوتعاىلُوبنيُموسىُفلمُأزلُأُ ُ:قال

ُ ُُإننُمخس  ُُ.وليلةُ ُيومُ ُصلواتُكل  ُ.ُفذلكُمخسونُصالةُ.صالةُعرٌشُُلكل 

نُومُ ُ,لهُعرشاُ ُتبْتُملهاُكُ عُ ُفإنُُْ.تبتُلهُحسنةعملهاُكُ فلمُيُ ُبحسنةُ ُنُهمُ ومُ 

ُ.ُتبتُسيئةُواحدةلهاُكُ عمُُِفإنُُْ.كتبُشيئاُ هاُملُتُ عملُْبسيئةُفلمُيُ ُهمُ 

ُُ:قال ُُفنزلت  هُلُْكُفاسأُ إىلُربُ ُارجعُُْ:فقال.ُهخبتُ فأُ ُملسو هيلع هللا ىلصإىلُموسىُُحتىُانتهيت 

ُ ُ.ُالتخفيف  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُُ:فقلت  ُإىلُريبُحتُ ُقدُرجعت  ُ.منهُىُاستحييت 

ُُ:ويفُرواية ُأُ :ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُ.ُفانطلقواُيبُإىلُزمزمُتيت  .ُحُعنُصدريفرش 

ُِسُغُ ُثمُ  ُلُْنزُِأُ ُثمُ ُ,بامءُزمزمُل  .ت 
( )ُ

                                                           

ُبهُنحوه(ُ 6 )ومسلمُ(0010ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ.منُروايةُرشيكُبنُأيبُنمرُعنُأنس 

ُ(64ُ )ومسلمُ(ُ 43)وأخرجهُالبخاريُأيضا ُُ ُعنُأيبُذر  ُعنُأنس  ُ.منُروايةُابِنُشهاب 
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ُُأنُ ُ؛مالكُعنُأنسُبنُُِ-83ُ ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُجبيل  ُُملسو هيلع هللا ىلصُتاه ُيلعب  معُُوهو

ُفأخذُ ُ.الغلامن ُفرص   ُه ُفشق  ُقلبهُعه ُُ.عن ُُفاستخرج  ُُ.القلب  ُعلقُ ُفاستخرج  .ُةُ منه

ُغسلُ ُثمُ ُ.الشيطانُمنكُهذاُحظُ ُ:فقال ُمُُِهُيفُطست  ُُنُذهب 
ِ
.ُهمُ أل  ُُثمُ ُ.زمزمُبامء

قدُُحممداُ ُإنُ ُ:فقالوا(ُيعنيُظئره)هُمُ سعونُإىلُأُ لامنُيُ وجاءُالغُُِ.ههُيفُمكانُِعادُ أُ ُثمُ 

_______________________ 

ُعنُمالِكُبِنُصْعصعةُ(4045ُ,4603ُ)وأخرجهُالبخاريُأيضا ُُ ُعنُأنس  ُ.منُروايةُقتادة 

ُ.ُويفُسياقُهذهُالطرِقُاختالٌفُوزياداٌتُاستوفاهاُابنُحجرُيفُالفتحُ

اُروايةُم سلمُهناُُ ُ.ُففيهاُزياداتُليستُيفُالبخاريُ-هيُروايةُثابتُعنُأنسُوُ-أم 

ُ(.فربطتهُباحللقةُالتيُيربطُبهُاألنبياء)ملسو هيلع هللا ىلصُمنهاُقولهُُ

ُ(.إذاُهوُقدُأعطيُشطرُاحلسن:ُ)وقولهُعنُيوسف

سنها:ُ)وقولهُعنُسدرةُامل نتهى ُ(.ُفامُأ حٌدُمنُخلقُاهللُي ستطيعُأْنُي نعتهاُمنُح 

تبتُلهُحسنة:ُ)وقوله ُبحسنةُفلمُيعملهاُك  تبتُلهُعرشاُ .ُومنُهم  ُفلمُ,ُفإْنُعِملهاُك  ُبسيئة  ومنُهم 

تبتُسيئةُواحدة.ُيعملهاُملُت كتبُشيئاُ  ُ(.ُفإْنُعِملهاُك 

ُحجرُيفُالفتحُ ُعىلُهذهُالزياداتُابن  ُ.ونص 

ُالروياتُ ُهناُهيُأ صح 
ُبنيُاإلسا.ُوسياقُروايةُثابت  فقدُمجع 

ُواحدةُ  بخالفُ.ُءُواملعراجُيفُليلة 

ُالصدرُِ ُالعروجُمبارشة,ُروايةُرشيكُفقدُذكرُشق  ُ.ثم 

ْيب انُبنُ:ُبعدُِذكرهُلروايةُرشيكُعندُالبخاريُ"تفسريه"قالُاحلافظُابنُكثريُيفُُ ورواهُمسلٌمُعنُش 

يك ُمنُسياقُرش  وخ,ُعنُمحادُبنُسلمةُهبذاُالسياق,ُوهوُأصح  ر  ويفُهذاُالسياقُُ:قالُالبيهقي.ُف 

ُكانُليلةُأ سيُبهُ ُاملعراج  ُالذيُ.ُمنُمكةُإىلُبيِتُاملقدسُُِملسو هيلع هللا ىلصدليٌلُعىلُأن  وهذاُالذيُقالهُهوُاحلق 

ُفيه ُ.انتهىُكالمُابنُكثري.ُوالُِمْرية,ُالُشك 

ُمحاِدُ(:ُ صُ)ُ"اإلساءُواملعراج"وقالُاحلافظُالسيوطيُيفُُ ولبندأُبأ جوِدهاُوأ تقنها,ُوهوُحديث 

ده.ُسلمةُعنُثابتُعنُأنسُبن ُمم اُيفُغرِيهُمنُالتعارض.ُوأ تقنه,ُفإن هُجو  لِم   .انتهى.ُفس 
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ُ.ُنتقعُاللونهُوهوُمُ وُْلُ بُ قُْفاستُ ُ.تلقُ 

ُُ:قالُأنس ُُثرُ رىُأُ أُ ُوقدُكنت  ُ( ).هرُِدُْذلكُاملخيطُيفُص 

ُناُمعُرسولُِِسُُ:عباس؛ُقالُعنُابنُُِيبُالعاليةعنُأُ ُأيبُهندُ ُبنُِعنُداودُُ-85ُ

رُْرُ فمُ ُ.بنيُمكةُواملدينةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ
ُُ:فقالُ.ناُبوادُ  ُ.واديُاألزرقُ:هذا؟ُفقالواُوادُ ُأي 

ُإىلُموسىُينُأُ كأُ ُ:فقال ُمنُلونُُِفذكرُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصنظر ُوش  ُشيئاُ عرُِه َُيفظُُْه ُداودمل ُ-ُه

ُ.هبذاُالواديُاُ مارُ ُ.إىلُاهللُبالتلبيةُؤارٌُلهُج ُ.ُذنيهإصبعيهُيفُأُ ُواضعاُ 

ُُ:فقالُ.تيناُعىلُثنيةُ ناُحتىُأُ ِسُُثمُ ُ:قال ُهرُُْ:قالواُ.؟ثنيةُهذهُأي  ُ.فتىُأوُلُِش 

ُناقةُ كأُ ُ:فقال ُيونسُعىل ُإىل ُأنظر ُُين ُجبةُ ُ.راءمح  ُُعليه ُليٌفُناقتُُِامُ طُ ِخُُ.صوف  ُه

ُ( ).ياُ لبُّهبذاُالواديُمُ ُاُ مارُ ُ.بةخلُْ

                                                           

حُعياٌضُ:ُهُحلديِثُاملعراجيفُرشحُُِ(360/ )قالُاحلافظُيفُالفتحُ(ُ ) درُكانُوهوُ,ُورج  ُالص  ُشق  أن 

رضعتُِ تنيلُِهُح ُصغرٌيُعندُم  ُذلكُوقعُمر  هيلُبأ ن  بهُالس  ُ.وهوُالصواب.ُيمة,ُوتعق 

ُالشيطانُمنك:ُوحمّصلهُ لُكانُالستعدادهُلنزِعُالعلقةُالتيُِقيلُلهُعندهاُهذاُحظ  ُاألو  ُالشق  ُ.أن 

ُيفُُُ ُواحلارث  ىُالطياليس  ُرو  ُوقد ُيفُتلكُالليلة, ُله يُاحلاصِل ُللتلق  ُالثاينُكانُالستعداده والشق 

ةُ",ُمسنديامُمنُحديثُعائشة ُمر  ُوقع  ُالشق  يءُجبيلُلهُبالوحيُيفُغاِرُحراءأن  .ُ"أ خرىُعندُجم 

ُلهُمعُعبِدُاملطلبُ.ُومناسبت هُظاهرة.ُواهللُأعلم ُعرشُأوُنحوهاُيفُقصة  ُوهوُابن  ُأيضا  ويُالشق  ور 

ةُأ خرىُخامسة.ُ"الدالئل"أ خرجهاُأ بوُنعيمُيفُ ويُمر  ُ,ُور    .انتهى.ُوالُتثبت 

( ُ ُالبخاريُ( 4060ُ)أخرج ,4  5ُ )ُ 65ُ )ومسلم )ُ ُعم  ُابن  ثنا ُحد  ُالعالية ُأ يب ُعن ُقتادة منُرواية

ُعباسُقالُملسو هيلع هللا ىلصنبّيكمُ ُاهللُ:ُابن  ُأ سيُيبُعىلُموسىُبِنُعمرانُ":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُليلة  .ُمررت 

ُرجالُِ ُمن ُكأن ه ُجعٌد ُطواٌل ُآدم  ُُرجٌل ُوءةن ُش  ُاحل مرةُ, ُإىل ُاخللِق ُمربوع  ُمريم ُبن  ُعيسى ورأيت 

ُخازنُالنار,ُوالبياِضُسبطُالرأس ُإياهُ.ُوأ ريُمالكا  ُاهلل  فالُتكنُيفُمريةُ}والدجالُيفُآياتُأ راهن 
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ُُأنُ ُ؛ُجابرُ عنُُبريُِأيبُالزُ عنُُ-86 ُرُِعُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  .ُاألنبياءُعلُ ُض 

ُُهُمنُرجالُِكأنُ ُ.جالمنُالرُ ٌُبُفإذاُموسىُرْضُ ُُ.( )وءةن ُش  مريمُُبنُ اعيسىُُورأيت 

ُ ُأقربُ. ُمُ فإذا ُُ.روةُبنُمسعودعُ ُبهُشبهاُ ُنُرأيت  ُإبراهيمُُورأيت  فإذاُ.

ُ ُمُ ُأقرب  ُُ,(يعنيُنفسه)صاحبكمُُبهُشبهاُ ُنُرأيت  ُُورأيت  ُفإذاُأُ .ُُجبيل  ُقرب 

ُمُ  ُ( ).دحيةُبنُخليفةُبهُشبهاُ ُنُرأيت 

_______________________ 

ُ.{منُلقائه

ُبنُأيبُهندُُ-وحديثُالبابُُ ُداود ُُ-وهوُرواية ُعنُحديثُقتادة ستقلٌّ ُم  هُُ–حديٌث الذيُأ ورد 

ُبنيُمكةُواملد.ُكامُهوُظاهٌرُمنُالسياقُ-مسلٌمُقبلهُ ُالباِبُكانُعيانا  ُحديث  بخالفُروايةُ.ُينةفإن 

ُ.ُقتادةُفهوُيفُليلةُاإلساء

ُكتابُُ ُصاحب  هُ"إرشادُالقارئُإىلُأفرادُمسلمُعىلُالبخاري"وظن  هُاأللباينُأنهُنفس  فهُ.ُوتبِع  فحذ 

ُ.ُوهوُوهٌمُظاهرٌُ.ُمنُالزوائد

 ُ ُمستقال  ُرقام  ُفؤادُعبدُالباقيُعندماُجعلُلروايةُداود   .ُوقدُأحسن 

ُالنونُِ,ُبفتِحُامل عجمةُ:(1 6/3)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) ُ,ُبعدهاُمهزةٌُ.ُوسكوِنُالواو.ُوضم  ثم 

ُمنُاليمنُ:هاءُتأنيث نوءة.ُحيٌّ ُكعِبُبِنُعبِدُاهللُبِنُمالكُبِنُنرصُ.ُي نسبونُإىلُش  ُاهللُبن  وهوُعبد 

ُكانُبينهُوبنيُأهلهُ,بنُاألزد ُلشنآن  ُشنوءة ب  ق  ُإليهُشنوئيُ,ول  ُوالنسبة زُبعدُالواوُوباهلمزُباهلم.

يُبذلكُمنُقولِكُ:قالُابنُقتيبةُ,بغريُواو م  نوءة:ُس  ز.ُرجٌلُفيهُش  ُوزاينيُُ,أيُت قز  والتقززُبقاف 

ُقالُالداودي ُمنُاألدناس, د ُالت باع  عروفونُبالطول: ُم  ُاألزد ُرجال  ُابِنُُ.انتهى. ووقعُيفُحديِث

مرُعندُالب خاريُ  .انتهىُ.فونُبالطولُواأل دمةوهمُمعرو.ُ"كأن هُمنُرجالُالزط"ع 

( ُ)ُ ُ(3ُ  4)أخرجُالبخاري  ريرةُمرفوعاُ (68ُ )ومسلٌم ُمنُحديِثُأيبُه  مثل هُيفُم وسىُوإبراهيمُ.

ُ.ُعليهامُالسالم

ُ.ُيفُقولهُعنُعيسىُوجبيل.ُوهوُحديثُجابر.ُوانفردُمسلٌمُيفُحديثُالبابُ
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ُبنُمريمُواملسيحُالدجالاكرُاملسيحُبابُذُِ

ُُ:عنُأيبُهريرة؛ُقالُ-80 وقريٌُُ.جرنيُيفُاحلُِرأيتُ لقدُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ماُُربتُكربةُ فكُ ُ.ثبتهااملقدسُملُأُ ُشياءُمنُبيِتُيُعنُأُ نُِتُْفسألُ ُ.رساينيُعنُمُ لُ تسأُ 

ُكُ  ُ.ُنظرُإليهفرفعهُاهللُلُأُ ُ:قال.ُمثلهُقطُربت  ُنبأُُْأُ ماُيسألوينُعنُيشءُإال  ُ.ُمُبههت 

ُيُ ُفإذاُموسىُقائمٌُ.ُنبياءمنُاأل ُُنيُيفُمجاعةُ وقدُرأيتُ  ُدٌُجعٌُُْبُرْضُُفإذاُرجٌلُُ.صل 

ُُهُمنُرجالُِكأنُ  ُيُ ُقائمٌُُمريمُُوإذاُعيسىُبنُ ُ.نوءةش  ُ.ُصل  ُالناسُبهُشبهاُ ُأقرب 

ُيُ ُقائمٌُُوإذاُإبراهيمُ.ُمسعودُالثقفيُعروةُبنُ  ُ,كمصاحبُ شبهُالناسُبهُأُ ُ.صل 

ُُ.يعنيُنفسه

ُْالصالةُفأُ ُفحانِتُ ُُ.همتُ مم  ُفلام  ُمُ ُياُحممدُ ُ:قالُقائلُ,منُالصالةُُفرغت  ٌُكُالُِهذا

ُ ُُ.مُعليهالنارُفسلُ ُصاحب  ُإليهُفبدأُ ُفالتفت  ُ( ).المينُبالس 

ُبابُيفُذكرُسدرةُاملنتهى

مُ ُعنُابنُُِ-88ُ
ُأُ ُ:قالُُسعودُ  ُإىلُِسُانتهُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِسيُبرسولُِملا ُرةُِدُْىُبه

_______________________ 

 .وانظرُماُبعده

ُمنُروايةُجابرُ(00ُ )ومسلمُ(4604ُ)أصل هُيفُصحيحُالبخاريُ.ُصدرُاحلديث(ُ ) أنهُسمعُ,

ُاهللُ همُ":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُأ خب  ُاملقدِسُفطفقت  ُلُبيت  الُاهلل  ُيفُاحِلجرُفج  بنيُقريٌُق مت  مل اُكذ 

ُ.هكذاُُمترصاُ ُ."وأ ناُأ نظرُإليه.ُعنُآياته

ريرةُ هُفقدُأ خرجاهُعنُأيبُه  هُأماُآخر  ُيفُاحلديثُاملايض.ُنحو  ُ.كامُذكرت 

م ُاملتقد  ُالطويل  ُأ نس   .وانظرُحديث 
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ُنتهىاملُ  .ُ ُالسادسةوهيُيفُالس  ُيُ ُ.( )امء ُيُ إليها ُمنُاألرضنتهيُما قبضُفيُ ُعرجُبه

ُوإليهاُيُ ُ.منها ُ}ُ:قالُ.قبضُمنهابطُبهُمنُفوقهاُفيُ نتهيُماُي  ُإذُيغش  ماُُدرةُ ىُالس 

ُ.ُمنُذهبُراٌشُفُ ُ:قال[.6ُ -النجمُآية]ُ{يغيش

ُفأُ  ُقال, ُأُ ُ:ثالثاُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعطيُرسول  ُعطيُخواتيمُ وأُ ُ.لواتُاخلمسعطيُالص 

ُ.ُقحامتاملُ ُتهُشيئاُ مُ باهللُمنُأُ ُملنُملُيرشكُُْفروغُ ُ.سورةُالبقرة

ُ{ولقدُرآهُنزلةُأخرى}ُ:بابُمعنىُقولُاهللُعزُوجل هُربُ ملسو هيلع هللا ىلصُُ,ُوهلُرأىُالنبي 

ُ.ليلةُاإلساء؟

ُعنُأيبُهريرةُ-81ُ ُنزلةُ }. ُرآه ُ]ُ{خرىأُ ُولقد ُاآلية 4ُ النجم رأىُُ:قال[

ُ ُ.جبيل 

ُ.هرآهُبقلبُُِ:اس؛ُقالعبُ ُعنُابنُُِ-10

ُ}ُ:عنُابنُعباس؛ُقالُ- 1 ولقدُ},ُ[  ُالنجمُآية]ُ{ىماُرأُ ُالفؤادُ ُماُكذب 

                                                           

ُُ:"املفهم"قالُالقرطبيُيفُُ:(4  /0)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) ُحديِثُأ نس  مُرقمُ]ظاهر  [84ُتقد 

امءُالسابعةُ ُيبُإىلُالسدرة"أناُيفُالسابعةُلقولِهُبعدُِذكِرُالس  ُذهب  أناُ,ُبنُمسعودويفُحديِثُا.ُ"ثم 

ُفيهُ,يفُالسادسة ُاألكثرُ,وهذاُتعارٌضُالُشك  ُهوُقول  ُأ نس  هاُوهوُالذيُيُ ُ,وحديث  قتضيهُوصف 

ل رس  ُنبيُم  ُكل  ُعلم  نتهيُإليها ُالتيُي  ُبأنا ُقالُكعٌبُ, ُعىلُما ب  قر  ُم 
ُمل ك  هاُُ:قالُ,وكل  ُخلف  وما

ُاهلل ُأمحدُ,أوُمنُأعلمه.ُغيٌبُالُيعلمهُإال  نتهىُأ رواحُُ:وقالُغريهُ,وهبذاُجزمُإسامعيلُبن  إليهاُم 

هداء ُبأنهُمرفوعٌُُ:قالُ,الش  ُأنس  ُحديث  ح  وقوفُ,ويرتج  جُُ,كذاُقالُ,وحديثُابِنُمسعودُم  وملُي عر 

ُبالتعارض,ُعىلُاجلمع ,ُوالُي عارضُقولهُإناُيفُالسادسةُماُدل تُعليهُبقيةُاألخبارُُِ:قلت.ُبلُجزم 

ُإليهاُبعدُأْنُدخلُالسامءُالسابعةأنهُو ُأ صل هاُيفُالسامءُالسادسة,ُصل  ملُعىلُأن  وأ ْغصاناُ.ُألن هَُي 

هاُيفُالسابعة ُساِقهاُ,وفروع  ُأ صل   .انتهى.ُوليسُيفُالسادسةُمنهاُإال 
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ُ.تنيهُمرُ ؤادُِرآهُبفُ ُ:قال[4ُ ُالنجمُاآلية]ُ{خرىأُ ُرآهُنزلةُ 

ُُ:قالُ؛عنُمرسوقُ- 1 نُمُ ُباُعائشةُثالٌثُياُأُ ُ:فقالتُ.عندُعائشةُكئاُ تُ مُ ُكنت 

ُُ.عظمُعىلُاهللُالفريةأُ ُفقدُُْمنهنُ ُمُبواحدةُ تكلُ  ُ.؟ماُهنُ ُ:قلت 

ُُنُزعمُأنُ مُ ُ:قالت ُُ:قالُ.عىلُاهللُالفريةُعظمُ هُفقدُأُ ىُربُ رأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُمداُ حم  ُوكنت 

ُُتكئاُ مُ  ُُ.فجلست  ُأُ ُ:فقلت  ُتُ ُ.نظرينيأُ ُ.املؤمننيُمُ يا ُيقلُِأُ ُ.نييُْلُِعجُ وال ُعزُ ُاهلل ُمل

ُ ُُ{أخرىُولقدُرآهُنزلةُ }[4ُ ُالتكويرُآية]ُ{ولقدُرآهُباألفقُاملبني}ُ:وجل 

ُوُ أناُأُ ُ:فقالت ُُلُهذهُاألمةُسأل  ُ.إنامُهوُجبيلُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُذلكُرسول 

ُرُ ملُأُ  ُهُعىلُص  ُاُ منُالسامءُسادُ ُنهبطاُ هُمُ يتُ رأُ ُ.لقُعليهاُغريُهاتنيُاملرتنيورتهُالتيُخ 

وماُكانُ}ُ:يقولُاهلل ُسمعُأنُ ملُتُ وأُ ُ:فقالت.ُهُماُبنيُالسامءُإىلُاألرضُِعظمُخلقُِ

ُكلُ يُ ُأنُُْلبرش ُ ُوُأُ ُ,ُوحياُ مهُاهللُإال  ُأوُيُ ُ,منُوراءُحجاب  وحيُبإذنهُفيُ ُرسوال ُُرسل 

ُ.[ 5الشورىُآيةُ]ُ{حكيمُهُعلٌُشاءُإنُ ماُيُ 

ُُومنُزعمُأنُ ُ:قالت عىلُاهللُُعظمُ اهللُفقدُأُ ُنُكتاِبُمُُِشيئاُ ُكتمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ}ُ:واهللُيقولُ.الفرية ُالرسول  ُأيا ُأُ بلُ ُيا وإنُملُتفعلُفامُُ,كنزلُإليكُمنُربُ غُما

ُبلُ  ُ.[60املائدةُآيةُ]ُ{هرسالتُ ُغت 

ُنُ أُ ُنُزعمُ ومُ ُ:قالت هُخي 
ُ:واهللُيقولُ.عىلُاهللُالفريةُفقدُأعظمُ ُ.بُبامُيكونُيفُغدُ 

ُُرضُِواأل ُُنُيفُالسامواِتُمُ ُقلُالُيعلمُ } ُُالغيب  ُ[.65-النملُآية]ُ{ُاهللإال 

ُأُ مم ُُشيئاُ ُكامتاُ ُملسو هيلع هللا ىلصُولوُكانُحممدٌُُ:قالتُ:ويفُرواية ُا ُ:هذهُاآليةُعليهُلكتمُ ُنزل 

{ُ ُتقول  ُوأُ ُللذيُأنعمُ ُوإذ ُاهللُعليه ُأُ ُنعمت  ُكُعليكُزوج ُمِسُعليه  ,اهللُواتِقُُك 
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ُ ُاهلل فيُيفُنفِسُوخت  ُُ.هيُْبدُِمُ ُكُما ُوخت  ُش  ُأُ ُواهلل ُ.ىُالناس  ُُأنُُْحق  األحزابُ]ُ{شاهخت 

ُ( )[.40-آية

ُُ؛رسوقعنُمُ ُ-14 ُُثمُ }ُ:هينُقولُ فأُ ُ:لعائشةُقالُقلت  ُفتدىل  ُُ,دنا قابُفكان

إنامُذاكُُ:قالت[ُ  -1ُالنجمُآية]ُ{وحىهُماُأُ ىُإىلُعبدُِوح ُفأُ ُ,دنىوُأُ قوسنيُأُ 

ُ هُالتيُهيُيفُصورتُُِةُِتاهُيفُهذهُاملرُ هُأُ وإنُ ُ.الرجالُُِتيهُيفُصورةُِكانُيأُُْ.ملسو هيلع هللا ىلصُجبيل 

ُأُ ُفسدُ ُ,هصورتُ  ُ.السامءُفق 

ُُ:ويفُقولهُ,نورُأينُأراهُ:ملسو هيلع هللا ىلصبابُيفُقولهُ ُنوراُ ُرأيت 

ُُ:قالُُأيبُذرُ عبدُاهللُبنُشقيقُعنُعنُُ-13 ُُسألت  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرسول  ُهلُرأيت 

ُ.راهىُأُ نُ أُ ُنورٌُُ:ك؟ُقالربُ 

ُُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-15ُ ُُ.شقيق  ُُ:أليبُذرُقالُقلت  ُُلوُرأيت  ُ.هلسألتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

ُمنُهذاُالوجهُعنُمرسوقُقال(00ُ )ومسلمُ(3503ُ,6135ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )ُ قلتُ":ُُمترصا 

تاهُهلُرأ ىُحممٌدُياُ:ُةلعائش ُ:ُرب ه؟ُفقالتُملسو هيلع هللا ىلصأم  عريُمماُقلت  ُش  ُ.ُلقدُقف  ُمنُثالث  م نُ.ُأينُأ نت 

ُفقدُكذب ثكهن  ُ:ُحد  ُحممدا  ثكُأن  نُحد  ُُملسو هيلع هللا ىلصم  هُفقدُكذب  ُقرأْتُ,ُرأىُرب  ُ}ثم  الُت دركهُاألبصار 

ُاخلبريُ  ُاللطيف  ُوهو ُاألبصار  ُي درك ُ{وهو .{ُ
ِ
ُوراء ُمن ُأ و ُوحيا  ُإال  ُاهلل  ُي كل مه ُلبرشُأْن ُكان وما

ُ.ُ{حجاب ُفقدُكذب 
ُماُيفُغد  ثكُأنهُيعلم  نُحد  ُقرأْتُ,ُوم  ياُأياُالرسولُبّلغُماُأ نزلُإليكُمنُ}ثم 

ُ,ُآليةا.ُ{ربك تنيُولكن هُرأ ىُجبيل  ُ.ُ"يفُصورتهُمر 

ُاهللُ:ُفقالت)دونُقولهُُ ُعنُذلكُرسول  ةُسأل  ُهذهُاألم  ُ:ُفقال.ُملسو هيلع هللا ىلصأناُأول  ملُأ رهُعىلُ.ُإنامُهوُجبيل 

ورتِهُالتيُخلق ُ."إىلُقولهُماُبنيُالسامءُإىلُاألرض...ُص 

ُُ ُقوهلا ُ)ودون ُحممٌد ُكان ُولو ُاللفظةُ(الخ...كامتاُ ملسو هيلع هللا ىلص ُوهذه .ُ ُيف ُالبخاري  ُ"الصحيح"أخرجها

(6183ُ)ُ   .عنُأنس 
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ُُعنُأي ُُ:فقال ُُ:ه؟ُقالتسألُ ُيشءُكنت  ُُ.هسألُ أُ ُكنت  ُ:ك؟ُقالُأبوُذرربُ ُهلُرأيت 

ُدُق ُرأُ ُ:فقالُ.سألت  ُ.وراُ نُ ُيت 

ُهُأل ُحجابهُالنورُلوُكشفُ ُ:ويفُقولهُ,إنُاهللُالُينامُ:ملسو هيلع هللا ىلصبابُيفُقولهُ ُحرق 

ُحُ سبُ  ُهُماُانتهىُإليهُبرصهُمنُخلقهوجهُُِات 

ُُ:قالُ,ُعنُأيبُموسىُ-16 ُُبخمسُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقامُفيناُرسول  ُإنُ ُ:فقال.ُكلامت 

ُُاهللُعزُ  ُُ.ينامُ ُنبغيُلهُأنُْوالُيُ ُالُينامُ ُوجل  ُُرفعُ يُ ُ.هويرفعُ ُالقسطُ ُخيفض  ُإليهُعمل 

ُُ.يلُقبلُعملُالنهاراللُ  ُقبلُعملُالليلُوعمل  ُالن حجابُ ُ.النهار ُ)وره يفُروايةُُ.

ُُهُألحرقْتُلوُكشفُ (ُالنار ُبُ س  حات 
ُوجهُِ ( ) ُ.ُهُمنُخلقههُماُانتهىُإليهُبرص 

ُُ.بالنهاروعملُالليلُ.ُرفعُإليهُعملُالنهارُبالليلويُ ُ:ويفُرواية

ُبابُإثباتُرؤيةُاملؤمننيُيفُاآلخرةُرهبمُسبحانهُوتعاىل

10-ُُ ُعنُص  ُُُهيب  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  ُأُ ُإذاُدخل  قالُيقولُُ,اجلنةُ ُاجلنةُُِهل 

ناُلُِْخُدُُْتُ ملُ نا؟ُأُ ضُوجوهُ بيُ ُتُ ملُ أُ ُ:زيدكم؟ُفيقولونأُ ُريدونُشيئاُ تُ ُ:اهللُتباركُوتعاىل

ُ.ُنجناُمنُالناروتُ ُ,اجلنةُ 

ُُ:قال ُُفيكشف  ُأُ ُ.احلجاب  ُشيئاُ فام ُُعطوا ُالنظرُُِأحب  ُمن ُُإليهم ُرهب  ُعزُ إىل ُم

ُ ُ[.6 ُيونسُآية]{سنىُوزيادةواُاحل ُحسن ُللذينُأُ }ُ:تالُهذهُاآليةُثمُ ُ.وجل 

ُبابُمعرفةُطريقُالرؤيةُ

18-ُُ
ِ
ُقالُ؛درياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُسارُ يُ ُبنُُِعنُعطاء ُُ:لناقُ ُ:أنه ُرسول  اهللُُيا

                                                           

ُالسنيُوالباء(ُ ) بحة:ُبضم  ُس   .وسبحاتهُنورهُوجاللهُوهباؤه,ُمجع 
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ُنرىُربُ أُ  ُُإذاُكانُيومُ ُؤيةُالشمسُِضارونُيفُرُ هلُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنا؟ُقالُرسول  ؟ُوُ حُْص 

ُ.بطولهُفذكرُاحلديث..ُ..الُ:قلنا

ُُبلغنيُأنُ ُ:قالُأبوُسعيد ُُاجلرس  ُُأدق  ُ( ).منُالسيِفُُعرةُوأحدُ منُالش 

ُبابُإثباتُالشفاعةُوإخراجُاملوحدينُمنُالنار

ُُ:عنُأيبُسعيد؛ُقالُعنُأيبُنرضةُ ُ-11 ُأمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  النارُالذينُُاُأهل 

ُفإنمُالُيُ ُ,هلهاهمُأُ  أوُُ,مصابتهمُالنارُبذنوهِبُأُ ُولكنُناٌسُُ.يونموتونُفيهاُوالَُي 

ُبخطاياهم ُمُ فأُ ُ,قال ُإماتةُ اهت  ُفُ ُ.م ُكانوا ُإذا هبمُُفجيءُ ُ.بالشفاعةُنُ ذُِأُ ُامُ حُْحتى

ُ.واُعىلُأنارُاجلنةثُ فبُ ُ.( )ضبائرُضبائر

ُياُأُ ُ:ثمُقيل ُاجلنةُأُ ُهل  ُبُ فينُْ.ُواُعليهمفيض  ُبُ احلُُِتونُنبات  ُ,يلُالسيلةُتكونُيفُمح 

ُُكأنُ ُ:منُالقومُفقالُرجٌلُ ُ( ).قدُكانُبالباديةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(ُ 3405ُ,3645ُ,000)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

هُ ُمسلٌمُصدر  يفُحديثُالشفاعةُاملشهورُالذيُذكر  الُ  ُ.مطو 

ُمنُالسيِفُبلغنيُ:ُقالُأبوُسعيد)دونُقولهُُ عرةُوأحد  ُمنُالش  ُأدق  ُاجلرس   (.أن 

( ُ )ُ ُالسيوطي ُ 3 / )قال ُامل عجمة(: ُالضاِد ُبفتح ُوالكرس. ُبالفتح ُضبارة ُمجع ُاجل امعاتُيفُ. وهي

فِرقة ُ.ُت  ب هُاحلال   .انتهى.ُونص 

هُ(83ُ )ومسلمُ(ُ 1 6)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(4ُ) ُنحو 
ُعنُأيبُسعيد  ُعامرة منُروايةَُييىُبِن

ُاجلنةُاجلنةُ"بلفظُ ُاهللُأهل  نُيشاءُبرمحته.ُي دِخل  ُالناِرُالنارُ .ُي دخلُم  ُأهل  انظرواُ:ُثمُيقول.ُوي دخل 

ُفأ خِرجوه ُإيامن ُِمن ُمنُخردل  ُحب ة  ُمثقال  ُيفُقلبِه نُوجدت م ُم  وافيُ . ُاْمت ِحش  ُقد ام  ُمح  ونُمنها .ُخرج 

ُاحليا ُأ و ُاحلياة ُفي لقونُيفُنِر يل. ُإىلُجانبُالس  ُاحِلب ة ُت نبت  ُكام ُفيه ُفي نب تون .ُ رج  ُخت  ُكيف  ُت روها أ مل

لتويةُ ُم  ُ."صفراء 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُآخرُأهلُالنارُخروجاُ 

ُعنُُ-00  ُُأنُ ُ؛ُمسعودُعنُابنُُِعنُأنسُ ُثابت  منُُآخرُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

فإذاُماُجاوزهاُُ.ةمرُ ُهُالنارُ سفعُ وتُ ُ.بوُمرةُ كُْويُ ُ,ميشُمرةُ فهوُيُ ُ.يدخلُاجلنةُرجٌلُ

ُ ُأُ ُعطاينُاهللُشيئاُ لقدُأُ ُ.اينُمنِكُباركُالذيُنجُ تُ ُ:فقالُ.إليهاُالتفت  ُأُ ما ُحداُ عطاه

ُ.ُلنيُواآلخرينوُ منُاأل ُ

ُ ُشجرةٌُفرت  ُله ُُ:فيقولُ.فع ُرب  ُفألُ أُ ُأي ُالشجرة ُهذه ُمن ُدنني ُ,هابظلُ ُستظل 

ُوأُ  ُمائهاُرشب  ُمن ُعزُ . ُاهلل ُُفيقول ُابنُ ُ:وجل  ُإنُُْيا ُلعل ُسألتنيُعطيتُ أُ ُآدم كها

ألنهُيرىُماُُ.رههُيعذُ وربُ ُ-ُهُأنُالُيسألهُغريهاعاهدُ ويُ ُ,ياُرب.ُالُ:فيقول.ُغريها

ُ.ُويرشبُمنُمائهاُ,فيستظلُبظلها.ُدنيهُمنهافيُ ُ-ُلهُعليهُالُصبُ 

ُشجرةٌُُرفعُ تُ ُثمُ  ُأُ ُله ُاأل ُُحسنُ هي ُأُ ُ:فيقولُ.وىلمن ُرب ُهذهُأي ُمن دنني

_______________________ 

ُ(.ُفأماهتمُاهللُإماتة)دونُقولهُُ

ُ(.ُضبائرُضبائر)وقولهُ

واُعليهم:ُثمُقيل)وقولهُ ُ(.ُياُأهلُاجلنةُأ فيض 

ُاهللُ:ُفقالُرجٌلُمنُالقوم)وقولهُ ُرسول  ُ(.قدُكانُبالباديةملسو هيلع هللا ىلصُكأن 

دهُباملصدر,ُوذلكُ(ُفأماهتمُاهلل)قولهُ(:50ُ  )ُ"تفسريه"قالُالقرطبيُيفُُ حقيقةُيفُاملوت,ُألن هُأك 

ُهلم ُتكريام  ُوقيل. :ُ ُيكون ُأْن ُأ ماهتم)جيوز )ُ ُذلكُعبارة ُوالُيكون ُبالنوم, عنُتغييبهمُعنُآالمها

ُ ُأ صح  ل ُواألو  ُعىلُاحلقيقة, وتا  ُم  ُيكنُ. ُمل ُباملصدر ُالفعل  دت  ُأك  ُالنحوي ونُعىلُأن كُإذا ُأمجع  وقد

وسىُت كليامُ  ُانتهى.ُجمازا ,ُوإنامُهوُعىلُاحلقيقة,ُومثلهُوكل مُاهللُم 

ُُ ُيف ُاملناوي ُالقدير"وقال 61ُ / )ُ"فيض ُوفا(: ُحصول  ُبعذاهبا ُاإلحساس ُعدم ُمع ُالناِر ئدة 

بسونُيفُالنارُبالُإِحساِسُماُشاءُاهلل,ُالتْأديِبُبرصفِهمُعنُنعيِمُاجلن ةُتلكُاملدة َُي   انتهى.ُثم 
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ُأل ُ ُمائُُِرشب  ُوأُ ُ,هامن ُهابظلُ ُستظل  ُأُ . ُغريُ لُ سأُ ال ُهاك ُابنُ ُ:فيقول. ُأملُُيا آدم

ُتسأُ تُ  ُال ُأن ُفيقوللُ عاهدين ُغريها؟ ُُ:ني ُغريها؟ُدنيتُ أُ ُُإنُْلعل  ُتسألني ُمنها ك

ُأنُالُيسألهُغريهافيعاهدُ  دنيهُفيُ ُ-رهُألنهُيرىُماُالُصبُلهُعليهُهُيعذُ وربُ ُ-ُه

ُ.ُويرشبُمنُمائهاُ,فيستظلُبظلهاُ.منها

ُتُ  ُاأل ُثم ُمن ُأحسن ُهي ُبابُاجلنة ُعند ُشجرة ُله ُولينيرفع أيُربُُ:فيقول.

ُ ُوأُ ُ,بظلهاُأدننيُمنُهذهُألستظل  ُياُابنُ ُ:فيقول.ُكُغريهاسألُ الُأُ .ُمنُمائهاُرشب 

ُُ.بىلُ:غريها؟ُقالنيُلُ عاهدينُأنُالُتسأُ أملُتُ ُ.آدم ُ-ُكُغريهالُ سأُ هذهُالُأُ ُياُرب 

ُُ.دنيهُمنهافيُ ُ-ُرىُماُالُصبُلهُعليهاهُيُ هُيعذرهُألنُ وربُ 

ُأُ  ُُ:فيسمعُأصواتُأهلُاجلنة,ُفيقولُ,دناهُمنهافإذا ُ:فيقول.ُدخلنيهاأُ ُأيُرب 

ُيُ  ُابنُآدمُما ُمعها؟ُأُ ُرضيكُأنُْيُ منك؟ُأُ ُ( )ينيرْصُِيا ُومثلها ياُُ:قالعطيكُالدنيا

ُ ُتُ أُ ُرب  ُُستهزئ  ُ.العاملنيُمنيُوأنتُرب 

ُفضحُِ ُأُ ُ:مسعودُفقالُابنُ ُك  ُ:تضحك؟ُقالُممُ ُ:أضحك؟ُفقالواُوينُممُ لُ ُتسأُ ال 

ُ ُُهكذاُضحك  ُُممُ ُ:فقالوا.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُمُُِ:ياُرسولُاهلل؟ُقالُتضحك  ُِكُحُِنُض 

ُ ُُ.تستهزئُمنيأُ ُ:العاملنيُحنيُقالُرب  ُُوأنت  ُستهزئ ُإينُالُأُ ُ:العاملني؟ُفيقولُرب 

ُُ( ).قادرٌُُشاءُ يُعىلُماُأُ ولكن ُُ,منك

                                                           

( ُ ُُ:(4/54)قالُالنوويُ(
ِ
ُالياء ُبفتِح ُامل هملة. ُالصاد ُوإسكاِن ُأي. ُمسألتكُمني: ُيقطع  ُما قالُأهلُ,

ُهوُالقط:ُاللغة ُاملسئولُمنه.ُعالرْصي  ُمتىُانقطعُمنُاملسئولُانقطع  ُالسائل  ُيشءُ.ُواملعنى,ُفإن  أي 

ُالسؤالُبينيُوبيك,ُي رضيك  .انتهىُبتجوز.ُوي قطع 

سعودُ(86ُ )ومسلمُ(ُ 0 6)أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) بيدةُعنُابنُم  ُعنُع  ُآخرُُمترصا  منُوجه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبابُأدنىُأهلُاجلنةُمنزلةُفيها

ُُأنُ ُ؛درياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ- 0  اجلنةُمنزلةُُهلُِدنىُأُ أُ ُإنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُرجٌلُ ُبُ قُُِهُعنُالنارُِوجهُ ُاهلل ُارف  ُثُ ومُ ُ.اجلنةُل  ُُلهُشجرةٌُُل  ُُذات  أيُُ:فقالُ.ظل 

ُأُ ربُقدُ  ُالشجرة ُهذه ُإىل ُظلُ مني ُيف ُُ.هاكون ُُوساق  ُحديثُابنُُاحلديث  بنحو

ُ.ُينيُمنكُإىلُآخرُاحلديثرْصُآدمُماُيُ ُياُابنُ ُ:وملُيذكرُفيقولُ.مسعود

هوُلكُُ:قالُاهللُ.ماينبهُاأل ُُفإذاُانقطعْتُُ.كذاُوكذاُهُاهللُسْلُرُ كُ ذُ ويُ ُ:وزادُفيه

ُ.أمثالهُوعرشةُ 

ُُثمُ ُ:قال احلمدُهللُُ:فتقوالنُ.ورُالعنيهُفتدخلُعليهُزوجتاهُمنُاحل ُبيتُ ُيدخل 

ُ( ).عطيتمثلُماُأُ ُحدٌُعطيُأُ ماُأُ ُ:قالُفيقول.ُحياناُلكحياكُلناُوأُ الذيُأُ 

ُعنُُ- 0  ُالش  ُعنُاملُ ُعبي  ُبنُش  يرفعهُإىلُُ,هُعىلُاملنبسمعتُ ُ:قالُُعبةغرية

ُُ:قالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ ُ.اجلنةُمنزلة؟ُدنىُأهلُِماُأُ ُ:هموسىُربُ ُسأل 

_______________________ 

ُاجلنة"ُ:رفعه ُمنها,ُوآخرُأهلُاجلنةُدخوال  روجا  ُآخرُأهِلُالناِرُخ  رجٌلُخيرجُمنُالنارُ.ُإينُأل علم 

:ُفريجعُفيقول.ُفيأتيهاُفي خي لُإليهُأناُمألى.ُاذهْبُفادخِلُاجلنة:ُفيقولُاهللُتباركُوتعاىلُله.ُحبواُ 

اُمألى ُوجدهت  ُاهللُتباركُوتعاىلُله.ُياُرب  ُإليهُأناُ:ُقال.ُاجلنةُاذهْبُفادخلُِ:ُفيقول  فيأتيهاُفي خي ل 

اُمألى:ُفريجعُفيقول.ُمألى ُوجدهت  ُاهللُله.ُياُرب  نياُ.ُاذهبُفادخِلُاجلنة:ُفيقول  ُالد  ُلكُمثل  فإن 

ُلكُعرشةُأ مثالُالدنيا.ُوعرشةُأمثاهلا ُيب:ُقالُفيقول.ُأوُإن  ُامللِك؟ُ,ُأوُأ تضحكُيب,ُأ تسخر  وأنت 

ُ:ُقال ُرسول  ُحت ىُبدتُنواجذهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلقدُرأيت  ذاكُأدنىُأهلُاجلنةُ:ُفكانُيقال:ُقال.ُ"ضِحك 

 ."منزلة

صن ِفُرمحهُاهلل(ُ ) ُأ يبُسعيدُعِقبُحديِثُابِنُم سعود ُ.ُالكالمُكلهُللم  ُأورد ُحديث   .ُحيث 
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ُرجٌلُُ:قال ُأُ ُجييءُ ُهو ُما ُأُ بعد ُدخل ُلهُهل  ُفيقال ُاجلنة ُ.اجلنةُ ُادخلُُِ:اجلنة

ُُ:فيقول ُُأيُرب  ُنزل  ُوقد ُُكيف؟ ُأُ وأُ ُ,ممنازهلُ ُالناس  ُخذوا ُلهاهِتُذُ خ  ُفيقال ُ:م؟

ُأُ  ُمثل  ُلك ُيكون ُمُ ُِكُلُْمُ ُترىضُأن
ُلِ ُمُ ُك  ُفيقولمن ُالدنيا؟ ُُ:لوك ُُرضيت  ُ.رب 

ُُ:فقالُيفُاخلامسة.ُههُومثلُ هُومثلُ هُومثلُ لكُذلكُومثلُ ُ:فيقول ُ.ربُرضيت 

ُ:فيقول.ُكتُعين ولذُ ُ,نفسكُولكُماُاشتهْتُ.ُهمثالُِأُ ُهذاُلكُوعرشةُ ُ:فيقول

ُ ُُرضيت  ُُ.رب 

ُُ:قال ُأولئكُالذينُأُ ُ:عالهمُمنزلة؟ُقالفأُ ُرب  ُُ.ردت  ُ.همُبيديكرامتُ ُغرست 

ُ ُترُ ُ.عليهاُوختمت  ُُ,عنيٌُُفلم ُأُ ومل ُخيطُ ُ,ذنٌُتسمع ُقلِبُومل ُعىل ُ:قالُ,برش ُُر

ُيفُكتاِبُومصداقُ  ُُاهللُعزُ ُه ُنفٌسُ}ُ:وجل  ُأُ ُفالُتعلم ُأعنيما ُ{خفيُهلمُمنُقرة

ُ.اآلية[0ُ -السجدةُآية]

ُُ:قالالشعبيُُويفُروايةُعن ُُاملغريةُبنُ ُسمعت  ُش  موسىُُإنُ ُ:عىلُاملنبُعبةُيقول 

ُُ ُُعزُ ُاهلل ُسأل  ُعنُأُ ُوجل  ُ.وساقُاحلديثُبنحوهُ.اُ ظُ اجلنةُمنهاُح ُُأهلُُِخس 

ُأيبُذرُ ُ-04  ُُ:قالُ؛ُعن ُرسول  ُآخرُ إينُأل ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِقال اجلنةُُأهلُُِعلم

ُمنهاُخروجاُ ُالنارُُِأهلُُِوآخرُ ُ.اجلنةُدخوال ُ ُالقيامةيُ ُرجٌلُ. ُيوم ُبه ُ:فيقالُ.ؤتى

ُرُِاعُْ ُصغارُ ض  ُعليه ُكُِوارفعُ ُ,هذنوبُُِوا ُعنه ُهابارُ وا ُفتُ . .ُذنوبهُصغارُ عرضُعليه

ُُ:فيقال ُوكذاُعملت  ُكذا ُوكذاُ,يوم ُُ.كذا ُوكذاُوعملت  ُكذا ُوكذاُ,يوم .ُكذا

ُ.عرضُعليهتُ ُمنُكبارُذنوبهُأنُُْوهوُمشفٌقُ.ُنكرأنُيُ ُستطيعُ الُيُ .ُنعمُ:فيقول

ُُفإنُ ُ:فيقالُله ُُ:فيقولُ.سيئةُحسنةُلكُمكانُكل  ُُرب  راهاُالُأُ ُشياءُ أُ ُقدُعملت 
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ُ.ُههنا ُُفلقدُرأيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.هنواجذُ ُحتىُبدْتُُضحك 

ُ:فقالُ.رودسألُعنُالوُ يُ ُُبنُعبدُاهللُأنهُسمعُجابرُ ُ؛بريالزُ ُأيبعنُُ–03ُ 

ُانظُ ُ.جيءُنحنُيومُالقيامةُعنُكذاُوكذانُ  دعىُفتُ ُ:قال.ُ( )ذلكُفوقُالناسُرُأي 

ُاألوُ ُ.وماُكانتُتعبدُ ُ.ممُبأوثانااأل ُ ُفاألوُ ُل  نُمُ ُ:بعدُذلكُفيقولناُتيناُربُ يأُُْثمُ ُ.ل 

ُفيقولون ُربُ ُ:تنظرون؟ ُناننظر ُربُ أُ ُ:فيقول. ُكمنا ُننظرُ ُ:فيقولون. .ُإليكُحتى

ُفيتجُ  ُىل  ُُ:قالُ.ُهلمُيضحك  ُعويُ ُ.ونهعُ بُ هبمُويتُُْفينطلق  وُأُ ُمنافٌقُُ,إنسانُمنهمُطيُكل 

ُ.ُونهعُ بُ ثمُيتُُْ.وراُ نُ ُؤمنٌُمُ 

ُجهن ُُوعىلُجرِسُ ُُمُكالليب  .ُاملنافقنيُنورُ ُطفأُ يُ ُثمُ ُ.شاءُاهللنُتأخذُمُ ُ.( )ٌكُوحس 

                                                           

,ُهكذاُوقعُهذاُاللفظُيفُمجيعُاألصولُمنُصحيحُمسلم(:4/30ُ)ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُ(ُ )

رونُعىلُأ ن هُتصحيٌفُوتغيرٌيُواختالٌطُيفُاللفظ مونُواملتأخ  قالُاحلافظُعبدُاحلقُيفُ.ُواتفقُاملتقد 

ُ"كتابهُ ُالذىُوقعُيفُكتاِبُ:ُ"حيحنياجلمعُبنيُالص  ُالناسخنيمُ ُهذا أ وُكيفُ.ُسلمُختليٌطُمنُأحِد

ُكان ُالن سِخُ:ُوقالُالقايضُعياض, ُاحلديثُيفُمجيِع ُيريُكثريُوتصحيفوفيهُتغ,ُهذهُصورة  :ُقال.

ومُ "وصوابهُ ُيومُالقيامةُعىلُك  ُأهِلُاحلديث.ُ"نجئ  ويفُكتابُابنُأيبُخيثمةُمنُ,ُهكذاُرواهُبعض 

ُ ُمالك ُبن ُكعب ُ"طريق ُتل  ُعىل ُالقيامة ُيوم ُالناس  رش َُي  ,ُ ُتل  ُعىل تي ُ"وأ م  ُيفُ. ُالطبي وذكر

عن.ُفريق ىُهو"نُحديثُابنُعمرُمُ"التفسري" ُُيي  ُفوقُالناسُملسو هيلع هللا ىلصحممدا  وم  ت هُعىلُك  وذكرُمنُ.ُ"وأ م 

رشُالناسُيومُالقيامة"مالكُُحديثُكعبُبنُِ ُ.َُي  تىُعىلُتل  هُ:ُقالُالقايض.ُ"فأ كونُأ ناُوأ م  فهذاُكل 

ُمنُاحلديث ُتغري  ُما بني   ُي  ُاحلرفُعىلُالراووأنُ , ُأ ظلمُهذا ُكان ُيه ُوكذا, ُبكذا ُعنه ىُفعب  ُاحم  ,ُأو

هُبقوله ُعليهُانظر,ُأيُفوقُالناس.ُوفرس  ُ.ُوكتب  ُالكل  ُالنقلة  ُفجمع  وهُعىلُأ نهُِمنُمتِنُ.ُتنبيها  ق  ونس 

ُالقايض.ُاحلديثُكامُتراه   .انتهى.ُواهللُأعلم.ُوقدُتاب عهُعليهُمجاعٌةُمنُاملتأخرين,ُهذاُكالم 

 (.30 / )قالهُالسيوطيُ.ُشوٌكُصلبُمنُحديد.ُبفتحُاملهملتني(ُ )
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ُاملؤمنونينجُ ُثمُ  ُفتنجُ ُ.و ُأول  زُ ُو
ُالبدرُمرةُ  ُليلة ُكالقمر ُأُ ُ.وجوهم الُُلفاُ سبعون

ُ ُُثمُ ُ.اسبونَي  ُ.ُكذلكُثمُ .ُيفُالسامءُنجمُ ُضوإُِمُكأُ الذينُيلون 

ُُثمُ  ُُ.الشفاعةُ ُحتل  يفُوكانُ.ُالُإلهُإالُاهللُ:نُالنارُمنُقالمُُِويشفعونُحتىُخيرج 

ُيُ قلبُِ ُما ُاخلري ُمن ُشعريه ُفيُ ُ.ةُ زن
ِ
ُبفناء ُُ.اجلنةُجعلون ُُوجيعل  ُيُ ُأهل  ُاجلنة ونُرش 

ُُتوانبُ مُاملاءُحتىُيُ هعلي
ِ
ُُ.يفُالسيلُنباتُاليشء ُيُ ُثمُ ُ.حراقهُويذهب  ُحتُ ُسأل  ُىُجت  ُعل 

ُ.مثاهلاُمعهالهُالدنياُوعرشةُأُ 

ُُ:اهلل؛ُقالُعبدُُِبنُُِجابرُُِعنُ-05  ُُقوماُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  رجونُمنُخي 

ُ ُُ,رتقونُفيهاالنارَُي  ُُدارُ إال  ات 
ُ.ىُيدخلونُاجلنةم,ُحتُ وجوههُُِ( )

ُُ:قري؛ُقالالفُ ُيزيدُ ُعنُ-06ُ  ُُكنت  فخرجناُُ.اخلوارجُمنُرأِيُُغفنيُرأٌيُقدُش 

ُُريدُأنُْنُ ُصابةُذويُعددُ يفُعُِ ُُثمُ ُ.نحج  عىلُاملدينةُناُرُْفمرُ ُ:قالُ.عىلُالناسُنخرج 

ُجابرُ  ُُبنُ ُفإذا ُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِ.إىلُساريةُجالٌسُُ.ثُالقومدُ عبدُاهللَُي 

ُذكرُ  ُقد ُهو ُُ.مينيهن اجلُ ُفإذا ُفقلت  ُُ:لهُقال ُصاحب  ُالذيُُ.اهللُرسولُُِيا ُهذا ما

ُ ,ُ[ُ 1 -آلُعمرانُآية]ُ{خزيتهفقدُأُ ُالنارُ ُدخلُِنُتُ كُمُ إنُ }ُ:ثون؟ُواهللُيقولدُ حت 

ُأُ كلُ }و ُأنُْام ُأُ ُرادوا ُمنها ُفيهاخيرجوا ُآية]ُ{عيدوا 0ُ -السجدة ُالذيُ[ ُهذا فام

ُ.تقولون؟

ُالقرآنُ ُتقرأُ أُ ُ:قالُفقال ُُ:قالُ.نعمُ:؟ُقلت  يعنيُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُحممدُ ُقامُِبمُ ُفهلُسمعت 

                                                           

يطُبالوجهُمنُجوانبهو,ُمجعُدارةُ( ) ُالسجودُِ,ُهيُماَُي  ُالوجِهُلكوناُحمل  ُدارة  ل  ُالُتْأك  ُالنار  .ُومعناهُأن 

 (.4/50)قالهُالنوويُ
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ُُهُاهللُفيه؟الذيُيبعثُ  ُُفإنهُمقامُ ُ:قالُ.نعمُ:قلت  مُ حم 
املحمودُالذيُخيرجُاهللُبهُُملسو هيلع هللا ىلصُدُ 

ُ.ُمنُخيرج

ُُثمُ ُ:قال ُوأُ ُ:قالُ.عليهُالناسُُِرُ ومُ ُالرصاطُُِوضعُ ُنعت  حفظُأنُالُأكونُأُ ُخاف 

ُُقوماُ ُأنُ ُنهُقدُزعمُ غريُأُ ُ:قالُ.ذاك ُفيهاُرجونُمنُالنارُبعدُأنُْخي  ُيكونوا ُ:قال.

ُفيُ  ُخرُ يعني ُكأن  ُعيدانُ جون ُُم ُنراُ ُ:قالُ.( )مامِسُالس  ُاجلنةُُفيدخلون ُأنار من

ُفيخرجونُكأُ ُ.فيغتسلونُفيه ُُ.مُالقراطيسن 

ُأُ ُ:قلناُ.نافرجعُْ ُُترونُ وَيكم فالُُ.ناعُْ؟ُفرج ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِالشيخُيكذب 

ُ ُ.أوُكامُقالُأبوُنعيمُ.واحدُ ُرجلُ ُاُغريُ من ُُواهللُماُخرج 

ُأنسُُِ-00  ُُأنُ ُ؛مالكُبنُُِعن ُُرسول  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُأربعةٌُُخيرج  ُالنار ُمن

ُُ.عرضونُعىلُاهللفيُ  ُُ:همُفيقولحدُ أُ ُفيلتفت  ينُخرجتنيُمنهاُفالُتعدُْإذُأُ ُأيُرب 

ُ.نجيهُاهللُمنهافيُ .ُفيها

ُُ:عنُأيبُهريرة؛ُقالُرعةُ يبُزُ عنُأُ ُالقعقاعُُِعنُعامرةُبنُُِ-08ُ  بنيُُوضعت 

                                                           

مسمُاملعروفُالذيُي ستخرجُمنهُالشريج.ُِسْمسمُهوُمجعُ (ُ ) واهللُُ-معناهُ:ُ"النهاية"ويفُ.ُوهوُهذاُالس 

امسمُمجعُ ِسمِسمُ-أعلمُ ُالس  ُأن  .ُ ُدقاقا  ُق لعتُوت ركتُيفُالشمسُلي ؤخذُحب ها ُإذا ُتراها وعيدانه

ُفشب هُهباُهؤالء.ُسوداء رتقٌة ُحم  ُاللفظة:ُقال.ُكأنا ُهذه ُتطل بت  ُفيهاُُ.وطاملا ُفلمُأ جْد ُعنها وسألت 

ُشافياُ  ُقال, فةُ : ر  ُحم  ُاللفظة  ُتكون ُأْن ُأ شبه ُوما اسم, ُالس  ُعيدان ُكانت ُورب ام .ُ ُأ سود  ُخشٌب وهو

ُالقايضُعياضُفقال.كاألبنوسُاه ا امِسمُهنا:ُـُوأم  ُمعنىُالس  ُ:ُقال.ُالُي عرف  ُصواب هُعيدان  ولعل 

مِسم:ُقالُالنووي.ُهوُاألبنوس:ُقيلو,ُوهوُعوٌدُأسودُ .ُوهوُأ شبه.ُالساسم ُأن هُالس  ُ.ُواملختار 

 (.4/64)رشحُالنوويُُ
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ُُ.وحلمُ ُمنُثريدُ ُصعةُ قُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُيديُرسولُِ ُأُ ُوكانْتُُ-ُراعالذُ ُفتناول  الشاةُُحب 

ُُ-ُإليه ُُ:فقالُ.نسةُ ُفنهس  ُالقيامةُسيدُ أنا ُُثمُ ُ,الناسُيوم ناُأُ ُ:خرىُفقالأُ ُنس 

ُالقيامةسيُ  ُالناسُيوم ُُ.د ُيسألونهأُ ُىُرأُ فلام  ُال ُأُ ُ:قالُ.صحابه ُكيفه؟ال  ُُتقولون

ُُ:قالوا ُُيقومُ ُ:اهلل؟ُقالُقالُكيفهُياُرسول  ُُ.العاملنيُالناسُلرب 

ُ.ُرعةيبُزُ وساقُاحلديثُبمعنىُحديثُأيبُحيانُعنُأُ 

ُقصة ُيف ُفقالُوزاد ُإبراهيم ُالكوكبقولُ ُوذكرُ . ُيف ُ}ُ:ه ُريب  وقولهُُ.{هذا

ُ}ُ:وقولهُ.{همُهذاهُكبريُ بلُفعلُ }ُ:آلهلتهم ُُ.{ُسقيمٌُإين  ُهُإنُ بيدُُِحممدُ ُوالذيُنفس 

أوُُ,وهجرُامُبنيُمكةُ كُ لُ ُالباِبُُ( )ضاديتصاريعُاجلنةُإىلُعُِنيُمنُمُ رصاعُ ماُبنيُاملُِ

ُ( ).ذلكُقالُدريُأي ُالُأُ ُ:قالُ,هجرُومكة

                                                           

ب تاهُمنُجانِب ْيه.ُوإِعجاِمُالضادُِ,ُبكرِسُالع ني(ُ ) ش   .ُانتهى.ُخ 

منُروايةُأيبُحيانُالتيميُعنُأيبُزرعةُ(13ُ )ومسلمُ(06ُ 3,ُ 8 4,ُ 6 4)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ":ُعنُأيبُهريرة ُبلحمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُأ يتُرسول  فعُإليهُالذراعُ.ُيوما  ُمنهاُنسةُُ-وكانتُت عجب هُُ-فر  فنهس 

ُالناِسُيومُالقيامة:ُفقال لنيُواآلخرينُيفُ.ُأ ناُسيد  ُاهللُيومُالقيامةُاألو  وهلُتدرونُبامُذاك؟ُجيمع 

ُواحدُ  ُمنُ.ُفي سمعهمُالداعيُوي نفذهمُالبرص.ُصعيد  ُالناس  ُفيبلغ  مس  ُوالكربُماالُوتْدنوُالش  الغم 

تملون.ُي طيقون ُالناسُلبعض.ُوماالَُي  ُبعض  ُت رونُماُأنتمُفيه؟ُأ الُترونُماُقدُبلغكم؟ُ:ُفيقول  أ ال 

ُلبعض ُالناس ُبعض  ُفيقول  ُرب كم؟ ُإىل ُلكم ُيشفع  ن ُم  ُت نظرون ُأ ال ُآدم": ُائتوا ُآدم. ....ُفيأتون

.ُوفيهُقالُإبراهيم..صلواتُاهللُعليهموفيهُإتيانُنوحُوإبراهيمُوموسىُوعيسىُوحممدُ.ُاحلديث

ُكذباته ر  ُ.ُ"نفيس.ُنفيس.ُوذك 

ُُ ُقوله ُقال)وليسُعندهم ُيسألونه ُال ُأ صحاب ه ُرأ ى ُفلام  ُقالوا: ه؟ ُكيف  ُتقولون ُأ ال  ُرسولُ: ُيا كيفه

ُ(.ُاهلل؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُأيبعنُُ–01ُ  ُُمالك  مالكُعنُُوأيبُ,عنُأيبُهريرةُعنُأيبُحازمُ ُاألشجعي 

ُُ:قاالُ؛ذيفةعنُح ُُربعي ُُاهلل ُجيمعُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  فيقومُ.ُتباركُوتعاىلُالناس 

ُتُ  ُحتى ُلُِزُْاملؤمنون ُاجلنةُف  ُهلم ُفيقولون. ُآدم ُأُ ُ:فيأتون ُاستفتْحُيا ُاجلنةُبانا .ُلنا

ُأُ ُ:فيقول ُاجلن ُوهل ُمن ُخرجكم ُإال  ُآدمُُخطيئةُ ة ُُ.أبيكم .ُذلكُبصاحِبُُلست 

ُإىلُابنيُإبراهيمُخليلُِ ُُ:قالُفيقولُإبراهيم.ُاهللُاذهبوا إنامُ.ُذلكُبصاحِبُُلست 

ُ وراءُ ُمنُوراءُ ُخليالُ ُكنت 
فيأتونُ.ُمهُاهللُتكليامُ الذيُكلُ ُملسو هيلع هللا ىلصوسىُواُإىلُمُ اعمدُ ُ.( )

_______________________ 

ُ(.هذاُريب:ُوذكرُقول هُيفُالكوكب)وكذاُقولهُُ

ُوقعُيفُالبخاريُومسلمُُ سلميفُروايةُأيبُحيُ-كذا ُم  ُانُالتيُساقها ُُ.وأ حالُعليها. ُ)بقوله ر  وذك 

ُ.ُوملُيذكْرها(ُكذباته

ُاهللُ,ُعنُحممدُبنُسريينُعنُأيبُهريرة(ُ 40 )ومسلمُ(01ُ 4)وروىُالبخاريُ ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ":ُقال ُثالثُكذباتُملُيكذْبُإبراهيمُالنبي  ُإال  وقولهُُ{إينُسقيمٌُ}قولهُ,ُثِنتنيُيفُذاِتُاهلل.ُقط 

ُ."أختي..ُوواحدةُيفُشأنُسارةُ{فعلهُكبريهمُهذاُبل}

ُأربع,ُوقدُجاءُيفُروايةُ:ُقالُالقرطبي(:ُ 6/41)قالُاحلافظُيفُالفتحُُ ِذْكرُالكوكبُيقتيضُأ نا

ُ.ُفيحتاجُيفُذكرُالكوكبُإىلُتأويل.ُابنُسريينُبصيغةُاحلرص

اُوهٌمُمنُبعضُالرواة:ُقلتُ ُقولِهُيفُسارة,ُوالذيُُ"الكوكبيفُ"فإنهُذكرُقولهُ.ُالذيُيظهرُأ ن  بدل 

نُذكرُسارةُملاُن قلُأ نهُقالهُ ُمعُأنهُأ دخلُم  ات فقتُعليهُالط رقُِذكرُسارةُدونُالكوكب,ُوكأن هُملُي عد 

ها ُفلمُيعد  ُليستُبحالُتكليف,ُيفُحالُالطفولية ُالط فولية ُحال  ُألن  ُإسحاق,ُ, ُابِن ُطريقة وهذه

قالهُ:ُلكنهُقالهُعىلُطريِقُاالستفهاِمُالذيُي قصدُبهُالتوبيخ,ُوقيل,ُبلوغإنامُقالُذلكُبعدُال:ُوقيل

ُالُي صلحُللربوبية ُالذيُيتغري  أن هُقالُ,ُوهذاُقولُاألكثر.ُعىلُطريقُاالحتجاجُعىلُقوِمهُتنبيٌهُعىلُأن 

ُهبم ام    .انتهى.ُوهوُاملعتمد,ُوهلذاُملُي عدُذلكُيفُالكذبات.ُتوبيخا ُلقومهُأوُهتك 

( ُ 343ُ/  )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ( ها(: ُوبضم  قالُُ.واخت لفُالرتجيحُفيهامُ,وضبطُبفتحُاهلمزِة
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ُ ُُ:فيقولُملسو هيلع هللا ىلصموسى ُكلمةُُِ.ذلكُبصاحِبُُلست  ُعيسى ُإىل ُوروحُُِاذهبوا ُ.هاهلل

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفيقولُعيسىُ ُ.ُذلكُبصاحِبُُلست 

ُحممداُ  ُلهُملسو هيلع هللا ىلصُفيأتون ُفيؤذن ُاأل ُوتُ ُ.فيقوم ُج ُُ.حمُ والرُ ُمانةُ رسل يُتُ بُ ن ُفتقومان

ُُ.كمُكالبقلُ وُ أُ ُفيمرُ ُ.وشامال ُُالرصاطُيميناُ  يشءُُي ُيُأُ مُ نتُوأُ يبُأُ بأُ ُ:قالُقلت 

ُقالُكمرُ  ُأُ ُ:البق؟ ُالبِقُمل ُإىل ُطرفةُُِويرجعُ ُكيفُيمرُ ُتروا ُثمُ ُيف ُرُ كمُ ُعني؟

ُُ.الرجالُوشدُ ُريالطُ ُرُ كمُ ُثمُ ُ.الريح ُُ.معامهلُ مُأُ ريُهِبُجت 

ُُكمُقائمٌُونبيُ  ُُ:اطُيقولعىلُالرص  ُأُ ُعجزُ حتىُتُ ُ.ممُسلُ سلُ ُرب  حتىُ.ُالعبادُعامل 

ُ ُجي  ُالرجل  ُيستطيعُ ُيء ُُالسريُ ُفال ُحافُ ُ:قالُ.فاُ ُزْحُإال  ُالرصاطُِتُ ويف ُُي ُكالليب 

ُ.ُيفُالنارُومكدوٌسُُ,ناج ُُوٌشُفمخدُ ُ.بهُمرْتُمأمورةُبأخذُمنُأُ ُ.قةعلُ مُ 

ُ( ).سبعونُخريفاُ جهنمُلُ ُقعرُ ُإنُ ُ:والذيُنفسُأيبُهريرةُبيده

_______________________ 

ُبالُتنوينُ:النووي بُ.ُأشهرمهاُالفتح  بهُأبوُالبقاءُوالكندي,ُوصو  ,ُوصو  وجيوزُبناؤهاُعىلُالضم 

ُمن ,ُوإْنُورد  ُمذر  ركب ٌةُمثلُشذر  ُم  ُالكلمة  ُعىلُأن  ُدحيةُالفتح  نُيفُابن  ُجاز,ُومعناهُملُأ ك  نا  نو  ُم  صوبا 

ُعىلُسبيِلُالتواضع,ُأي:ُقالُصاحبُالتحرير.ُالتقريبُواإلداللُبمنزلةُاحلبيب ُ:ُكلمةُت قال  لست 

ليح:ُقال.ُيفُتلكُالدرجة ُم  ُلُفيهُمعنى  ُالذيُأ عطيتهُكانُبسفارِةُجبيل,ُ.ُوقدُوقع  ُالفضل  وهوُأن 

ُ ُالذيُكل مه ُم وسى ُائتوا ُوراءولكن ر ُوكر  ُاهللُبالُواسطة, .ُ ُنبي نا ُإىل ُملسو هيلع هللا ىلصإشارة  ُلهُ, ُحصلْت ألن ه

ُحممد
ِ
ُم وسىُالذيُهوُِمنُوراء

ِ
ؤيةُوالسامعُبالُواسطة,ُفكأنهُقالُأ ناُمنُوراء  .انتهى.ُالر 

هُيفُ(13ُ )ومسلمُ(3345ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) رعةُعنُأ يبُهريرةُنحو  ُآخرُمنُروايةُأيبُز 
منُوجه 

ُ ُوغريه.ُفاعةُالط ويلحديثُالش  ُ.ُوأ خرجاهُمنُحديِثُأنس 

ذيفةُُ ُمنُحديثُح  جهُالبخاري  ر  ُ.ُوملُخي 

اطُي مينا ُوِشامال ُ)وليسُعندهمُقولهُُ ومانُجن بتيُالرص  ُفتق  حم  ُوالر  ُ(.ُوت رسلُاأل مانة 
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ُوأناُأكثرُاألنبياءُتبعاُ,أناُأولُالناسُيشفعُيفُاجلنةُ:ملسو هيلع هللا ىلصبابُيفُقولُالنبيُ

ُُ:مالك؛ُقالُعنُأنسُبنُُِ-0ُ   ُأُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُنا يفُُشفعُ يُ ُالناسُُِول 

ُ.اُ نبياءُتبعاأل ُُكثرُ ناُأُ وأُ .ُاجلنة

ُُبنُُِعنُأنسُِوُ-    ُُ:قالُ؛مالك  يومُُاُ عُ األنبياءُتبُ ُكثرُ ناُأُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.بابُاجلنةُنُيقرعُ لُمُ وُ ناُأُ وأُ ُ.القيامة

ُُ.مالكُبنُُِأنسُُِعنُ-    ُقُنبٌيُصدُ ملُيُ .ُيفُاجلنةُولُشفيعُ ناُأُ أُ :ُملسو هيلع هللا ىلصُقالُالنبي 

ُمُِ ُدُ نُاألنبياءُماُص  ُمُ نُأُ هُمُِقُ صدُ ماُيُ ُمنُاألنبياءُنبياُ ُوإنُ ُ.قت  ُ.واحدٌُُُرجٌلُتهُإال 

ُُ:مالك؛ُقالُبنُُِعنُأنسُُِ-4   ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُ.اجلنةُيومُالقيامةُآيتُباب 

ُفأُ  ُُ.ستفتح  ُأُ مُ ُ:اخلازنُفيقول  ُن ُفأقول  ُُ:فيقولُ.حممدٌُُ:نت؟ ُأُ ُبك  ُأُ ُمرت  ُال ُفتح 

ُُ.كقبلُ ُحدُ أل ُ

ُدعوةُالشفاعةُألمتهُملسو هيلع هللا ىلصبابُاختباءُالنبيُ

ُ:ُعنُأيبُهريرة؛ُقالُعنُأيبُصالح ُُ-3ُ   ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُُلكل  ُدعوةٌُُنبي 

ُفتعجُ ُ.ستجابةمُ  ُُ.هدعوتُ ُنبي ُُلُكل  ُ.تيُيومُالقيامةمُ عةُأل ُدعويتُشفاُوإينُاختبأت 

ُ( ).متيُالُيرشكُباهللُشيئاُ نُماتُمنُأُ مُ ُ,شاءُاهللُإنُُْفهيُنائلةٌُ

_______________________ 

ُالرقاقُ ُيفُالفتحُكتاب  هاُاحلافظ  ر  ُ.فانظرها.ُبابُجرسُجهنم.ُوفيهُأ يضا ُزياداٌتُذك 

ُ)قولهُ ُاحلافظُيفُُ(خريفاُ : 6/38ُ)ُ"الفتح"قال ُالسنة(: ُمن ُمعلوٌم ُاخلريفُزماٌن ُهناُ, ُبه واملراد

ُالعام ُأ زكىُ,ُالصيفُوالشتاءُوالربيع.ُوختصيصُاخلريفُبالذكرُدونُبقيةُالفصول, ُاخلريف  ألن 

نىُفيهُالثامر  .انتهى.ُالفصولُلكونهُجي 

ُ,ُايةُاألعرجمنُرو(5135ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) منُروايةُ(11ُ )ومسلمُ(0046ُ)والبخاريُأيضا 
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ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُعنُ,لاعبدُاهللُقُجابرُبنُِعنُُ-5ُ   ُُلكل  قدُدعاُهباُيفُُدعوةٌُُنبي 

ُمُ أُ 
ُوخبُ .ُهتِ ُ.تيُيومُالقيامةمُ أل ُُدعويتُشفاعةُ ُأت 

ُوبكائهُشفقةُعليهمُ,ألمتهملسو هيلع هللا ىلصُبابُدعاءُالنبيُ

ُُأنُ ُ؛مروُبنُالعاصعُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-6ُ   ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُاهللُعزُ ُتالُقول  يفُُوجل 

ُ}ُ:إبراهيم -إبراهيمُآية]{يهُمن ُنيُفإنُ عُ بُِنُتُ منُالناسُفمُ ُكثرياُ ُضللنُ أُ ُإننُ ُرب 

ُُإنُْ }ُ:وقالُعيسىُُ,اآلية[46ُ تغفرُهلمُفإنكُأنتُُإنُْوُ,كمُعبادُ تعذهبمُفإن 

ُُ.هيُْيدُ ُفرفعُ [8ُ  -املائدةُآية]{  احلكيمُالعزيزُ 

ُُفقالُاهللُعزُ ُ.ىتيُوبكُ مُ تيُأُ مُ أُ ُاللهمُ ُ:وقال ُُ:وجل  ُُياُجبيل  مُ اذهبُإىلُحم 
ُ-ُدُ 

ُيُ فسلُُْ-ُعلمكُأُ وربُ  ُبكيك؟ُفأُ هُما ُخبُ فأُ ُ.هلُ فسأُ ُُتاهُجبيل  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهُرسول 

ُُ:فقالُاهللُ-ُعلمُ وهوُأُ ُ-ُبامُقال ُاُإنُ ُ:فقلُ.دإىلُحممُ ُاذهْبُُياُجبيل  نرضيكُيفُس 

ُمُ أُ 
ُ.سوءكوالُنُ ُ,كتِ

والُتنفعهُقرابةُُ,والُتنالهُشفاعةُ,بابُبيانُأنُمنُماتُعىلُالكفرُفهوُيفُالنار

ُاملقربني

ُُ:قالُرجالُ ُأنُ ُ؛ُعنُأنسُ ُ-0   ُُ.يفُالنارُ:يب؟ُقالينُأُ اهللُأُ ُياُرسول  ُفلام 

ُ.باكُيفُالناريبُوأُ أُ ُإنُ ُ:فقالُ.ىُدعاهقفُ 

_______________________ 

ُ.ُأيبُسلمةُكالمهاُعنُأيبُهريرةُبه

ُباهللُشيئاُ )دونُقولهُُ تيُالُيرشك  ُِمنُأ م  ُُ.(فهيُنائلٌةُإنُشاءُاهلل,ُم نُمات 

ُعىلُهذهُالزيادةُاحلافظُيفُالفتح  .ونص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ{وأنذرُعشريتكُاألقربني}ُ:تعاىلبابُيفُقولهُ

وأنذرُ}:هذهُاآليةُنزلْتُملاُأُ ُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُطلحةُ ُعنُموسىُبنُُِ-8ُ  

ُآية]ُ{كُاألقربنيعشريتُ  3ُ  -الشعراء ]ُ ُرسول  ُُدعا ُريشاُ قُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُواعُ فاجتمُ .

ُُفعمُ  ُنقذواُأُ ؤيُأُ عبُبنُلُ ياُبنيُكُ ُ:فقالُ.وخص  بنُةُرُ ياُبنيُمُ ُ.كمُمنُالنارنفس 

ُ ُنقذواُأُ أُ ُكعب  ياُبنيُُ.كمُمنُالنارنقذواُأنفس ُشمسُأُ ُياُبنيُعبدُُِ.كمُمنُالنارنفس 

ُُعبدُِ كمُأُ نقذواُأُ ُمناف  ُ.ُمنُالنارنفس 

ُبنيُهاشمُ  ُأُ أُ ُيا ُنقذوا ُبنيُعبدُُِ.نُالناركمُمُِنفس  ُأُ املطلبُأُ ُيا ُنقذوا كمُمنُنفس 

ُأُ ُ.النار ُفاطمة ُفإينُالُأُ ُ.منُالنارُنقذيُنفسِكُيا ُأنُ ُغريُ ُ.لكمُمنُاهللُشيئاُ ُملك 

ُ( ) .الهلابُِلهاُبُِبُ سأُ ُاُ مِحُلكمُرُ 

                                                           

هُمنُروايةُسعيدُ(06ُ )ومسلمُ,ُواللفظُله(ُ 331,ُ 60 )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُنحو 
منُوجه 

ريرةُ,ُبنُاملسيبُوأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحن ُأ باُه  ُاهللُ":ُقالُأن  ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصقام  ُعز  حنيُأ نزلُاهلل 

ُ ُعشريتكُاألقربني}وجل  ُ{وأنذر ُقال. ُقريٌُ: ُمعرش  ُُ-يا ُنحوها ُكلمة ُُ-أو كمُالُاشرتوا أ نفس 

ُالُأ غنيُعنكمُمنُاهللُشيئاُ ,ُأ غنيُعنكمُمنُاهللُشيئاُ  ُبنُ ,ُياُبنيُمناف  عبدُاملطلبُالُأ غنيُُياُعباس 

ُمنُاهللُشيئاُ  ةُرسوِلُاهللُالُأ غنيُعنِكُمنُاهللُشيئاُ ,ُعنك  لِينيُ,ُوياُصفيةُعم  دُس  وياُفاطمةُبنتُحمم 

ُ."شيئاُ ماُشئِتُِمنُمالُالُأ غنيُعنِكُمنُاهللُ

ل هاُبِبالهلا)دونُقولهُُُ ُلكمُرمِحا ُسأ ب  ُابنُحجر.(غريُأن  ُعىلُهذهُالزيادةُاحلافظ  ُ.ُوقدُنص 

ُُُ ُيف ُ  0/3 )ُ"الفتح"قال ُالنووي(: ُقال ُقوله: ُضبطنا ُوبكرسها: دة ُاملوح  ُبفتِح ُببالهلا ومهاُ.

هوُبالفتِحُ:ُالتنيُوقالُابنُ .ُرويناهُبالكرس,ُورأيت هُللخطايبُبالفتح:ُوقالُعياض.ُوجهانُمشهوران

ُ.ُولبعضهمُبالكرس.ُلألكثر ُقلت  ُفإنهُمنُالباِلل: لُومِجال,ُومنُمثلُ.ُمجعُب لل.ُبالكرسُأ وجه, مج 

وهوُالنداوة,ُوأ طلقُذلكُعىلُ.ُوالباللُبمعنىُالبلل.ُمثلُقطامُوحذام.ُقالهُبالفتحُبناهُعىلُالكرِسُ
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ُُ{قربنيكُاأل ُعشريتُ ُوأنذرُْ}ُملاُنزلْتُُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-1ُ   اهللُُقامُرسول 

ُُملسو هيلع هللا ىلص ياُبنيُعبدُُ,ياُصفيةُبنتُعبدُاملطلبُ,ياُفاطمةُبنتُحممدُ:فاُفقالعىلُالص 

ُالُأُ ُ.املطلب ُُ.لكمُمنُاهللُشيئاُ ُملك  ُ.وينُمنُمالُماُشئتملُ س 

ُ:ملاُنزلتُ:قاالُريضُاهللُعنهامُمروعنُقبيصةُبنُاملخارق,ُوزهريُبنُعُ ُ-0ُ  

ُُ:قالُ{وأنذرُعشريتكُاألقربني} إىلُرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُانطلقُنبي 
فعالُُ.منُجبلُ ُ( )ضمةُ 

ُرجلُ ُإنامُمثلُومثلكمُكمثلُُِ.ياُبنيُعبدُمنافاهُإينُنذيرٌُُ:ىنادُ ُثمُ ُ.اُ رُ عالهاُحجُ أُ 

ُُىُالعدوُ رأُ  ُيُ ُُأنُْيِشُفخُ ُ.هلهأُ ُأُ بُ يرُُْفانطلق  ُُسبقوهُفجعل  ُُ.ياُصباحاهُ:يتف 

ُبابُأهونُأهلُالنارُعذابا

ُأيبُسعيدُ ُ-ُ    ُُأنُ ُ؛درياخل ُُعن ُُرسول  ُأُ أُ ُإنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل النارُُهلُِدنى

ُُ,عذاباُ  ُ( ).هيُْنعلُ ُهُمنُحرارةُِيغلُدماغُ ُ,ُمنُنارُ نْيُلُ بنعُُْينتعل 

ُأنُ ُ-    ُعباس؛ ُابن ُُعن ُاهلل ُالناُأهلُُِهونُ أُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصرسول أبوُُعذاباُ ر

_______________________ 

لة ُفيهاُوتأليفه,ُبخالِفُ.ُالص  ُماَُيصل  ميع  ُِمنُشْأناُجت  ُالنداوة  كامُأ طلقُالي بسُعىلُالقطيعة,ُألن 

المبُ )ومنهُاحلديثُ.ُالي بسُفمنُشْأنِهُالتفريق ُ(.ُل واُأ رحام كمُولوُبالس 

ُوغريهُ ُالطيبي ُوقال ُاملاء: ُعليها ُوقع ُإذا ُباألرضُالتي حم ُالر  ُشب ه ُأزهرْتُ. ُسقيها ُحق  وسقاها

قيُي بستُوب طلتُمنفعت هاُفالُت ثمرُ ئيْتُفيهاُالنضارةُفأ ثمرْتُاملحبةُوالصفاء,ُوإذاُت ركتُبغريُس  ور 

ُالب غضاءُواجل فاء,ُومنهُقو ُمجادُ :ُهلمإال  ن ة  ُفيها,ُوناقٌةُمجادٌُ:ُأي.ُس  ُفيها.ُالُمطر   انتهىُ.ُأ يُالُلبن 

( )ُُ
ِ
ُالراء ُبفتح ُوبفتحها. ُامل عجمة ُالضاِد ُواسكان ُوغريه. ُاملطالع ُصاحب  ُحكامها ُلغتان والرضمةُ.

ُفوقُبعض ها ُبعض  ُعظاٌم ُوهيُصخور ُالرضمُوالرضام ُواحدة ُوقيل, ُهيُدونُاهِلضاب: وقالُ,

ُالعني تمعٌةُليستُبثابتةُيفُاألرضُكأناُمنثورة:ُصاحب   (. 4/8)قالهُالنوويُ.ُالرضمةُحجارٌةُجم 

 .مرفوعا ُمثلهُعنُالنعامنُبنُبشريُ(4ُ  )ومسلمُ(14ُ 6)أخرجُالبخاريُ(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.هغلُمنهامُدماغُ ُيُِنْيُلُ بنعُُْنتعٌلُوهوُمُ .ُطالب

ُفرُالُينفعهُعملمنُماتُعىلُالكُ ُبابُالدليلُعىلُأنُ 

ُقالتُ-4ُ   ُُ؛عنُعائشة ُُ:قلت  ُرسول  كانُيفُاجلاهليةُُ.جدعانُاهللُابنُ ُيا

ُ ُيقُ ُ.هالُينفعُ ُ:ه؟ُقالفهلُذاكُنافعُ ُ.املسكنيطعمُويُ ُ.حمُ الرُ ُيصل  ُمل ُ:يوماُ ُْلُإنه

ُ ُُرب  ُ.الدينُطيئتيُيومُ اغفرُلُخ 

ُبابُالدليلُعىلُدخولُطوائفُمنُاملسلمنيُاجلنةُبغريُحسابُوالُعذاب

ُُ:قالُصنيُح ُُبنُِعمرانُُعنُ-3   ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُنبي  متيُاجلنةُمنُأُ ُيدخل 

ُُبغريُُِلفاُ سبعونُأُ  ونُوُ يكتُ ُهمُالذينُالُ:نُهمُياُرسولُاهلل؟ُقالومُ ُ:قالواُ.حساب 

ُُ.ونسرتقُ والُيُ  ُُ.وعىلُرهبمُيتوكلونُ,ونوالُيتطري 

ُُ:قالُ.نيُمنهمجيعلُ ُادعُاهللُأنُُْ:اشةُفقالكُ فقامُعُ  ُفقامُرجٌلُُ:منهمُقالُأنت 

ُُ:قالُ.نيُمنهمجيعلُ ُاهللُأنُُْياُنبيُاهللُادعُ ُ:فقال ُ( ).اشةكُ هباُعُ ُسبقك 

ُهُ منصورُحدُ ُحدثناُسعيدُبنُ ُ-5ُ   ُح ُُشيمثنا الرمحن؛ُصنيُبنُعبدُأخبنا

ُُ:قال ُكمُرأُ أيُ ُ:بريُفقالج ُُبنُُِعندُسعيدُُِكنت  ُُىُالكوكب  البارحة؟ُُالذيُانقض 

ُ ُأناُ:قلت  ُُثمُ . ُإينُملُأُ مُ أُ ُ:قلت  ُُ:قالُ.دغتولكنيُلُ ُ.كنُيفُصالةُ ا ؟ُفامذاُصنعت 

ُُ:قلت ُُ:قالُ.اسرتقيت  ُُ.عىلُذلك؟ُفامُمحلك 

ُالشعبيحدُ ُحديٌثُُ:قلت ُحدُ ُ:فقالُ.ثناه ُوما ُعنُحدُ ُ:ثكمُالشعبي؟ُقلت  ثنا

ُُالُرقيةُ ُ:أنهُقالُُميسلُ صيبُاأل ُريدةُبنُح ُبُ  ُُُمنُعنيُ إال  ُ.ُةأوُمح 

                                                           

 .انظرُماُبعدهُ.مثلهُأخرجُالشيخانُعنُابنُعباسُ(ُ )
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ُُابنُ ُثناولكنُحدُ ُ.نُانتهىُإىلُماُسمعمُ ُحسنُ قدُأُ ُ:فقال ُملسو هيلع هللا ىلصُعباسُعنُالنبي 

ُعلُ عُ ُ:قال ُُ.مماأل ُُرضت ُُفرأيت  ُالرُ ُالنبي  ُُ.هيطومعه ُالرجلُُوالنبي  ومعه

ُُ.والرجالن ُُ.عظيمٌُُلُسوادٌُُعُ فُِإذُرُ ُ.ليسُمعهُأحدٌُُوالنبي  ُأُ ُفظننت  فقيلُُ.تيمُ مُأُ ن 

ُُفقولكنُانظرُإىلُاأل ُُ.وقومهُملسو هيلع هللا ىلصوسىُهذاُمُ ُ:ل فقيلُُ.عظيمٌُُفإذاُسوادٌُُ.فنظرت 

ُ.ُتكمُ هذهُأُ ُ:فقيلُلُ.عظيمٌُُفإذاُسوادٌُُ.فقُاآلخرانظرُإىلُاأل ُُ:ل بعونُومعهمُس 

ُُلفاُ أُ  ُُةُ اجلن ُُلونُ يدخ  ُ.والُعذابُبغريُحساب 

ُُثمُ  ُُنض  ُُ.همنزلُ ُفدخل  ُُفخاض  ُأُ ُالناس  ُيف ُيدخ  ُالذين ُاجلن ُولئك ُبغريُلون ة

ُ ُُحساب  ُفلعلُ ُ:فقالُبعضهمُ.والُعذاب  ُبُ حُِهمُالذينُص  ُرسول  وقالُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوا

ُ.ُشياءوذكرواُأُ .ُرشكواُباهللوملُيُ ُ.يفُاإلسالمُلدوافلعلهمُالذينُوُ ُ:بعضهم ُفخرج 

ُ ُ.ُوهخبُ ماُالذيُختوضونُفيه؟ُفأُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعليهمُرسول 

ُُ.سرتقوونوالُيُ ُ.رقونهمُالذينُاليُ ُ:فقال لونُوعىلُرهبمُيتوكُ ُ.ونوالُيتطري 

ُُ:فقالُ.جيعلنيُمنهمُادعُاهللُأنُُْ:فقالُ.صنحمُُِاشةُبنكُ فقامُعُ  قامُُثمُ ُ,منهمُأنت 

ُقُ سبُ ُ:فقالُ.جيعلنيُمنهمُاهللُأنُُْادعُ ُ:آخرُفقالُرجٌلُ   ُ( ).اشةكُ هباُعُ ُك 
                                                           

صنيُقال(05ُ 6)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ثنيُأسيدُبنُزيدُحدثناُهشيمُعنُح  ُعندُسعيدُبنُ:ُحد  كنت 

ُعباسُقال:ُجبريُفقال ثنيُابن  ُ:ُحد  ُاأل ممُ ":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  رضتُعل  ُُ"..ع 

صنيُبنُنمري(0ُ 1ُ,53  4)وأخرجهُالبخاريُُ ُ,ُمنُروايةُح  ومسلٌمُ(05ُ 6)والبخاريُأيضا 

ُعبِدُ(00ُ 6)والبخاريُ,ُمدُبنُفضيلمنُروايةُحم(0ُ  ) صنيُبِن منُروايةُشعبةُكلهمُعنُح 

ال ُ ُ.الرمحنُُمترصا ُومطو 

ُ,ُوليسُعندُالبخاريُقصةُانقضاضُالكوكبُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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_______________________ 

ُ(.والُيرقون)ودونُقولهُ

ةُ )ووقعُقولهُُ ُأوُمح  ُمنُعني  صيب(ُالُرقيةُإال  ُ.ُعندُمسلمُهناُعنُبريدةُبنُح 

صنيُ ُعنُعمرانُبِنُح  صنيُعنُعامر  ُُ.وعندُالبخاريُمنُروايةُابِنُف ضيلُعنُح 

ُ ُ.وهوُاختالٌفُالُيرض 

ُأ ن هُعندهُعنُِعمران(:56ُ 0 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُ.ُانتهى.ُوعنُبريدةُمجيعاُ ,ُوالتحقيق 

حيحنيُموقوفاُ .ُواخت لفُأيضا ُيفُرفعهُووقفه:ُقلتُ ُ.وهوُيفُالص 

ُُ ا ُم سلمأم  ُالتيُعند ُالزيادة .ُ ُقوله ُيرقون)وهي شيمُ(.ال ُه  ُعن نصور ُم  ُبن  ُسعيد ُهبا د ُفتفر  فقدُ.

شيمُبدونا.ُأخرجهُالبخاري ُ مُعنُأسيدُبنُزيدُعنُه  ُ.كامُتقد 

بدلُُ"والُيرقون"ووقعُيفُروايةُسعيدُبنُمنصورُعندُمسلمُ(:56ُ /0 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُ"والُيكتوون" ُأ نكرُ . ُالروايةُوقد ُهذه ُتيمية ُابن ُالدين ُالشيخُتقي ُراويا,ُ, ُمن ُغلٌط ُأنا وزعم

سنُإىلُالذيُيرقيه ُالراقيَُي  ُبأن  ُالرتك؟.ُواعتل  ُذلكُمطلوب  ُ.ُفكيفُيكون  قىُجبيل  ُفقدُر  وأ يضا 

ُ ُأصحاب ه,ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُورق ىُالنبي  قى, ُوأ ذنُهلمُيفُالر  ُوقال. ُفلي": ُأخاه ُينفع  ُأْن ,ُ"فعلمنُاستطاع 

ُوالنفعُمطلوب ُقال. نايفُذلك: ُالتوكلُي  ُومتام ه, ُنفع  ُويرجو ه ُغري  ُي سأل  ُامل سرتِقيُفإنه ا ُوأم  :ُقال.

ِلُفالُي سألونُغريهمُأْنُيرقيهم,ُوالُي كويم ُالسبعنيُبتاممُالتوك  والُيتطريونُمنُ,ُوإنامُاملرادُوصف 

ُ.ُيشء

هُ ُمنُالثقةُمقبولةٌُ:ُوأ جابُغري  ُالزيادة  ُومسلمٌُ,ُوسعيدُبنُمنصورُحافظٌُ,ُبأن  هُالبخاري  .ُوقدُاعتمد 

ُتغليطُالراويُمعُإمكانُتصحيحُالزيادةُالُي صارُإليه,ُواعتمدُمسلٌمُعىلُروايتهُهذه واملعنىُ.ُوبأن 

ُيفُامل سرتقي ُعىلُالتغليطُموجوٌد ُالذيُمحل ه ُبأنُ , ُاعتل  ُُألن ه ُتام  ُيرقي ه ُأْن ُمنُغريه الذيُالُي طلب 

قالُله لُفكذاُي  ل,ُوليسُيفُ,ُالتوك  نبغيُأنُالُي مكنهُمنهُألجلُمتامُالتوك  والذيُيفعلُغريهُبهُذلكُي 

عى ُ,ُوقوعُذلكُمنُجبيلُداللٌةُعىلُامل د  قامُالترشيع,ُلهُأ يضا ُداللةٌُُملسو هيلع هللا ىلصوالُيفُفعِلُالنبي  ,ُألن هُيفُم 

ُ.حكاموتبنيُاأل ُ

ة:ُوي مكنُأْنُي قالُ ُللامد  ُحسام  ق ىُواالسرتقاء  ُاملذكورونُالر  ُ,ُإِن امُترك  ُأْنُيكل  أمن  ُذلكُالُي  ُفاعل  ألن 

هُإليه قيةُيفُذاهِتاُليستُممنوعةُ ,ُنفس  ُفالر  ُأوُاحت مله,ُوإال  ُمنهاُماُكانُرشكا  ُقالُ,ُوإن امُمنع  ومنُثم 
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 كتاب الطهارة
 

ُبابُفضلُالوضوءُ

  6ُ-ُُ ُُ:قالُ؛ُشعرياأل ُُعنُأيبُمالك  ُشطرُ ُ( )هورالطُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُاإليامن ُمتألُ ُواحلمدُ . ُُ.امليزانُهلل ُواحلمدُ وس  ُاهلل ُمتآلنُبحان ُمتألُ,هلل ُبنيُُأو ما

ُواألرض ُالساموات ُُ.نورٌُُوالصالةُ . والقرآنُُ.ضياءٌُُوالصبُ ُ.برهانٌُُدقةُ والص 

ُ.ُةُلكُأوُعليكجُ ح ُ ُُفبايعٌُ.ُويغدُ ُالناسُُِكل  ُ.هاوبقُ وُمُ هاُأُ فمعتقُ ُ.هنفس 

ُبابُوجوبُالطهارةُللصالةُ

ُُ:قالُ,سعدُ ُبنُُِصعِبُعنُمُ ُ-0ُ   ُعىلُابنُِعُ ُاهللُبنُ ُعبدُ ُدخل  ُ( )عامرُ ُمر

ُيعودُ  ُمريٌضُُ-ه ُأُ ُ:فقالُ-ُوهو ُاهلل ال  ُابنُ ُُتدعو ُيا ُُ:قال.مر؟عُ ُل ُإينُسمعت 

ُ ُُ.منُغلولُوالُصدقةٌُُ.بغريُطهورُقبلُصالةٌُالُتُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  عىلُُوكنت 

ُ.البرصة

ُهبُ قُِبابُفضلُالوضوءُوالصالةُعُ ُ

ُُ:قالُ.العاصُبنُُِسعيدُُِمروُبنُِعُ عنُُ-8   ُهورُ فدعاُبطُ ُُثامنعندُعُ ُكنت 

_______________________ 

قاكم,ُوال:ُملسو هيلع هللا ىلص ُر  واُعل  قىُماُملُيكنُرشٌكُففيهُإِشارٌةُإىلُعل ةُالنهياعرض  ُبالر   .انتهى.ُُبْأس 

ُاإليامن"(0ُ 45)يفُروايةُالرتمذيُ(ُ ) ُ.ُ"الوضوءُشطر 

ُ."إسباغُالوضوءُشطرُاإليامن"(833ُ)وابنُحبانُ(80ُ )وابنُماجهُ(340ُ )وللنسائيُ

ضوءُوالط هورُ:ُقالُمجهورُأهلُاللغة:ُقالُالنوويُ قالُالو  ُأوهلامُإذاُأ ريدُبهُالفعلُالذيُهوُي  بضم 

ُبه,ُاملصدر ر  تطه  ضوءُوالط هورُبفتحُأوهلامُإذاُأ ريدُبهُاملاءُالذيُي  ُالو   .وي قال 

ريز(ُ )  .هوُعبدُاهللُبنُعامرُبنُك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:فقال ُُسمعت  ُامرئُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُمن ُمُ ُما ُصالةٌُسلمُحترض  ُ.مكتوبةٌُُه

ُُ.هاهاُوركوعُ هاُوخشوعُ حسنُوضوءُ فيُ  ماُملُُ.نوبملاُقبلهاُمنُالذُ ُكفارةُ ُُكانْتُإال 

ُ( ).هرُكلهوذلكُالدُ ُ.كبريةٌُُيؤِتُ

ُُ:قالُ؛أسلم,ُعنُمحرانُموىلُعثامنُعنُزيدُبنُُِ-1ُ   ُثامنُبنُعفانُعُ ُأتيت 

ُ.ُبوضوء دريُالُأُ ُحاديثأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثونُعنُرسولُِيتحدُ ُناساُ ُإنُ ُ:ثمُقالُ,أفتوض 

ُ ُُأُ ماُهي؟ُإال  ُُينُرأيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُتوض  ُ.ُوضوئيُهذاُأُمثل 

ُمُ ُ:قالُثمُ  ُغُ ُأُ نُتوض  ُتقدُ هكذا ُما ُله ُمنُذنُْفر ُومشيُ وكانتُصالتُ ُ.بهم ُإىلُه ه

ُ( ).نافلةُاملسجدُِ

                                                           

:ُمنُروايةُمحرانُبنُأبان(6ُ  )ومسلمُ(6061ُ,ُ 84 ,ُ 6 ,58ُ )أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ )

اتُفغسلهامأنهُرأ ىُعثام" ُمر  يهُثالث  ُعىلُكف  ُفأ فرغ 
 
ُعفانُدعاُبإناء ُيمين هُيفُاإلناءُ,ُنُبن  ُأ دخل  ثم 

ُ ُواستنشق  ض  ُ,ُفمْضم  ات  ُمر  ُويدْيهُإىلُاملرافقُثالث  هُثالثا  ُوجه  ُغسل  ُبرأِسه,ُثم  ُمسح  ُغسلُ,ُثم  ثم 

اتُإىلُالكعبني ُمر  ُقال.ُرجليهُثالث  ُاهللُ:ُثم  ُوضوئيُهذاُمُ :ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  أُنحو  ُأ تىُ]ُنُتوض  ثم 

مُِمنُذنبه[ُاملسجدُ فرُلهُماُتقد  هُغ  ُفيهامُنفس  ث  د  ُركعتنيُالَُي  ُُ"ثمُصىل 

الِةُالتيُتليها"ويفُروايةُُ لهُماُبينهُوبنيُالص  ُاهللُ  فر  ُغ  ُ."إال 

ُ.ُ"وخشوعهاُوركوعهاُُ"دونُقولهُُ

ُكبريةُ"وكذاُقولهُ ُكلهُوذلكُ,ُماملُيؤت  هر   ."الد 

مُيفُالتعليِقُالسابِقُ(ُ ) ُ.ُأصل هُيفُصحيحُالبخاريُكامُتقد 

ُ.ُ"وكانتُصالت هُومشي هُإىلُاملسجِدُنافلةُ"دونُقولهُُ

ُبالنافلة(:40ُ /0)ُ"فتحُالباري"قالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبلُيفُُ ُ:ُوأ راد  زيادٌةُيفُحسناتِه؛ُحيث 

را ُللذنوب ُمكف  ُالوضوء   .هىانت.ُكان 
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ُُ:قالُ.بانأُ ُمحرانُبنُِعنُُ-40ُ  ُُتىُعليهُيومٌُفامُأُ ُ.هورهثامنُطُ لعُ ُأضعُ ُكنت  ُإال 

ُنُ وهوُيُ  ُحدُ ُ:وقالُعثامنُُ.طفةفيضُعليه ُرسول  ُمنُعندُانرصافُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثنا نا

ُصالتُِ ُهذه ُمُِ)نا ُالعرصأُ ُ:رسعُ قال ُراها ُأُ ُ:فقال( ُأوُحدُ أُ ُ.دريما ُبيشء ثكم

ُأُ  ُفقلناسكت  ُُ:؟ ُرسول  ُإنُُْيا ُخرياُ ُاهلل ُغريُ ُوإنُُْ.ثنافحدُ ُكان فاهللُُ.ذلكُكان

ُ.ُورسولهُأعلم

ُمُ ُ:قال ُمن ُيتطهُ ما ُكُ ُالطهورُ ُفيتمُُّ,رسلم ُعليهالذي ُاهلل ُفيُ ُ,تب ُهذهُصل 

ُُ,اخلمسُالصلواِتُ ُُكانتُكفُ إال  ُ( ).ملاُبينهاُارات 

ُلرمحنُاُعبدُُِبنُُِمعاذُِعنُُ–ُ 4  ُعنُعثامنُبنُُِعفانُعثامنُبنُِرانُموىلُعنُمح 

ُُ:قالُُعفان ُُسمعت  ُمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.الوضوءُ ُسبغُ أُللصالةُفأُ نُتوض 

ُُثمُ  ُُ.املكتوبةُىُإىلُالصالةُِمش  ُمعُالناسفصال  ُ.أوُيفُاملسجدُُِ.وُمعُاجلامعةُِأُ ُ.ها

ُ( ).هلهُذنوبُ ُاهلل ُغفرُ 

                                                           

مُمنُط رقُعنُمحران(ُ ) حيحنيُكامُتقد  ُ.ُأصل هُيفُالص 

ُُ ُقوله ُن طفةُ "دون ُعليه ُيفيض  ُوهو ُإال  ُيوٌم ُأ تىُعليه ُفام ُوقالُعثامن. ُاهللُ: ُرسول  ثنا عندُملسو هيلع هللا ىلصُحد 

ُهذهُ ُمنُصالتِنا ُقالُمسعر)انرصافِنا ُالعرص: ُأ راها ُفقال( ُأ دري: ُما ث كمُبيشء. ُأ حد  ؟ُ, أوُأ سكت 

ثناي:ُفقلنا ُذلك.ُاُرسولُاهللُإْنُكانُخريا ُفحد  هُأعلمُ.ُوإْنُكانُغري   ."فاهللُورسول 

تنْيُ"بلفظُ.ُمنُهذاُالوجه(6061ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُركع  ُأتىُاملسجدُفركع  فرُله,ُثم  ُغ  ُجلس  ُ."ثم 

الةُاملكتوبة)وليسُعندُالبخاريُقولهُُ ىُإىلُالص  ُمش  هاُمعُالناس.ُثم  ناُُ(.اجلامعةُأ وُمع,ُفصال  وأوُه 

ُ,ُللتخيري ُبعدُانتهاءُاجلامعةُاألمُّ.ُوليسُللشك  ُمعُمجاعة  ُم نُصىل  دركُلفضيلةُ.ُوهيُت فيدُأن  فإنهُم 

ُ.واهللُأعلم.ُاجلامعة

حيحنيُ مُلفظه.ُواحلديثُأصلهُيفُالص   .كامُتقد 
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راتُملاُكفُ ورمضانُإىلُرمضانُمُ ُ,واجلمعةُإىلُاجلمعةُ,بابُالصلواتُاخلمسُ

ُماُاجتنبتُالكبائرُبينهنُ 

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ 4  ُإىلُواجلُ ُ.اخلمسُالصالةُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  معة

ُماُملُتُ ُ.ملاُبينهنُ ُكفارةٌُُ.معةاجل ُ  ٌ ُ.الكبائرُغ

ُإذاُاجتُ ُماُبينهنُ ُراٌتُكفُ مُ ُ.إىلُرمضانُورمضانُ ُ:زادُيفُرواية ُ.الكبائرُنب 

ُُ ُعقبُالوضوءُبابُالذكرُاملستحب 

ُرُُِ:قالُ؛ُعامرُ ُبنُُِقبةُ عنُعُ ُ-44ُ  .ُنوبتيُفجاءْتُُاإلبلُعايةُ كانتُعلينا

ُفأُ ُ.حتهاُبعيش ُفروُ  ُُدركت  ُُقائامُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُدُ َي  ُفأُ ُ.الناسُث  ماُُ:منُقولهُدركت 

ُمُ  ُيُ ُسلمُ من ُفيُ توض  ُوضوءهأ ُُيقومُ ُثمُ ُ.حسن ُبقلبُُِمقبٌلُُ.ُركعتنيفيصل  هُعليهام

ُُ.هووجهُِ ُ.لهُاجلنةُُوجبْتُإال 

ُ ُُفإذاُقائٌلُُ.جودُهذهماُأُ ُ:قالُفقلت  ُُ.جودالتيُقبلهاُأُ ُ:يقولُبنيُيدي  ُفنظرت 

ُإينُقدُرأيتُ ُ:قالُ.ُفإذاُعمرُ  ُيُ ُماُمنكمُمنُأحدُ ُ:قالُ.آنفاُ ُكُجئت  ُ,بلغفيُ ُأُ توض 

ُأنُالُإلهُإالُاهللُُأشهدُ ُ:ثمُيقولُ,الوضوءُسبغأوُفيُ  ُحممداُ ُوأنُ ُ,لهُوحدهُالُرشيك 

ُُ,عبدُاهللُورسوله ُلهُأُ ُتحْتُُفُ إال  ُُ,اجلنةُالثامنيةُبواب  ُنُأُ مُُِيدخل  ُ.اُشاءي 

ُملسو هيلع هللا ىلصُبابُيفُوضوءُالنبي ُُ

عاصمُُبنُُِزيدُُِاهللُبنُ ُعبدُ ُأنهُسمعُ ُ؛ثهباهُحدُ أُ ُأنُ ُ,واسعُ ُانُبنُِحبُ ُعنُ–43ُ 

ُنهُرأُ أُ ُ,يذكرُاملازينُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول  ُفمْضُُ.أتوض  ُُثمُ ُ.ثرُ نُْاستُ ُثمُ ُ,مض  ُغسل 

ُُ.خرىُثالثاُ واأل ُُ.منىُثالثاُ هُاليُ ويدُ ُ.هُثالثاُ وجهُ  ُِسُبرأُُْومسح 
 
.ُهيدُُِفضلُُِغريُُِهُبامء
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ُ ُ( ).امهانقُ ىُأُ هُحتُ يُْرجلُ ُوغسل 

ُبابُاإليتارُيفُاالستنثارُواالستجامرُ

ُهُ أُ ُأنهُسمعُ ُ؛بوُإدريسُاخلوالينأخبينُأُ ُ.ابنُشهابعنُُ–45ُ  باُريرةُوأُ با

ُُ:دريُيقوالناخل ُُسعيدُ  ُفليستنثُِمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُاستجمرُ ومُ ُ,رُْنُتوضأ ُن

ُ( ).وترفليُ 

ُُ:لااهللُقُعبدُُِبنُُِجابرُِعنُُ–46ُ  ُاستجمرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  كمُحدُ أُ ُإذا

ُ.وترفليُ 

ُبابُوجوبُغسلُالرجلنيُبكامهلامُ

ُُ:قالُ.ادموىلُشدُ ُعنُسامل ُُ-40ُ  ُتُ ُيومُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُعىلُعائشةُزوِجُُدخلت  ُويف 

ُُيبُبكرُ أُ ُالرمحنُبنُ ُفدخلُعبدُ .ُبنُأيبُوقاصُسعدُ  ُياُعبدُ ُ:فقالتُ.أُعندهافتوض 

ُ.ُسبغُالوضوءُ الرمحنُأُ  ُُفإينُسمعت  ُ.منُالنارُُِعقاِبُلألُ ُويٌلُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

اهللُُرجعناُمعُرسولُُِ:قالُ؛مرواهللُبنُعُ ُعبدُِعنُُأيبَُييىُاألعرِجُعنُُ-48ُ 

                                                           

مروُ(45ُ )ومسلمُ(16ُ ,13ُ ,81ُ ,88ُ ,83ُ ,84ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُعنُع 
منُوجه 

ال ُ.ُبنَُييىُاملازينُعنُأ بيهُعنُعبِدُاهللُبنُزيد ُ.ُفذكرُصفةُالوضوءُمطو 

ُغرِيُفضِلُيِده)دونُقولهُُ
 
ُبرْأِسهُبامء ُرمحهُاهلل(.ُومسح  ُ.وهيُزيادةُمشهورةُملسلم 

ُالُ.ُويفُبعضُالن سخُيديه(:5ُ  /4)ُ"حالرش"قالُالنوويُيفُُ ُجديد 
 
ُبامء ُالرأس  ُأ ن هُمسح  معناه

ُيدْيه
ِ
 .انتهى.ُببقيةُماء

ه(51ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ.منُهذاُالوجهُعنُأيبُإدريسُعنُأيبُهريرةُوحد 

عتبةُ(وأباُسعيد)دونُقولهُُ سندُأيبُسعيدُأيضاُ .ُوهيُزيادةُم  ُاحلديثُمنُم   ُ.فأفادتُأن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُحتىُإذاُكن ُُ.إىلُاملدينةُمنُمكةُ ُملسو هيلع هللا ىلص
 
ُتعجُ ُ.بالطريقُاُبامء ُ.ُعندُالعرصُقومٌُُل  ؤاُفتوض 

ُوأُ ُ.فانتهيناُإليهمُ.جاٌلُوهمُعُِ ُعقاهب  ُملُيُ ُمُتلوح  ُ.ُهاُاملاءمس 

ُ ُ( ).سبغواُالوضوءأُ ُ.منُالنارُعقاِبُلألُ ُويٌلُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُبنُُِ-41ُ  ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُزيادُ ُعنُحممد ُيغسْلُُرأىُرجالُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُمل

                                                           

ُآخرُمنُروايةُ(ُ 3 )ومسلٌمُ,ُواللفظُله(ُ 6 ,60ُ,16ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) منُوجه 

مروُقال ُاهللُبنُع  كُعنُعبِد ُ":ُيوسفُبِنُماه  ُالنبي  ُعن ا ُ,ُيفُسفرةُسافرناهاُملسو هيلع هللا ىلصختلف  نا ك  ْدر  ُ-فأ 

ُعىلُأ رجلِناُ-أ رهقتناُالصالةُوقدُ ْلناُنمسح  ُفجع  ُصوتِه.ُونحنُنتوضأ  ويٌلُلألعقاِبُ:ُفناد ىُبأ عىل 

ُ."مرتنيُأوُثالثاُ .ُمنُالنار

هاُاملاء:ُ)دونُقولهُ ُملُيمس  مُتلوح  ُ(.وأعقاهب 

ُ(.أ سبغواُالوضوء:ُ)وكذاُقولِه

ُُ ُاحلافظُيف 66ُ / )ُ"الفتح"قال ُ)قوله(: ُأرجلنا: ُالبخاُ(ونمسحُعىل ُمنه ُاإلنكارُانتزع  ُأن  ري 

ُ ُقالُيفُالرتمجة ُفلهذا ُالرجل, سلُبعِض ُعىلُغ  ُاالقتصار ُالُبسبِب ُاملسِح ُبسبِب ُكان والُ)عليهم

ُعىلُالقدمني ُمسلمُ(يمسح  ُويفُأفراد قُعليها, ُاملتف  واية ُالر  ُظاهر  ُوهذا ُإليهمُوأعقاهبمُ", فانتهينا

هاُاملاء ُملُيمس  نُيقولُب.ُ"بيٌضُتلوح  كُهبذاُم  إجزاءُاملسح,ُوبحملُاإِلنكارُعىلُترِكُالت عميم؛ُفتمس 

ُ ُالروايةُاملتفقُعليهاُأ رجح  ُمعنىُقولهُ.ُلكن  فت حملُهذهُالروايةُعليهاُبالتأويل,ُفي حتملُأْنُيكون 

ريرةُ.ُماءُالغ سلُمجعا ُبنيُالروايتني:ُأيُ"ملُيمسهاُاملاء" ُعنُأيبُه  ُمنُذلكُروايةُمسلم  ,ُوأ ارح 

ُالنبي ُ" ُذلكُملسو هيلع هللا ىلصُأن  ُفقال ُعقب ه ُيغسْل ُمل ُ"..رأ ىُرجال  .ُ ُي وجبُمسح  ُمل ُباملسح ُقال ن ُفم  وأ يضا 

ةُعليه ج  ُح  ِقب,ُواحلديث  ُ.انتهىُكالمهُرمحهُاهلل.ُالع 

ُالتيُعزاهُاحلافظُإليه(ُبيض)ملُأرُلفظةُُ:تنبيهُ سلم  ُ.ُيفُصحيِحُم 

ُ ُيف ُخزيمة ُابن ُأ خرجها ُ 6 )ُ"صحيحه"وإنام )ُ ُيف ُ 46 )ُ"مسنده"والبزار ُيوسفُبِنُ( عن

وسى كالمهاُعنُجريرُُ-شيخُمسلمُُ-عنُإسحاقُبنُراهويهُ(61ُ/ )ُ"السنن"والبيهقيُيفُ,ُم 

  .فذكرها.ُعنُمنصورُعنُهاللُبنُيسافُعنُأيبَُييىُبه
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ُ( ).منُالنارُعقاِبُلألُ ُويٌلُُ:فقالُ.هيُْبُ قُِعُ 

ُبابُوجوبُاستيعابُمجيعُأجزاءُحملُالطهارةُ

ُُرجالُ ُاخلطاب؛ُأنُ ُبنُ ُخبينُعمرُ أُ .ُعنُجابرُ ُ-30ُ  ُفرُ ظُ ُموضعُ ُفرتكُ ُأُ توض 

ُ.ُعىلُقدمه ُفأبرص  ُُثمُ ُفرجعُ ُ,كوضوءُ ُسنُْحُِارجعُفأُ ُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصُهُالنبي  ُ.صىل 

ُبابُخروجُاخلطاياُمعُماءُالوضوءُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ 3  ُأوُاملؤمنُ,املسلمُالعبدُ ُإذاُتوضأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُُ,هوجهُ ُفغسل  ُُخرج  ُقطرُُِأوُمعُآخرُُِ,هُمعُاملاءيُْإليهاُبعين ُُخطيئةُنظرُ ُمنُوجههُكل 

ُُ.املاء ُغسل  ُيديُُْفإذا ُيُْنُيدُ مُُِهُخرج  ُيداهُمعُاملاءخطيئةُكانُبطشتُُْهُكل  أوُمعُُ,ها

ُُقطرُُِآخرُِ
ِ
ُُ.املاء

ُ ُغسل  ُُهُخرجْتُيُْرجلُ ُفإذا ُمشتُُْكل  ُمعُاملاءخطيئة ُرجاله ُقطرُُِأوُمعُآخرُُِ,ها

ُحتُ ُ.املاء ُ.نوبمنُالذُ ُاُ نقيُ ُىُخيرج 

ُُ:قالُ؛ُانعفُ ُعنُعثامنُبنُُِ-ُ 3  ُمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُفأُ نُتوض  ُحسنُ أ

ُحتُ ُ.هخطاياهُمنُجسدُُِخرجْتُُالوضوءُ  ُ.ظفارهمنُحتتُأُ ُىُخترج 

ُةُوالتحجيلُيفُالوضوءرُ بابُاستحبابُإطالةُالغُ ُ

                                                           

ُ:ُمنُهذاُالوجهُعنُحممدُبِنُزيادُقالُ( 3 )ومسلمُ,ُواللفظُله(64ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) سمعت 

ُبناُ-أباُهريرةُ ؤونُمنُاملطهرةُ,ُوكانُيمر  ُيتوض  ُأ باُالقاسمُ.ُأسبغواُالوضوء":ُقالُ-والناس  فإن 

ُ."فذكره.ُويل:ُقالُملسو هيلع هللا ىلص

ُ:ُ)دونُقولهُ ُالنبي  ال ُملُيغسْلُعقبيهملسو هيلع هللا ىلصُأن  ُ(.ُرأ ىُرج 

 .قُالسابقوانظرُكالمُاحلافظُعىلُالزيادةُيفُالتعلي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ:ُجمر؛ُقالاهللُاملُ ُعبدُُِعيمُبنُِعنُنُ ُ–34ُ  ُأُ ُرأيت  ُُ.أُ باُهريرةُيتوض  هُوجهُ ُفغسل 

ُُثمُ ُ.سبغُالوضوءفأُ  ُرسىُحتىهُاليُ يدُ ُثمُ ُ.يفُالعضدُرشعُ منىُحتىُأُ هُاليُ يدُ ُغسل 

ُُرشعُ أُ  ُُثمُ ُ.ديفُالعض  ُُمسح  ُُثمُ ُ.هرأس  ثمُُ.اقيفُالس ُُرشعُ منىُحتىُأُ هُاليُ رجلُ ُغسل 

ُ ُُ.اقيفُالس ُُرشعُ رسىُحتىُأُ هُاليُ رجلُ ُغسل 

ُُ:ثمُقال ُُهكذاُرأيت  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.ُأتوض 

ُ,الوضوءُسباغُِنُإُِالقيامةُمُُِلونُيومُ حجُ املُ ُأنتمُالغرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ:وقال

ُ.ههُوحتجيلُ تُ رُ استطاعُمنكمُفليطلُغُ ُنفمُ 

ُ( ).احلديث..ُ.املنكبنيُىُكادُيبلغُ هُحتُ يُْهُويدُ فغسلُوجهُ ُ:ويفُرواية

ُُعنُأيبُهريرة؛ُأنُ ُعنُأيبُحازمُ ُ-33ُ  ُبعدُ حويضُأُ ُإنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.باللبنُحىلُمنُالعسلُِوأُ ُ,منُالثلجُبياضاُ ُهلوُأشدُ ُ.منُعدنُيلةمنُأُ  ُكثرُ هُأُ نيتُ وآل 

ُُ.جومُِالن ُُمنُعددُِ

ُُصدُ وإينُأل ُ ُُصدُ عنهُكامُيُ ُالناس  ُُالرجل  ياُرسولُُ:قالواُ.الناسُعنُحوضهُإبل 

ُيومئذُ تعرفُ اهللُأُ  ُاُ رُ غُ ُونُعلُ دُ رُِتُ ُ.مممنُاأل ُُحدُ أل ُُامُليسْتُيُْلكمُِسُُ.نعمُ:؟ُقالنا

                                                           

( ُ )ُ ُالبخاري 46ُ )أخرجه ُقال( ُامل جمر ُن عيم ُعن ُُمترصا  ُاملسجدُ": ُعىلُظهِر ُهريرة ُأيب ُمع رقيت 

أ ُ:ُفقال.ُفتوض  ُالنبي  تي:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصإينُسمعت  ُأ م  ُ."فذكره..ُإن 

ُفائدةٌُُ ُ,ُويفُزيادةُم سلم  ُأ يبُهريرةُبرؤيةُالنبي  ُ.يفعلُهذاملسو هيلع هللا ىلصُوهيُترصيح 

ُمنُقولهُُ ُ.وفعلهفثبت 

ريرة(:45ُ / :ُ)"الفتح"قالُاحلافظُابنُحجرُيفُُ ُذلكُِمنُرْأِيُأ يبُه  ُأن  نُزعم  ُعىلُم  بلُ,ُوفيهُردٌّ

 .انتهى.ُِمنُروايتِهُورْأيهُمعاُ 
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ُ ُ.ثرُالوضوءلنيُمنُأُ جُ حم 

ُاحلوضمتيُعلُأُ ُدُ رُِتُ ُ:ويفُرواية ُأُ . ُُذودُ وأنا ُيُ ُالناس  ُكام ُُذودُ عنه ُُالرجل  ُإبل 

ُإُُِجلُِالرُ  ُُ:قالواُ,هبلُِعن ُنبي  ُأُ ُيا ُقالاهلل ُِسُُ.نعمُ:تعرفنا؟ ُليسْتُيُْلكم ُألحدُ ُام

ُُاُ رُ غُ ُونُعلُ تردُ ُ.غريكم ُُ.لنيُمنُآثارُالوضوءجُ حم 

ُعن ُصدُ وليُ  ُيُ ُيُطائفةٌُن ُفال ُُ:قولفأُ ُ.ونصلُ منكم ُرب  ُُيا
ِ
ُأُ مُُِهؤالء ُ.ايبصحُ ن

ُ( ).حدثواُبعدك؟ريُماُأُ دُْوهلُتُ ُ:فيقولُ.ٌكُجيبنيُملُ فيُ 

ُُ:قالُ.ُذيفةعنُح ُُ-35ُ  لةُمنُيُْأُ بعدُمنُحويضُأل ُُإنُ :ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُذودُ والذيُنفيسُبيدهُإينُأل ُُ.عدن ُُذودُ كامُيُ ُعنهُالرجال  ُُالرجل  عنُُالغريبةُ ُاإلبل 

ُُ:قالواُ.هحوِضُ ُلنيُمنُآثارُِحمجُ ُاُ رُ غُ ُتردونُعلُ ُ.نعمُ:وتعرفنا؟ُقالُ.اهللُياُرسول 

ُ.كمغريُُِحدُ أل ُُليسْتُُ.الوضوء

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-36ُ  عليكمُدارُُالسالمُ ُ:فقالُتىُاملقبةُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُإنُُْ.ؤمننيمُ ُقومُ  ُاهللُبكمُالحقونُوإنا ُُ.شاء ُرأُ أنُ ُوددت  ُقد ُإخوانناا ُ:قالواُ.ينا

ُ.ُواُبعدتُ ناُالذينُملُيأُْوإخوانُ ُ.صحايبنتمُأُ أُ ُ:إخوانكُياُرسولُاهلل؟ُقالناُْسُلُ وُ أُ 

                                                           

ُمنُروايةُحممدُبِنُزيادُعنُأيبُهريرةُ(48ُ  )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ُآخرُُمترصا  منُوجه 

ُ ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي  ريبةُمنُاإلبلُعنُ": ُالغ  ُت ذاد ُعنُحويضُكام ُرجاال  ُأل ذ ودن  والذيُنفيسُبيده

ُُ."احلوض

ُ.انظرُماُقبله.ُوأ خرجُطرفا ُمنهُأيضاُ 

ُ)قولهُ:فائدةُ ُاأل مم: ُمن ُأل حد  ُليسْت ُسيام ُدونُ( ُوالتحجيل ة ُبالغر  ة ُاأل م  ُهذه ُاختصاص  ه ظاهر 

 .ُافظُيفُالفتحكامُقالُاحل.ُالُأ صلُالوضوء.ُاأل مم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:فقالوا ُمُ نُأُ مُُِبعدُ ُمنُملُيأِتُُكيفُتعرف 
ُُ:كُياُرسولُاهلل؟ُفقالتِ ُلوُأنُ ُأرأيت 

ُُرٌُّغُ ُلهُخيٌلُُرجالُ  ُدُ ُيُخيلُ رُ هُْلةُبنيُظُ جُ حم  ُأُ ُ.مهمُهب  ُال  بىلُياُُ:ه؟ُقالواخيلُ ُُيعرف 

ُ ُ.اهللُرسول 

ُيأُُْ:قال ُغُ تُ فإنم ُُاُ رُ ون ُالوضوءجُ حم  ُفرطُ وأُ ُ.لنيُمن ُأُ ُ.عىلُاحلوضُ( )همنا ُال 

ُعنُحويضُكامُيُ ُرجاٌلُُذادنُ ليُ  ُأُ ُ:ناديمأُ ُ.الذادُالبعريُالض  إنمُقدُُ:فيقالُ.ُهلمُ ال 

ُُ:فأقولُ.لواُبعدكبدُ  ُُقاُ حُْس  ُُ.قاُ حُْس 

ُبابُتبلغُاحلليةُحيثُيبلغُالوضوءُ

ُُ:؛ُقال( )عنُأيبُحازمُ-30ُ  ُُكنت  ُ-ُللصالةُوهوُيتوضأُ ُ-أيبُهريرةُُخلف 

ُحتىُتبلغُ يدُ ُفكانُيمدُ  ُأُ ُ:فقلتُلهُ.بطهإُُِه ُهريرةيا ُبُ ُ.با ُيا ُالوضوء؟ ُهذا نيُما

ُأُ ُ( )وخفرُ  ُنُ أُ ُنتمُههنا؟ُلوُعلمت  ُُ.هذاُالوضوءُكمُههناُماُتوضأت  خليلُُسمعت 

                                                           

( ُ 41ُ /4)قالُالنوويُ( ه(: ُقالُاهلرويُوغري  همُعىلُاحلوضُِ: م  ُأ تقد  ُأ نا ُمعناه ُإذاُ, قالُفرطُالقوم  ي 

ُهلمُاملاءُ  مهمُلريتاد  شا.ُتقد  ُوالر  الء  يءُهلمُالد  ةُزادهاُاهلل ُتعاىلُُ’وي  ويفُهذاُاحلديِثُبشارٌةُهلذِهُاأل م 

ُاهللُفهنيئا ُملنُكانُرسو.ُرشفاُ   .انى.ُفرطهُملسو هيلع هللا ىلصل 

ةُاألشجعية(ُ ) ُأ يبُهريرةُ.هوُسلامنُاأل شجعيُموىلُعز  ُُ.صاحب 

اُأ بوُحازمُ ُ.ُأم  ُسهِلُبِنُسعد  ُدينارُفهوُصاحب  ُمنُأيبُهريرةُوملُيسمعُْ.سلمةُبن 

ُُ ُيف ُابنُحجر ُ"الفتح"قال ُاألشجعي: ُسلامن ُحازم ُدينارُ,وأبو ُبِن ُأيبُحازم ُأ كبُمن .ُ ُالسن  يف

ت ني دني نْيُتابعي نْيُثِق  ,ُوإْنُكاناُمجيعا ُم 
ِ
 .انتهى.ُواللقاء

ُُ:(43/ )قالُالسيوطيُ(4ُ)
ِ
ُ.ُبفتِحُالفاء

ِ
ُالراء ُ,ُوتشديِد

ِ
ولٌدُكانُإلبراهيمُعليهُالصالةُ.ُوإعجامُاخلاء

ه,ُكث رُنسل ه.ُوالسالم ُعدد  ُالع جمُ .ُون ام  د  ُاملوال,ُفول   .انتهى.ُوأ رادُأ بوُهريرةُهبم 
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ُُمنُاملؤمنُُِتبلغُاحلليةُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلص ُ( ).الوضوءُيبلغُ ُحيث 

ُبابُفضلُإسباغُالوضوءُعىلُاملكارهُ

ُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-38ُ  وُاهللُبهُكمُعىلُماُيمحُ دلُ ُأُ ال 

ُقالواُويرفعُ ُ,طايااخل ُ ُالدرجات؟ ُُ:به ُرسول  ُُإسباغُ ُ:اهللُقالُبىلُيا
ِ
عىلُُالوضوء

ُاملساجداخل ُُوكثرةُ ُ.كارهاملُ  ُإىل ُالصالةُالصالةُُِوانتظارُ ُ.طا ُالرُ ُ.بعد ُ.باطفذلكم

ُ.باطالرُ ُفذلكمُ ُ.فذلكمُالرباطُ 

ُبابُالسواكُ

ُُعنُاملقدامُبنُُِ-31ُ  ُُ:قالُ؛عنُأبيهُيح ُرش  ُُ.عائشةُسألت  ُُ:قلت  ُُبأي 
 
كانُُيشء

ُُيبدأُ  ُُ:ه؟ُقالتإذاُدخلُبيتُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ.واكبالس 

ُُأنُ ُ:ويفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُهُبدأُ بيتُ ُكانُإذاُدخل  ُ.واكبالس 

ُُ؛ثهابنُعباسُحدُ ُأنُ ُ؛لاملتوكُ ُأيبعنُُ–50ُ  ُُأنهُبات  ُُملسو هيلع هللا ىلصُعندُالنبي  .ُليلةُ ُذات 

ُ ُُ.منُآخرُالليلُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقامُنبي  تالُهذهُاآليةُمنُآلُُثمُ ُ.يفُالسامءُفنظرُ ُفخرج 

ُ..حتىُبلغُ..والنهارُُِالليلُُِاتُواألرضُواختالِفُالساموُيفُخلِقُُإنُ }ُ:عمران

ُ ُفتسوُ ُإىلُالبيِتُُرجعُ ُثمُ ُ,[10 ُةعمرانُاآليآلُ]ُ{النارُفقناُعذاب  ُثمُ ُ.أكُوتوض 

ُُقامُ  ُُثمُ ُ.اضطجعُ ُثمُ ُ.فصىل  ُُفنظرُ ُقامُفخرج 
ِ
ُاآليةفتُ ُإىلُالسامء ُرجعُ ُثمُ ُ.الُهذه

                                                           

رعةُقال(5601ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) ُآخرُعنُأيبُز 
ُمعُأيبُهريرة:ُُمترصا ُمنُوجه  ُدخلت 

ُإبط ه"وفيهُ...ُفذكرُحديثاُ ..ُداراُ  ُيدْيهُحتىُبلغ  ُمنُماءُفغسل  ُدعاُبتور  ُ.ُثم  ريرةُأ يشٌءُ:ُفقلت  ياُأ باُه 

نتهىُاحللية:ُ؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصسمعت هُمنُرسوِلُاهللُ   ."م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُفتسوُ  ُُقامُ ُثمُ ُ.أُ كُفتوض  ُ( ).فصىل 

ُبابُخصالُالفطرةُ

ُقالُ؛مالكُبنُُِعنُأنسُُِ- 5  ُقُ وُ : ُُت  ُ,ظفاراأل ُُوتقليمُُِ,الشارِبُُلناُيفُقص 

ُ.منُأربعنيُليلةُكثرُ أنُالُنرتكُأُ ُ,العانةُوحلِقُُ,اإلبطُونتِفُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ 5  ُوأُ ُ,الشواربُ( )واجزُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  واُرخ 

ُ.خالفواُاملجوس.ُىحُ اللُ 

ُُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-54  ُُ:منُالفطرةُعرٌشُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُ,الشاربُقص 

ُاملاءُ,والسواكُ,حيةاللُ ُوإعفاءُ  ُُ,واستنشاق ُُ,ظفاراأل ُُوقص  ُ,( )الباجمُوغسل 

ُ ُُ,اإلبطُونتف  ُُ,العانةُوحلق  ُ.املاءُوانتقاص 

                                                           

حيحنيُمنُطرقُأ خرىُعنُابنُعباسُ(ُ ) ُأصلُاحلديثُيفُالص 

ورةُآلُ,ُوليسُعندُالبخاريُ ُس  تنيأ نهُقرأ ُخواتم  ُُ.عمرانُمر 

ُآخرُعنُابِنُعباسُعندُمسلمُأ يضاُ  ات,ُوسيأيتُمنُوجه  ُمر  ُ.ُأنهُقرأ ُاآلياتُثالث 

 .وكالمُاحلافظُرمحهُاهلل(ُبابُالدعاءُيفُصالِةُالل يلُوقيامه)انظرُُ

مرُ(51ُ )ومسلمُ(5554ُ)وللبخاريُ(ُ ) ُ.ُ"أحفوا"عنُابنُع 

ُ."أنكوا"(5553ُ)وللبخاريُُ

ُامل بالغةُيفُاإلزالةُ:(0/430 )ُ"الفتح"يفُُقالُابنُحجرُ ُاملطلوب  ُعىلُأن  ُهذهُاأللفاظُتدل  ,ُكل 

ُ ُاجلز  ُاجللدُ ُ-وهوُباجليمُوالزايُالثقيلةُُ-ألن  ُالشعِرُوالصوِفُإىلُأْنُيبلغ  بامل هملةُ:ُواالحفاء,ُقص 

ُاالستقصاء
ِ
ُ"حت ىُأ حفوهُباملسألة"ومنهُ,ُوالفاء ُاهل. ُبالبرشة:ُروي ُقالُأ بوُعبيد  ُاجلز  ُأ ْلِزقوا .ُمعناه

ُ:ُوقالُاخلطايب
ِ
ُبالنوِنُوالكاِفُامل بالغةُيفُاإلزالة.ُهوُبمعنىُاالستقصاء  .انتهىُ.الخ...ُوالن هك 

دة(:ُ 4 / )قالُالنوويُ(4ُ) ُامل وح 
ِ
ُاألصابعُِ.ُوباجليمُِ.ُبفتحُالباء فاصل  اُب رمجة.ُهيُم   .انتهى.ُواحدهت 
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ُُ:شيبةُبنُ قالُمصعبُ ُُ.العارشةُونسيت  ُ.ُأنُتكونُاملضمضةإال 

ُُ:قالُوكيع ُ.يعنيُاالستنجاءُ.املاءُانتقاص 

ُبابُاالستطابةُ

ُُملسو هيلع هللا ىلصكمُمكمُنبيُ قدُعلُ ُ:قيلُلهُ:ُسلامنُعنُ-53ُ  .ُ( )حتىُاخلراءةُيشءُكل 

ُفقال ُأنُُْ.جلأُ ُ:قال, ُنانا ُُلقد ُلغائطُ ُنستقبل  ُبولُ ُالقبلة ُأنُُْ,أو ُُأو ُنستنجي 

ُُأوُأنُُْ,باليمني ُ.وُبعظمأُ ُستنجيُبرجيعُ نُ ُوُأنُْأُ ُ,حجارمنُثالثةُأُ ُنستنجيُبأقل 

ُ.ُ.كممُ علُ كمُيُ صاحبُ ُىرإينُأُ ُ:قالُلناُاملرشكونُ:ويفُروايةُ

ُُ:لقاُُجابرعنُُ–55ُ  ُن  ُيُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول  ُ.أوُببعرُ ُحُبعظمُ تمس 

ُُ:قالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُأيبُهريرةُعنُرسولُُِ-56ُ  ُ,هكمُعىلُحاجتُِحدُ أُ ُإذاُجلس 

ُ.هارُْبُِوالُيستدُُْ,القبلةُستقبلُِفالُيُ 

ُُ ُُيفُالطرقُوالظاللبابُالنهيُعنُالتخل 

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-50ُ  ُاللُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  وماُُ:قالواُ.( )ُنيعانُ اتقوا

ُُ:عانانُياُرسولُاهلل؟ُقالاللُ  ُ.هموُيفُظلُ الناسُأُ ُُيفُطريِقُالذيُيتخىل 

                                                           

ُامل عجمة(:10ُ /4)قالُالنوويُ(ُ )
ِ
اُ,ُوهيُاسٌمُهليئةُاحل دِثُ.ُوباملد,ُوختفيفُالراء,ُبكرِسُاخلاء وأ م 

ُاحلدِثُفبحذفُالتاء  .انتهى.ُوباملدُمعُفتحُاخلاءُوكرسها,ُنفس 

ُقالُاخلطايب(:35ُ/ )قالُالسيوطيُ(ُ ) ُأيُاألمرينُاجلالبنيُلل عنُاحلاِمل نْيُللناسُعليه: ُوالداعيني.

ُإليه ,ُ تمُعادةُ ألن  ُوش  ِعن  نُفعلهامُل  ُم  ُلذلكُأ ضيفُالل عنُإليهام. ُسببا  ُصارا ُفلام  ُقال. وقدُيكونُ:

ون عنُبمعنىُامللع  عنني.ُفعىلُاألول:ُقالُالنووي.ُالال  ُالال  ,ُأيُصاحبيُالل عن.ُفالتقديرُات قواُفعل 

ُيفُالعادة  .انتهى.ُومهاُاللذانُيْلعنْهامُالناس 
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ُبابُاالستنجاءُباملاءُمنُالتبزُ

ُُاءُ احلذُ ُعنُخالدُ ُ-58ُ 
ِ
ُُأنُ ُ؛عنُأنسُبنُمالكُيبُميمونةأُ ُبنُُِعنُعطاء ُرسول 

فوضعُ ُ-ُناصغرُ هوُأُ ُ-ُيضأةهُغالمُمعهُمُِعُ بُِوتُ ُ.دخلُحائطاُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ
ُ.هاُعندُسدرةُ 

ُفقُ  ُ( ).ىُباملاءوقدُاستنجُ ُ,فخرجُعليناُ.هحاجتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُضُرسول 

ُبابُاملسحُعىلُالناصيةُوالعاممةُ

ُعُ ُ-51ُ  ُبنُِعن ُشعبةاملُ ُروة ُبن ُأبيهُغرية ُختلُ ُ:قالُ؛عن ُُف  ُُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُ ُمعهُوختلفت  .ُ ُأُ ُ:قالُ,هُقضُحاجتُ فلام  ُفأتيتُ ُمعك  ُبمطهرةُ ماء؟ ُُ.ه يهُكفُ ُفغسل 

ُُ.هووجهُ  ُُثمُذهب  َُي  ُُرس  ُفأُ ُ.ةاجلبُ ُمُ كُ ُعنُذراعيهُفضاق  ُ.ةبُ هُمنُحتتُاجل ُيدُ ُخرج 

ُُ.نكبيهعىلُمُ ُلقىُاجلبةُ وأُ  ُُ.هيُْراعُ ذُُِوغسل  مُرأسه)هُبناصيتُُِومسح  ُ,(ويفُروايةُمقد 

ُُ,اممةوعىلُالعُِ ُ.ُيهفُ وعىلُخ 

ُ ُُثمُركب  ُإىلُالقومُُ.وركبت  ُيفُالصالةُ-فانتهينا ُيُ ُ-ُوقدُقاموا ُُهبمُعبدُ صل 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 31ُ )أخرجه , 50ُ , 5 ُ ,  3ُ ,308ُ )ُ ُ 0 )ومسلم ُبنُ( وح ُور  عبة ُش  منُطريق

ُيقول ُمالك  ُبن  ُسمعُأنس 
 
ُاهللُ":ُالقاسمُكالمهاُعنُعطاء ُاخلالءُ ُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُأناُ.ُيدخل  فأمحل 

ُي ستنجيُباملاء ُوعنزة 
 
ُمنُماء ُ."وغالٌمُنحويُإداوة 

نا:ُ)دونُقولهُ ُعىلُمنُقالُ(هوُأ صغر  ُاملقصودُبالغالمُامل بهمُيفُروايةُشعبةُ:ُهذهُالزيادةُفيهاُردٌّ إن 

وح ُمسعود,ُور  ُبِعْقدينُأ وُأكثر.ُهوُابن  ُمسعودُأ كبُمنُأنس  غر.ُفابن  ُوصفهُبالص  كامُقالُ.ُفيبعد 

ُ.ُ"الفتح"احلافظُيفُ

ُاحلافظُاحتامال ُ مل,ُأ ن هُأ بوُهريرة,ُوذكر  ُُوأي دهُبكونهَُي  ُالنبي 
ِ
ُأ جابُعنُقولُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاإلداوةُلوضوء ثم 

ُق ربُعهِدهُباإلسالم(ُأ صغرنا:ُ)أنس ُاملقصود  ُ.ُبأن 

هُماُوقعُعندُمسلمُبقولهُ.ُوالُخيفىُتكل فُهذاُاجلواب:ُقلتُ  .واهللُأعلم(.ُوغالٌمُنحوي)ويرد 
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ُُ-ُهبمُركعةُ ُوقدُركعُ ُ-عوفُُالرمحنُبنُ  ُُأُ فلام  ُُملسو هيلع هللا ىلصُبالنبي ُُحس  ُومأُ فأُ ُ.يتأخرُ ُذهب 

ُ.ُإليه ُُ.ُهبمفصىل  ُُقامُ ُُسلمُ فلام  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ( ).التيُسبقتناُناُالركعةُ عُْفركُ ُ.وقمت 

ُعنُباللُ عُ ُبنُُِعنُكعِبُُ-60 ُ ُُ:قالُجرة ُُرأيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  عىلُُمسح 

ُُ.امراخلفنيُواخلُِ

ُبابُالتوقيتُيفُاملسحُعىلُاخلفنيُ

 6 ُ-ُُ ُأُ ُ:قالُ؛يحُبنُهانئعنُرش  ُ.نيفُ عىلُاخل ُُاُعنُاملسِحُهلُ سأُ عائشةُأُ ُتيت 

ناهُلُْفسأُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِسافرُ فإنهُكانُيُ ُ.هيبُطالبُفسلُْأُ ُعليكُبابنُُِ:فقالت

ُُ:فقال ُُجعل  ُ.ُقيمللمُ ُوليلةُ ُويوماُ ُ.للمسافرُيامُولياليهنُ أُ ُثالثةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.يبذلكُمن ُُعلمُ فإنهُأُ ُ.اُ عليُ ُائِتُُ:فقالتُ:ويفُرواية

ُبابُجوازُالصلواتُكلهاُبوضوءُواحدُ

                                                           

(5364ُ,ُ 51ُ,536 3,ُ 06 ,ُ 04ُ,456ُ,48 ,00ُ ,80ُ )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ )

ُ(03ُ )ومسلمُ ُعنُاملغرية ُوم رسوقُكالمها ُاملغرية ُبِن روة ُع  ُمنُرواية ُاحلديث. ُصدر  .ُفذكر 

ُ.وهوُحديٌثُمشهوٌرُيفُمسِحهُعىلُاخلفني

ُ(.وعىلُعاممته.ُومسحُبناصيته)دونُقولهُُ

ُ.ُودونُقصةُإِمامِةُعبِدُالرمحنُبنُعوفُ

ُ.ذكرهُاحلافظُوغريهكامُ.ُومهاُزيادتانُمشهورتانُمنُأفرادُمسلمُ

ملُصاحبُكتابُُ وهوُدليٌلُعىلُأنهَُيذفُ.ُهاتنيُالزيادتني..(ُإرشادُالقارئ)ومنُالغريبُأنُي 

ُمنه
 
دُروايةُالبخاريُجلزء ُ.ُاحلديثُبمجر 

ُ.ُوستأيتُقصةُعبدُالرمحنُبنُعوفُبأطولُمنُهذا

 (.41ُ )انظرُرقمُُ
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ُُأنُ ُ,ُريدةبُ ُعنُ–ُ 6  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُُالصلواتُيومُالفتحصىل 
 
.ُواحدُ ُبوضوء

ُ ُُومسح  ُُ:فقالُلهُعمرُ .ُيهفُ عىلُخ  ُعمداُ ُ:قالُ.هصنعُ ملُتكنُتُ ُاليومُشيئاُ ُلقدُصنعت 

ُُ.هُياُعمرصنعتُ 

ُُبابُكراهةُغمسُُِ هُاملشكوكُيفُنجاستهاُيفُاإلناءُقبلُئُوغريهُيدُ املتوض 

ُغسلهاُثالثاُ 

ُُبنُِهللُاُعنُعبدُُِ-64ُ  ُش  ُُأنُ ُُعنُأيبُهريرةُقيق  ُإذاُاستيقظُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُيدُ ُفالُيغمْسُُ,كمُمنُنومهحدُ أُ 
ِ
ُثالثاُ غسلُ ىُيُ حتُ ُهُيفُاإلناء ينُريُأُ دُْفإنهُالُيُ ُ.ها

ُ.هيدُ ُباتْتُ

ُاستيقظُ ُ:عنُأيبُهريرةُُعنُجابرُ ُ:ويفُروايةُ  ُفليُ حدُ أُ ُإذا هُفرغُعىلُيدُِكم

ُ ُ( ).هباتتُيدُ ُريُفيمُ دُْفإنهُالُيُ ُ.هُيفُإنائهدخلُيدُ اتُقبلُأنُيُ مرُ ُثالث 

                                                           

ُ.األعرجُعنُأيبُهريرةُبهُمنُروايةُأيبُالزنادُعن(60ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ةُعنُأيبُهريرة.ُ(ثالثاُ )دونُقولهُُ ُعد  ُمنُط رق  ُأيضا  رها.ُوقدُرواهُمسلٌم نُذك  ُم  ُذكر  نُملُ.ُثم  وم 

ُ.سوىُروايةُابِنُشقيقُوجابرُعنُأيبُهريرة.ُوملُيذكرُألفاظهم.ُيذكرها

تُزيادةُثانيةُعندُم سلمُ ُمنُكال,ُلكنُملُيذكرُاملتنُ ,ُوثم  ُ.مُاحلافظتتبني 

ُ)قوله(:63ُ / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُواجلمهورُفاستحب وهُُ(منُنومه: ُالشافعي  ُبعموِمه أخذ 

هُأمحدُبنومُالليلُلقولهُيفُآخرُاحلديثُ ,ُوخص  ُنوم  ُكل  ُحقيقةُاملبيتُأنُيكونُُ"باتتُيده"عقب  ألن 

سلٌمُإسنادهاُ.ُيفُالليل ُم  ُقامُأحدكمُ"ويفُروايةُأليبُداودُساق  ُللرتمذيُمنُ,ُ"منُالليلإذا وكذا

ُآخرُصحيح,ُوأليبُعو هاُأيضا ُوجه  ُمسلٌمُإسناد  ُساق 
ُحنيُ"انةُيفُرواية 

ِ
كمُإىلُالوضوء إذاُقامُأحد 

كرُللغلبة,ُ"ي صبح ُالل يلُبالذ  ُنوم  ُنومُالنهارُبنومُالليل,ُوإنامُخص  ُ.ُلكنُالتعليلُيقتيضُإحلاق 

ُأشدُمنهاُمل:ُقالُالرافعيُيفُرشحُاملسندُ نُنامُنارا ؛ُي مكنُأْنُي قالُالكراهةُيفُالغمسُملنُنامُليال 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
92 

ُبابُحكمُولوغُالكلبُ

ُُ:عنُأيبُهريرة؛ُقالُ( )زينُوأيبُصالح ُيبُرُ عنُأُ ُ-63ُ  إذاُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُولغُ 
ِ
ُحدُِأُ ُالكلبُيفُإناء رُ مُُِهُسبعُ ليغسلُُْثمُ ُ.قهكمُفلري 

ُ( ).ارُ 

_______________________ 

ُعىلُ ُعندُاجلمهورُعىلُالندِب,ُومحل هُأمحد  ُاألمر  ,ُثم  ُعادة  ُلطولِه ُاالحتاملُيفُنومُالليلُأ قرب  ألن 

ُ.استحبابهُيفُنومُالنهار:ُالوجوبُيفُنوِمُالليِلُدونُالنهار,ُوعنهُيفُرواية

ُواُ ,ُوقالُإسحاقُوداود  هُملُيرضُاملاء  ُيد  ُهلمُبامُ:ُلطبي ُوات فقواُعىلُأنهُلوُغمس  ,ُواستدل  ينجس 

ُضعيٌفُ ُحديٌث ُلكن ه ُبإراقته؛ ُاأل مر ُمن ُورد  ُعنُ. ُلألمر ارفة ُالص  ُوالقرينة  , ُعدي  ُابن  أخرجه

ُاحل كمُ ُهذا ُيف ُيقتيضُوجوبا  ُال ُالشك  ُألن  ؛ ُيقتيضُالشك  ُبأمر  ُالتعليل ُاجلمهوِر ُعند الوجوب

ُألصِلُالطهارة ُأبوُعوا.ُاستصحابا  ُاملعل قُبعدُُملسو هيلع هللا ىلصنةُعىلُعدِمُالوجوِبُبوضوِئهُواستدل  ِمنُالشن 

ُ.قيامهُمنُالنومُكامُيفُحديثُابنُعباس

هُُ ُقول  بُبأن  هُبغريهُُ"أحدكم"وت عق  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصيقتيضُاختصاص 

ُوأ جيبُ ُأوىل,ُ: ُالنوم ُبعد ه ُفاستحباب  ُاليقظة, ُحال ُيفُاإلناء ُقبلُإدخاهلام ُغسلُيديه ُعنه ُصح  بأنه

ُلبيان ه ُترك  ُاجلوازُويكون ُوغريمهاُ. ُوأيبُداود ُرواياتُملسلم  ُاحلديثُيف ُيفُهذا ُقال ُفقد وأ يضا 

ُثالثاُ " ُ"فليغسلهام .ُ ُرواية ُعىلُ"ثالثُمرات"ويف ُيدل  ُالعينية ُالنجاسة ُغري ُيف ُبالعدد ُوالتقييد ,

ُ ُأمحد ُعند ُهريرة ُأيب ُعن ام ُمه  ُرواية ُيف ُووقع ُيغسل ها"الندبية, ُحتى ُالوضوء ُيف ه ُيد  .ُ"فالُيضع

ُفيهُللتنزيهُكامُذكرنا ُاستحب.ُوالنهي  ره,ُإْنُفعل  ُك  ُ,ُوإْنُترك  ُبدونُالثالث,ُنص  ُالكراهة  والُتزول 

 .انتهىُكالمه.عليهُالشافعي ُ

ن:ُوأبوُصالحُ.أبوُرزينُهوُمسعودُبنُمالكُاألسديُالكويف(ُ ) ام   .هوُذكوانُالس 

ُعنُأيبُالزنادُعنُاألعرجُ(01ُ )ومسلٌمُ(00ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُمنُروايةُمالك  منُوجه 

ُاهللُ ُرسول  ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُهريرة؛ُأن  ُمرات  ُيفُإناءُأ حِدكمُفليغسْلهُسبع  ُ."إذاُرشبُالكلب 

قه:ُ)دونُقولهُ ُُ(.فلري 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُبنُُِ-65ُ  ُُعنُهشام ُعنُحممدُِحس  ُقالُريينِسُُبنُُِان قالُُ:عنُأيبُهريرة؛

ُاهللُ ُإُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصرسول ُطهور
ِ
ُولغُ ُكمحدُِأُ ُناء ُُإذا ُالكلب  ُسبعُ يغسلُ ُأنُُْ,فيه ُ.اتمرُ ُه

ُ( ).بالرتابُوالهنُ أُ 

_______________________ 

ُُ ُمسلم ُأخرجها ُالزيادة 01ُ )وهذه ُاألعمٌُعن( ُعن ُأيبُم سهر  ُبهُعن ُعنُُ.أيبُزرين ُرواه ثم 

ُ.ُإسامعيلُبنُزكرياءُعنُاألعمٌ

سلمٌُُ قه,ُهبذاُاإلسنادُمثله:ُثمُقالُم  ُ.انتهى.ُوملُيقْلُفلري 

ُُ ُيف ُحجر ُابن 05ُ / )ُ"الفتح"قال ُالزيادة( ُهذه ُذكر  ُأْن ُبعد سلُ: ُالغ  ُبأن  ُالقول  ي ُيقو  وهو

ُأوُطع ُماء  ُمنُأْنُيكون  ُملُي ؤمرُبإراقتهُللن هيُعنُإضاعِةُللتنجيس,ُإذُامل راقُأ عم  اما ,ُفلوُكانُطاهرا 

قه:ُاملال,ُلكنُقالُالنسائي ُبنُم سهرُعىلُزيادةُفلري  ُعل  ُتابع  إناُ:ُوقالُمحزةُالكناين.ُالُأعلمُأ حدا 

ُحمفوظة اظُمنُأ صحابُاأل عمٌُكأيبُمعاويةُوشعبة:ُوقالُابنُعبدُالب.ُغري  وقالُ.ُملُيذكرهاُاحلف 

ُ:ُمندهابنُ سهرُهبذاُاإلسنادُملسو هيلع هللا ىلصالُت عرفُعنُالنبي  ُعنُعلُبنُم  ُمنُالوجوهُإال 
ُ.بوجه 

ُمنُطريقُعطاءُعنُأيبُهريرةُمرفوعاُ [:ُابنُحجر]قلتُُ ُباإلراقةُأيضا  أ خرجهُابنُ.ُقدُوردُاألمر 

ُأ نهُموقوٌفُ حيح  ُزيدُعنُ.ُعدي,ُلكنُيفُرفعهُنظٌر,ُوالص  ُبن  ُمحاد  ُاإلراقة  أ يوبُعنُابنُوكذاُذكر 

هُصحيٌحُ.ُسريينُعنُأيبُهريرةُموقوفاُ   .انتهىُكالمه.ُأخرجهُالدارقطنيُوغريه.ُوإسناد 

ُآخرُمنُروايةُمالك(ُ ) حيحنيُمنُوجه  مُيفُالتعليقُالسابق.ُأ صل هُيفُالص  ُ.ُكامُتقد 

ُبالرتاب:ُ)دونُقولهُ ُ(.أوالهن 

ُوملُيقعُيفُروايةُ(:05ُ / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالترتيب 
ُمنُالرواياتُ,ُمالك 

 
وملُيثبتُيفُيشء

ُبعضُأصحابِهُملُيذكرهعنُأيبُ ُعنُابنُسريين,ُعىلُأن  ورويُأ يضا ُعنُاحلسنُوأيبُرافعُ.ُهريرةُإال 

ديُعندُالبزار,ُالدارقطنيُعند واةُعنُابِنُسريينُيفُحملُغسلِةُ.ُوعبدُالرمحنُوالِدُالس  واختلفُالر 

ُو سلم  ُفلِم  ُالترتيب, ُعنه ُحسان ُبِن ُهشام ُمنُطريق ُ"أوالهنُ "غريه ُابنُ. ُعن ُاألكثر ُرواية وهي

فقالُسعيدُبنُبشريُ.ُوكذاُيفُروايةُأيبُرافعُاملذكورة,ُواختلفُعنُقتادةُعنُابنُسريين,ُسريين

ُعنه ُأيضاُ ُ"أوالهن": ُقتادة. ُعن ُأبان ُوقال ُالدارقطني, ُأخرجه ُ"السابعة": ُداود,ُ. ُأبو أخرجه
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ُُمرُ أُ ُ:قالُُلغفُ املُ ُبنُِاهللُُعنُعبدُُِ–66ُ  ُثمُ .ُالبالكُُِبقتلُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ:قال ُباهلمُوبال  ُُالب؟ُثمُ الكُُِما ُ,والزرعُ,الغنمُوكلِبُُ,الصيدُُِصُيفُكلِبُرخ 

ُ.يفُالرتابُروهُالثامنةُ وعفُ .ُاتمرُ ُوهُسبعُ الكلبُيفُاإلناءُفاغسلُ ُولغُ إذاُُ:وقال

ُبابُالنهيُعنُالبولُيفُاملاءُالراكدُ

ُيُ ُىُأنُْأنهُن  ُُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِعنُجابرُ ُ-60ُ 
ِ
ُ.الراكدُُِبالُيفُاملاء

ُبابُالنهيُعنُاالغتسالُيفُاملاءُالراكدُ

ُُأيبُعنُ–68ُ  ُهُ ُ,زهرةُبنُُِموىلُهشامُُِائِبُالس  ُيقولأنهُسمعُأبا قالُُ:ريرة

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُحدُ أُ ُالُيغتسل 
ِ
ُُ:فقالُ.نٌبُوهوُج ُُ,الدائمُكمُيفُاملاء ياُُكيفُيفعل 

ُ( ).اُتناوال ُيتناوهلُ ُ:أباُهريرة؟ُقال

_______________________ 

ُأوُإِحداهنُ "نُعنُأيوبُعنُابنُسريينُوللشافعيُعنُسفيا ديُعنُالبزارُ.ُ"أوالهن  ويفُروايةُالس 

روةُعنُأيبُالزنادُعنهُ"إحداهنُ " ُ.وكذاُيفُروايةُهشامُبنُع 

قالُ ُي  ُالرواياتُأْن ُبنيُهذه ُاجلمِع بهمةٌُ:ُفطريق  ُم  ن  ُإحداه  ُوُ, عي نة ُم  ُوالسابعة ن  ُُ"وأواله  إْنُُ"أو

ُفهيُللتخيريكانتُيفُنفسُاخلبُ ملُعىلُأ حِدمها. َُي  ُأْن ُعىلُامل قي د ُفمقتضُمحلُاملطلِق ُفيهُ, ألن 

ُعليهُالشافعيُيفُ وايةُامل عي نة,ُوهوُالذيُنص  ُعىلُالر  حُبهُاملرعيشُُ"البويطي"وُُ"األم"زيادة  وار 

بكيُبحثاُ ,ُوغريهُمنُاأل صحاب ُ.وذكرهُابنُدقيقُالعيدُوالس 

ُناوهوُمنصوٌصُكامُذكرُ ُكانتُ. ُُ"وإْن ُمنُالراويُ"أو ا  ُشك  ُي شكُأ وىلُمنُ. ُومل ُمنُعني  فرواية

ُيفُالرتجيحُبنيُروايةُأ والهنُ  ىُالنظر  ,ُفي بق  ُأ وُشك  نُأ هبم  ُ,ُروايِةُم  وروايةُالسابعة,ُوروايةُأ والهن 

ُاأل خري,ُأ رجحُمنُحيثُاألكثريةُواأل حفظية ُترتيب  ةُي قتيضُاالحتياجُومنُحيثُاملعنىُأيضا ؛ُألن 

ُاأل وىلُأ وىل ُيفُحرملةُعىلُأن  ُالشافعي  ُأ خرىُلتنظيفه,ُوقدُنص  سلة   .انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم.ُإىلُغ 

منُروايةُمهامُبنُمنبةُوابنُسريينُ(ُ 8 )ومسلمُ,ُمنُروايةُاألعرج(46ُ )روىُالبخاريُُ:تنبيهُ( )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وأنُُ,حصلتُيفُاملسجدُابابُوجوبُغسلُالبولُوغريهُمنُالنجاساتُإذُ

ُاألرضُتطهرُباملاءُمنُغريُحاجةُإىلُحفرها

ُحدُ ُيبُطلحةأُ ُإسحاقُبنُِعنُُ–61ُ  (ُإسحاقُوهوُعمُ )مالكُُبنُ ُثنيُأنس 

ُُ.عرايبٌُإذُجاءُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِمعُُِبينامُنحنُيفُاملسجدُُِ:قال .ُيفُاملسجدُفقامُيبول 

ُأُ  ُفقال ُهُْمُ ُهُْمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِصحاب  ُُ:قال. ُرسول  ُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقال ُ,( )وهزرمُ ال

ُفرتكُ ُ.وهدعُ  ُ.ُوهُحتىُبال 

ُُإنُ ثمُ ُفقالُلهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُاملساجدُالُتُ ُ:دعاه ُإنُهذه ُُصلح 
 
منُهذاُُليشء

ُُامُهيُلذكرُاهللُعزُ إنُ ُ.والُالقذرُُِالبولُِ أوُكامُقالُُ,وقراءةُالقرآنُ,والصالةُ,وجل 

ُُفجاءُبدلوُ ُ,منُالقومُمرُرجالُ فأُ ُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ
 
ُ( ).هُعليهفشن ُُ,منُماء

_______________________ 

ُ ُأ حدُ "كلهمُعنُأيبُهريرةُمرفوعا  ريالُيبولن  ُفيه,ُكمُيفُاملاءُالدائِمُالذيُالُجي  ُيغتسل  ُ.ُ"ثم 

ُمنه"وملسلمُُ ُ.ُ"يغتسل 

ُُ ستقالنُسندا ُومعنى  طلقاُ .ُومهاُحديثانُم  ُالبابُيفُالنهيُعنُاالغتسالُفيهُم  ُ.ُفحديث 

حيحنيُفهوُعنُاجلمعُبنيُالبولُفيهُ ُالص  اُحديث  ُاالغتسالُمنهُأوُفيه,ُأم  قهُاحلافظ.ُثم  يفُُكامُحق 

 ."الفتح"

ُأ ولِهُ:(0/331 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) ُمنُاإلزرام,ُوسكوِنُالزاي,ُبضم 
ِ
أيُالُُ,وكرِسُالراء

ُإذاُانقطع:ُتقطعواُعليهُبوله,ُيقال معُ,وأ زرمت هُقطعت ه,ُزرمُالبول  ُيفُالد  قال   .انتهى.ُوكذلكُي 

( ُ ُيفُ( ُعنُمنُوج(83ُ )ومسلمُ(5ُ 60)ُ"صحيحُالبخاري"أصله ُثابت  ُمنُرواية ُآخرُُمترصا  ه 

ُ, ُيفُاملسجد"أنس  ُبال  ُأ عرابيا  ُاهللُ,ُأن  ُالقوِم,ُفقالُرسول  ُإليهُبعض  وه:ُملسو هيلع هللا ىلصفقام  .ُوالُت زرموه,ُدع 

ُمنُماءُفصب هُعليه:ُقال ُدعاُبدلو  ُفرغ  ُ."فلام 

ُالبوِلُوالُالقذرُِ)دونُقولهُُ ُمنُهذا
 
ُليشء ُهذهُاملساجدُالُت صلح  ,ُإنُ .ُإن  ُوجل  امُهيُلذكرُاهللُعز 
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ُُ ُبابُحكمُاملني 

ُُرجالُ ُأنُ ُ؛واألسودُعنُعلقمةُ ُ-00ُ  ُفأُ ُ.بعائشةُنزل  ُُصبح  فقالتُُ.هثوبُ ُيغسل 

ُُ:عائشة ُُأنُُْ,رأيتهُزئكُإنُْإنامُكانُجي  ُُفإنُملُترُ ُ.مكانهُتغسل  ولقدُُ.هحولُ ُنضحت 

ُُفركاُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِهُمنُثوِبُفركُ نيُأُ رأيتُ  ُ.ُفيهفيصل 

ُُ:ويفُرواية ُُ:قالت.ُعنُعائشةُيفُاملني  ُ...أفركهُكنت 

ُُ:ويفُرواية ُ( )ُثمُذكرُنحوه.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِمنُثوِبُُاملني ُُعنُعائشة,ُيفُحت 

ُعبدُُِ-ُ 0  ُبنُُِعن ُُاهلل ُقالُشهاب  ُُ:اخلوالين؛ ُعائشةُنازال ُُكنت  .ُعىل

ُمُْلُ فاحت ُفأُ ُلعائشةُتنيُجاريةٌُفرأُ ُ.هامُيفُاملاءمستُ فغُ ُ.يفُثويبُ ُت  ُإلُ ُفبعثْتُُ.اخبهت 

ُُ:فقالتُعائشةُ  ُُماُمحلك  ُ.ك؟بثوبيُُْعىلُماُصنعت 

ُرأُ ُ:قالُقلت ُُ:قالتُ.هيفُمنامُُِالنائمُ ُىرماُيُ ُيت  ُفيهامُشيئاُ ُهلُرأيت  .ُالُ:؟ُقلت 

ُُ:قالت ُُ,نييتُ لقدُرأُْ.ُهغسلتُ ُشيئاُ ُفلوُرأيت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِهُمنُثوِبُحكُ ُأل ُوإين 

ُ( ).فريبظُ ُيابساُ 

  
_______________________ 

 (.والصالة,ُوقراءةُالقرآن

ُآخرُعنُ(81ُ )ومسلمُ(ُ 4 ,40ُ ,1ُ  )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) عنُعمروُبنُمنُوجه 

ُالرجلُِ:ُقال.ُميمون ُثوب  ُي صيب  ُيسارُعنُاملني  ُبن  ُسليامن  ؟ُفقال.ُسألت  :ُأ يغسل هُأ مُي غسلُالثوب 

ُاهللُ"أخبتنيُعائشة؛ُ ُرسول  ُاملني ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُإىلُالصالةُيفُذلكُالثوب,ُكانُيغسل  ُخيرج  وأ ناُأ نظرُ.ُثم 

  ."إىلُأ ثِرُالغسِلُفيه

حي(ُ )  .كامُيفُالتعليِقُالسابِقُ.ُحنيأ صل هُيفُالص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب احليض
 

ُُ ُواحدُ ُبابُاالضطجاعُمعُاحلائضُيفُحلاف 

ُُزوِجُُميمونةُ ُعنُ- 0  ُُ:قالتُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  معيُُضطجعُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُ.,ُوبينيُوبينهُثوٌبُناُحائٌضُوأُ 

ُُ,زوجهاُوترجيلهُبابُجوازُغسلُرأسُُِ جرهاُكاءُيفُحُِؤرهاُواالتُ وطهارةُس 

ُوقراءةُالقرآنُفيه

ُُأنُ ُ؛الرمحنُعبدُُِمرةُبنِتُروةُوعُ عنُعُ ُ-04ُ  ُُعائشةُزوج  ُإنُُْ:قالتُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ ُأل ُُكنت  ُُدخل  ُُ.للحاجةُالبيت  ُُ.فيهُواملريض  ُُفامُأسأل  ُُ.ةٌُُوأناُمارُ عنهُإال 

ُُوإنُْ ُُدخلُعلُ ليُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  وكانُالُُ.هلُ رج ُوهوُيفُاملسجدُفأُ ُ,هرأس 

ُ ُُيدخل  ُُالبيت  ُ( ).عتكفاُ إذاُكانُمُ ُُحلاجةُ إال 

ُأُ ُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-03ُ  .ُمرةُمنُاملسجدناولهُاخل ُأُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمرينُرسول 

ُ.كيفُيدُُِليسْتُُاحليضةُ ُفإنُ .ُيهالُِتناوُ ُ:فقالُ.إينُحائضُ:فقلت

ُأيبُهريرةُ-05  ُُ:قالُ؛عن ُرسول  ُُبينام ُيفُاملسجدُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُعائشةُُ:فقال. يا

ُ ُ.هتُْفناولُ .ُيفُيدكُحيضتكُليسْتُُإنُ ُ:فقالُ.إينُحائٌضُُ:فقالتُ,ناولينيُالثوب 

ُُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-06ُ  ُأُ ُكنت  ُناولُ أُ ُثمُ .ُناُحائٌضُوأُ ُرشب  فيضعُُملسو هيلع هللا ىلصُهُالنبي 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(1ُ 0 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُللحاجة:ُ)دونُقولهُُ ُالبيت  ةٌُ.ُواملريضُفيه.ُإنُكنتُأل دخل  ُوأ ناُمار  ُعنهُإال  ُعىلُ.ُ(فامُأ سأل  كامُنص 

 (.5 3/5)ُ"السنن"ذلكُالبيهقيُيفُ
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ُيفُ  ُعىلُموضع ُالعُ تعرُ وأُ ُ,فيرشبُفاه ُحائضوأُ ُ( )قرُْق ُأُ ُ.نا ُناولُ ثم ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصُه

ُُ.فاهُعىلُموضعُيفُ ُفيضعُ 

وملُُ,ؤاكلوهافيهمُملُيُ ُةُ املرأُ ُكانواُإذاُحاضِتُُاليهودُ ُأنُ ُ؛ُعنُأنسُ ُ-00ُ 

ُ ُالبيوِتُُامعوهنُ جي  ُُ.يف ُأُ ُفسأل  ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُصحاب  ُ:تعاىلُاهلل ُفأنزل 

ُاملحيضُِويسأُ } ُأُ ُلونكُعن ُهو ُالنساءُ ُذى ُقل ُاملحيضُفاعتزلوا ُ.يف ُآخرُ.. إىل

ُ.[   البقرةُآيةُ]ُ{اآلية

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُُاصنعواُكل  ماُُ:فقالواُ.فبلغُذلكُاليهودُ ُ.ُالنكاحيشءُإال 

ُُمرناُشيئاُ منُأُ ُيدعُ ُالرجلُأنُْريدُهذاُيُ  ُ.ُُخالفناُفيهإال 

كذاُُ:اليهودُتقولُياُرسولُاهللُإنُ ُ:ادُبنُبرشُفقاالضريُوعبُ ح ُُبنُ ُسيدُ فجاءُأُ 

ُجامعهنُ نُ ُفالُ.وكذا ُفتغري  ُأنُْىُظنن ُحتُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرسولُُُِوجهُ ؟ .ُعليهامُقدُوجدُ ُا

ُُبنُ منُلُ ُهامُهديةٌُلُ اُفاستقبُ فخرج ُ ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي  ُفسقُ ُ.مهايفُآثارُُِفأرسل  فاُرُ فعُ ُ.اامه 

ُ.عليهامُأنُملُجيدُْ

ُوغسلُالفرُُْ,واستحبابُالوضوءُلهُ,بابُجوازُنومُاجلنبُ ُجُإذاُأرادُأنُيأكل 

ُأوُيرشبُأوُينامُأوُجيامع

 08-ُُ كانُُ:عنُعائشة؛ُقالتُمُعنُإبراهيمُعنُاألسودُِعنُاحلكُ ُعبةعنُش 

                                                           

ُالرا,ُبفتِحُالع نيُ:(68/ )قالُالسيوطيُ(ُ ) ُوسكوِن
ِ
ُالذيُعليهُبقيٌةُمنُحلم,ُء قت هُ:ُيقال.ُالعظم  تعر 

ُمنهُالل حمُبأ سنانِكُ.واعرتْقت ه  .انتهى.ُإذاُأ خذت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
99 

ُ ُُأنُُْرادُ فأُ ُ,نباُ إذاُكانُج ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ,وُينامُ أُ ُ,يأكل  ُأُوضوءُ توض  ُ( ).الةهُللص 

ُُ:قالُ,يبُقيسأُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-01ُ  .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِعنُوترُُِعائشةُ ُسألت 

ُيفُاجلنابة؟ُأكانُيُ ُكيفُكانُيصنعُ ُ:قلت.ُفذكرُاحلديث ُأمُينامُ ُ,ينامُقبلُأنُُْغتسل 

ُُ:يغتسل؟ُقالتُقبلُأنُْ ُوربُ ُ.امُاغتسلُفنامربُ ُ.ذلكُقدُكانُيفعلُكل  ُ.أُفنامامُتوض 

ُ ُُاحلمدُ ُ:قلت  ُُمرُِيفُاأل ُُهللُالذيُجعل  ُ.عةُ س 

ُُ:قالُ؛درياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-80  ُ,ههلُ كمُأُ حدُ تىُأُ إذاُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

                                                           

ُالبخاريُ(ُ ) ُواللفظُله(88ُ )أخرجه روة. ُآخرُمنُروايةُع 
منُروايةُأيبُ(405ُ)ومسلمُ,ُمنُوجه 

ُ":ُسلمةُكالمهاُعنُعائشةُقالت ه,ُوتوضأُُملسو هيلع هللا ىلصكانُالنبي  ُفرج  سل  ,ُوهوُجنب,ُغ  ُأ نُينام  ُأ راد  إذا

ُ."للصالة

ُ."أرادُأنُيأكلُُ"دونُقولهُُ

ُاإلمامُ(:ُاألكل:ُ)وقدُت كل مُيفُلفظة(:56ُ/ُ )ُ"فتحُالباري"احلافظُابنُرجبُاحلنبلُيفُقالُُ قال 

ُأمحد َُييىُبنُسعيد: ُقال  هُ : نُقول  ُع  ُ)رجعُشعبة ُأمحد(يأكل: ُقال  ,ُ ُيقولهُوذلكُأل ُ: ُأحٌد ُليس  ن ه

ُيفُالنوم ه,ُإنامُهو  نُإبراهيم,ُهبذاُاإلسناد,ُوزادُ-أيضاُ -وقدُرواهُُ.انتهى.ُغري  :ُميمونُأبوُمحزة,ُع 

جهُالطباين(.ُوضوءهُللصالة) ذا,ُضعيٌفُجداُ .ُخر  ُ.انتهى.ُأبوُمحزةُه 

ُهلذهُالزيادة ُومتابعات  ُرجبُشواهد  ُ.ثمُذكرُابن 

ُأيبُخيثمةُعنُالقطانُقال(:30ُ / )ُ"التلخيص"وقالُاحلافظُيفُُ ُ:ُوروىُابن  ُحديث  ُشعبة  ترك 

مُيفُاجلنبُإذاُأرادُأنُيأكل ثُ.ُقدُأ خرجهُمسلمُمنُطريقه:ُقلت.ُاحلك  د  هُبعدُأْنُكانَُي  فلعل هُترك 

ِدهُبذكرُاأل كل لُعنُأ محد.ُبهُلتفر  ن,ُكامُحكاهُاخلال  ويُالوضوءُعندُاأل كِلُللج  بُمنُحديِثُوقدُر 

ُعندُابِنُماجهُوابنُخزيمة ُسلمةُوأيبُهريرةُعندُالطباينُيفُ,ُجابر  وقدُ,ُ"األوسط"ومنُحديثُأم 

ُمنُطريقُأيبُسلمةُعنُعائشةُبلفظُ أُوضوءهُ"روىُالنسائي  نبُتوض  ُوهوُج  ُأْنُينام  ُأ راد  كانُإذا

ُيديه,ُللصالة ُغسل  ُأوُيرشب  ُأْنُيأكل  ُ,ُوإذاُأراد  ُيْأكل  ُُثم   .انتهى.ُالخ.ُ"أ وُيرشب 
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ُ.بينهامُوضوءاُ ُفليتوضأُُْ,يعودُ ُأنُُْرادُ أُ ُثمُ 

ُُبابُوجوبُالغسلُعىلُاملرأةُبخروِجُُ ُمنهاُاملني 

ُُمُ أُ ُجاءْتُُ:قالُ؛مالكُثنيُأنسُبنُ حدُ يبُطلحةُأُ ُإسحاقُبنُِعنُُ–ُ 8  ليمُس 

ُُ:-وعائشةُعندهُُ-ُلهُفقالْتُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِ-ُإسحاقُةُ وهيُجدُ ُ- ُياُرسول 

ُيُ التيُتُ ُاملرأةُ ُ.اهلل ُرىُما ُُ.يفُاملنامُرىُالرجل  ُيُ ىُمنُنفِسُفرت  ُما ُها منُُرىُالرجل 

ُُ.؟هنفِسُ

ُُمُ ياُأُ ُ:فقالتُعائشة ُنِتُبلُأُ ُ:فقالُلعائشةُ.كيمين ُُتربْتُُ.النساءُليمُفضحِتُس 

ُُمُ ياُأُ ُفلتغتسْلُُ.نعمُ.يمينكُفرتبْتُ ُ.ذاكُليمُإذاُرأْتُس 

ُسليمُ:ويفُرواية ُُ:فقالتُأم ُذلكُواستحييت  ُهذا؟ُُ:قالتُ.من وهلُيكون

ُنُأُ فمُُِ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُنبي ُ ُوماءُ ُ.بيضأُ ُغليظٌُُالرجلُُِماءُ ُإنُ ُ.بهينُيكونُالش 

ُُ,يامُعالنُأُ فمُُِ,صفرأُ ُاملرأةُرقيٌقُ ُُأوُسبق  .هبُ يكونُمنهُالش 
( )ُ

ُ 8 -ُُ ُُروةُبنُالزبري؛ُأنُ خبينُعُ أُ ُ:قالُعنُابنُشهاب  ُُعائشةُزوج  ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُمُ أُ ُأنُ ُ؛خبتهأُ  بمعنىُحديثُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِدخلْتُ(ُأمُبنيُأيبُطلحة)ليمُس 

ُُ:قالتُعائشةُ,فيهُقالُأنُ ُغريُ ُ.هشام ُأُ ُ:هلاُفقلت  ُ( ).ذلك؟ُترىُاملرأةُ أُ ُلِكُُف 

                                                           

ُ.كامُسيأيتُيفُاحلديثُالذيُبعده.ُأصلُالقصةُيفُالصحيحني(ُ )

ُالرجِلُغليٌظُأ بيض)دونُقولهُُ ُماء  ُاملرأةُرقيٌقُأ صفر.ُإن   (.وماء 

منُط رقُعنُهشامُبنُ(4ُ 4)ومسلمُ(50ُ,5030ُ,5000ُ 08ُ,4 ,40ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُعنُزينبُبنتُأم ُعنُأبيه ُقالتُعروة ُسلمة ُعنُأم ُسلمة ُاهللُ": ليمُإىلُرسوِل ُس  ُملسو هيلع هللا ىلصجاءتُأ م 

ُاهلل:ُفقالت ُ.ُياُرسول  ُاهللُالُي ستحييُمنُاحلق  ُإذاُاحتلمْت؟.ُإن  سل  ُ.ُفهلُعىلُاملرأ ِةُِمنُغ  قالُالنبي 
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قالتُُامرأةُ ُأنُ ُ؛عنُعائشةُبريالزُ ُروةُبنُِاهللُعنُعُ ُعبدُُِسافعُبنُِعنُمُ ُ-84ُ 

_______________________ 

ُسلمةُ.ُإذاُرأِتُاملاء:ُملسو هيلع هللا ىلص ُاهلل:ُوقالتُ-تعنيُوجههاُُ-فغط تُأ م  ُاملرأةُ؟ُقال.ُياُرسول  نعمُ:ُوحتتلم 

ها.ُتربْتُيمينك هاُولد  ُي شبه  ُ.ُ"فيم 

سندُأمُسلمةُ سلم.ُوهوُمنُم  ُُ.بمعنىُحديِثُهشامُ ُ:وهوُاملقصودُبقولُم 

سندُعائشةُ اُروايةُم سلمُفهيُمنُم  ُ.وهلذاُذكرت هُيفُالزوائد,ُأم 

ُعنُوقدُ(:1ُ  / )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُاحلديثُمنُط رق  ُالشيخاِنُعىلُإخراجُهذا اتفق 

ُعنها ُأبيه ُعن روة ُع  ُبِن ُهشام روة, ُع  ُعن هري ُالز  ُرواية ُمن ُأ يضا  سلٌم ُم  ُورواه ,ُ ُقال عنُ"لكن

ُامل راجعةُوقعتُبنيُأمُسليمُوعائشة.ُ"عائشة ُ.وفيهُأن 

ُالقصةُوقعتُأل ُ,ُونقلُالقايضُعياٌضُعنُأ هلُاحلديثُ ُالصحيحُأن  ُسلمةُالُلعائشة,ُوهذاُأن  م 

ُهشام ُيقتيضُترجيحُرواية ُالبخاري, ُصنيِع ُظاهر  ُوهو هل, ُالذ  ُعن ُالب ُعبد ُابن  ُنقل ُلكن أن هُ,

حُالروايتني روةُ,ُصح  هُعنُع  ُاهللُتابع  ُعبِد ُبن  ُمسافع  هري؛ُألن  وأشارُأبوُداودُإىلُتقويةُروايةُالز 

ُمسا,ُعنُعائشة ُرواية  سلمُأيضا  ُم  ُمنُحديثُأنسُقال,ُفعوأ خرج  ُأ يضا  ليمُ":ُوأ خرج  ُس  جاءتُأم 

ُمنُطريقُإسحاقُبِنُعبِدُ.ُفذكرُنحوهُ"..وعائشةُعنده.ُفقالْتُلهُملسو هيلع هللا ىلصإىلُرسولُاهللُ وروىُأمحد 

ليم ُس  تهُأ م  ُسلمة,ُاهللُبِنُأيبُطلحةُعنُجد  ُألم  ليم.ُوكانتُجماورة  ُس  ُُ"ياُرسولُاهللُ:ُفقالتُأ م  فذكر 

ُ ُسلمةُهيُالتيُراجعْتها.ُاحلديث  ُأ م  يُروايةُهشام,ُوفيهُأن  ُ.وهذاُيقو 

ليمُوهوُمجٌعُ:ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ ُس  ُأ نكرتاُعىلُأ م  ُعائشةُوأمُسلمةُمجيعا  تملُأْنُتكون  َي 

ُ ُالنبي  ُعند ُوعائشة ُسلمة ُأ م  ُحضور  ُيمتنع  ُال ُألنه ُواحدُ ُملسو هيلع هللا ىلصحسٌن؛ ُجملس  ُيف .ُ ُيف رشحُ"وقال

معُبنيُالروايات:ُ"املهذب ُسلمةُحرضواُالقصة,ُجي  ُأ نسا ُوعائشةُوأم  ُ.انتهى.ُبأن 

ُوالذيُيظهرُ ُالقصة, َُيرض  ُمل ُأنسا  ُأن  ُسليم, ُأم ه ُأ م  ىُذلكُمن ُتلق  ُوإنام ُمنُ, ُم سلم ويفُصحيِح

ُماُي شريُإىلُذلك مرُنحوُهذهُالقصة,ُحديِثُأ نس  ُمنُحديثُابِنُع  وىُأ محد  ىُذلكُوإنامُ,ُور  تلق 

ُغريها ُأو ليم ُس  ُأ م  ُمن ُعمر ُابن  ُأمحدُ. ُعند ُحكيم  ُبنت  ُخولة  ُأ يضا  ُاملسألِة ُهذه ُعن ُسأ لْت وقد

سلُإذاُرأ ىُذلكُفلمُي نزل"ويفُآخرهُ.ُوالنسائيُوابنُماجه جلُغ  ُ.ُ"كامُليسُعىلُالر  ُبنت  وسهلة 

هيلُعندُالطباين ُصفوانُعندُابنُأيبُشيبة,ُس  ُبنت    .هىُكالمُابنُحجرانت.ُوبرسة 
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ُهلُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلرسولُِ ُُ.نعمُ:املاء؟ُفقالُبرصِتُوأُ ُ,إذاُاحتلمْتُُاملرأةُ ُغتسل 

ُعائشة ُُ:قالْتُُ.( )تلُ وأُ ُ,يداكُتربْتُُ:فقالتُهلا .ُعيهادُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُُوهلُيكونُالشبهُ  ُُ.ذلكُلُِبُ ُمنُقُِإال  ُ.هخوالُ أُ ُشبهُالولدُ أُ ُجلُِالرُ ُهاُماءُ ُماؤُ إذاُعال 

 ( ).هعاممُ هُأُ شبُ هاُأُ ماءُ ُالرجلُُِالُماءُ وإذاُعُ 

ُُ ُوأنُالولدُُملوقُمنُمائهامُ,الرجلُواملرأةُبابُبيانُصفةُمني 

ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُموىلُرسولُُِثوبانُُعنُ–83ُ  .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعندُرسولُُِقائامُ ُكنت 

ُرصعُ كادُيُ ُهُدفعةُ فدفعتُ ُ.دعليكُياُحممُ ُالسالمُ ُ:فقالُ.حبارُاليهودمنُأُ ُْبٌُفجاءُح ُ

ُأُ ُ:ملُتدفعني؟ُفقلتُ:فقالُ.منها ُال  ُُُتقول  ُُ,اهللُياُرسول  إنامُندعوهُُ:فقالُاليهودي 

ُ ُالذيُسام  ُأُ باسمه ُبه ُُ.ههلُ ه ُُاسميُحممدٌُُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ينُبهُالذيُسام 

ُُ.هلأُ 

ُ ُُ:فقالُاليهودي  ُلُ سأُ أُ ُجئت  ك؟ُثتُ حدُ ُإنُُْينفعكُيشءٌُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكُفقالُلهُرسول 

ُُ.ذينبأُ ُسمعُ أُ ُ:قال ُُفنكت  ُ.سْلُُ:فقالُ.معهُبعودُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُتُ ُينُيكونُ أُ ُ:فقالُاليهودي  ُبدُ الناسُيوم ُُل  ؟ُوالسامواِتُُاألرضُُِغريُ ُاألرض 

ُ ُاجلُِهمُيفُالظُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُدون ُالناسُِنُأوُ فمُ ُ:قالُ.رسلمة جازة؟ُإُُِل

                                                           

( ُ 53ُ / )ُ"النهاية"قالُابنُاألثريُيفُ( ُالكالم(: ُهذا ُمنُشّدِة ا ُأصاهب  ُملا ُأيُصاحْت .ُ ويُبضم  ور 

ُالتشديد ُمع ُاهلمزِة ُالن ْصل. ُالعريضة ُوهيُاحلْربة ُأ يُط عنتُباأل ّلة ْعد, ُب  ُوفيه ُالُي الئمُلفظُ, ألن ه

 .انتهى.ُاحلديث

ُ.مُيفُالتعليقُالسابقأخرجهُالشيخانُكامُتقدُ (ُ )

ُأ خوال ه)دونُقولهُُ جِلُأ شبهُالولد  ُالر  هاُماء  ُماؤ  ه.ُإذاُعال  هاُأ شبهُأ عامم  ُالرجِلُماء   (.وإذاُعالُماء 
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ُُ:قالُاليهوديُ,املهاجرينُفقراءُ ُ:قال ُهمُحنيُيُ فتُ فامُحت  ُزيادةُ ُ:؟ُقاللونُاجلنةُ دخ 

ُُ.( )النونُكبدُِ(ُويفُروايةُزائدة)

ُقالُ:قال ُإثرها؟ ُعىل ُغذاؤهم ُثورُ يُ ُ:فام ُهلم ُيأُُْنحر ُكان ُالذي ُاجلنة منُُكل 

ُ:ُقال.ُطرافهاأُ  ُسمُ فيهاُتُ ُنُعنيُ مُُِ:مُعليه؟ُقالفامُرشاهب  ُُ:قالُ.لسبيالىُس  ُ.ُصدقت 

ُُ:قال ُُ.منُأهلُاألرضُحدٌُهُأُ كُعنُيشءُالُيعلمُ لُ أسأُ ُوجئت  ُُنبيُأوُرجٌلُإال 

ُُ:قالُ.ذينأسمعُبأُ ُ:حدثتك؟ُقالُينفعكُإنُُْ:قالُ.أوُرجالن كُعنُسألُ أُ ُجئت 

ُالرجلُأُ ُماءُ ُ:الولد؟ُقال ُأصفرُ ُ,بيض  ُاملرأة ُاجتمعاُ.وماء ُفعُ ُفإذا ُالرجلُُُِمني ُال 

ُ ُاهللُمني  ُبإذن ا ر  ُأ ْذك  ُعُ ُ.املرأة ُوإذا ُُاملرأةُُُِمني ُال  ُاهللُالرجلُُِمني  ُبإذن قالُُ.آنثا

ُُ:اليهودي ُُثمُ .ُنبيٌُّكُلُ وإنُ .ُلقدُصدقت  ُُانرصف  ُ.فذهب 

ُ ُعنُالذيُسأُ لُ لقدُسأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُُوماُلُعلمٌُُ.نيُعنهلُ نيُهذا
 
ُبيشء

                                                           

ُ(ُ 5 4)وللبخاريُ(ُ ) ُ."كبدُاحلوت"عنُأنس 

بِدُُِ:(04 /0)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُامل نفردةُامل عل قةُيفُالك  ُهيُالقطعة  وهيُيفُاملطعمُيفُُ,الزيادة 

ُويقال ُالل ذة, ُغايِة ُوأ مرأ ه: ُطعام  ُأ هنأ  ُإنا .ُ ُاحلوت  ُهو ُوالنون  ُوي قال. ُعليهُ: ُالذي ُاحلوت  هو

نيا,ُويفُحديِثُثوبانُزيادة,ُاألرضُِ ُالد  ُذلكُ"وهيُ.ُواإلشارةُبذلكُإىلُنفاِذ أنهُي نحرُهلمُعِقب 

ُمنُأ طرافها بيالُ ورشاهبمُ,ُنونُاجلنةُالذيُكانُيأكل  ىُسلس  ُت سم 
وذكرُالطبيُمنُ.ُ"عليهُِمنُعني 

اِكُعنُابِنُعباسُقالُ ُاجلنة"طريقُالضح  ُمنهُأهل  ُفتأكل  ُبقرنِه ُاحلوت  ُالثور  نطح  ُ,ُي  ياُفي نحر  َُي  ثم 

انُكذلكُ,ُفيأكلونه.ُالثورُبذنبه ياُفيستمر  َُي  ُ.انتهىُ.وهذاُمنقطٌعُضعيٌفُ.ُ"ثم 

ُآخرُ ُاملباركُيفُ(:405ُ/  )وقالُيفُموضع  ُاألحبارُ"الزهد"أ خرجُابن  ُعنُكعب  ُحسن  ُ:بسند 

ُألهِلُاجلنةُإذاُدخل وها" ُاهللُتعاىلُيقول  ُجزوراُ ُ:أن  ُلكِلُضيف  كمُاليومُحوتا ُوثوراُ .ُإن  ر  .ُوإينُأ جز 

ُألهِلُاجلنة   .انتهى.ُ"في جزر 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
114 

ُُ.( )بهُتاينُاهلل ىُأُ منهُحتُ 

ُبابُصفةُغسلُاجلنابةُ

ُعنُهشامُِمُ ُأيبُعنُ-85ُ  كانُُ:قالتُ؛عنُعائشةُعنُأبيهُروةعُ ُبنُُِعاوية

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُبدأُ يُ ُ,منُاجلنابةُإذاُاغتسل  ُ.املهفرغُبيمينهُعىلُِشُيُ ُثمُ ُ.يديهُفيغسل 

ُ ُيُ ُثمُ ُ.هفرج ُُفيغسل  صولُهُيفُأُ صابعُ دخلُأُ فيُ ُ.املاءُ ُيأخذُ ُثمُ ُ.وضوئهُللصالةُأُ توض 

ُِسُعىلُرأُُْحفنُ ُ,قدُاستبأُ ُىُأنُْحتىُإذاُرأُ .ُالشعرُِ ُُهُثالث  ُأُ ُثمُ ُ.حفنات  عىلُُفاض 

ُُثمُ ُ.هجسدُُِسائرُِ ُ.هيُْرجلُ ُغسل 

ُُأنُ ُ:ويفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُفبدأُ ُ.منُاجلنابةُاغتسل  ُ.هذكرف.ُيهُثالثاُ كفُ ُفغسل 

ُُبدأُ ُ:ويفُرواية ُُثمُ ُ.دخلُيدهُيفُاإلناءيديهُقبلُأنُيُ ُفغسل  ُتوض  ُمثل  وضوئهُُأ

  ( ).للصالة

                                                           

ُ(ُ 404ُ, 5 4)أخرجُالبخاريُ(ُ ) يدُعنُأنس  ُُ.نحوهُمنُحديثُمح 

ُُ ُسالم  ُاهللُبن  ُهوُعبد  ُاليهودي   .قبلُإسالمهُوذكرُأن 

ُوابنُاملباركُكلهمُعنُهشامُعنُأبيهُ(61ُ ,51ُ ,35ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُومحاد  منُطريقُمالك 

ُ ُ":ُملسو هيلع هللا ىلصعنُعائشةُزوجُالنبي  ُالنبي  ُيديهُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُفغسل  ُمنُاجلنابةُبدأ  ُيتوضأُكامُ,ُكانُإذاُاغتسل  ثم 

ُشعِره,ُالةيتوضأُللص هُيفُاملاءُفيخل لُهباُأ صول  ُي دخلُأ صابع  ُ,ُث م  رف  ُغ  ُعىلُرْأِسهُثالث  ُيصب  ثم 

ُاملاءُعىلُجلدهُكله,ُبيديه ُ."ثمُي فيض 

ُزياداتُهاكُتفصيلهاُ ُ.ويفُروياتُم سلمُثالث 

ُي فرغُبيمينهُعىلُشامله:ُ)قوله.ُالزيادةُاألوىلُ ه.ُثم  ُفرج  ُ.(في غسل 

ُ(.قبلُأنُي دخلُيدهُيفُاإلناء:ُ)وقوله.ُوالزيادةُالثانيةُ

ْيه:ُ)قولهُ-يفُروايةُالبخاريُُ-(460ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُيد  ُ(ُبدأُفغسل  تملُأْنُيكون  َي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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_______________________ 

تملُأْنُيكونُهوُالغسلُ.ُويفُحديثُميمونةُتقويةُذلك,ُغسل هامُللتنظيفُمماُهبامُمنُمستقذر وَي 

يينةُيفُهذاُاحلديثُعنُهشامُُاملرشوعُعندُالقيام ُعليهُزيادةُابِنُع  قبلُأْنُيدخلهامُ"منُالنوم,ُويدل 

ُاإلناء ُ"يف ُوالرتمذي ُ. ُالشافعي  ُرواه .ُ ُأ يضا  ه"وزاد ُفرج  ُيغسل  ُ"ثم  ُأيبُ. ُرواية ُمن ُملسلم  وكذا

سلِهُُوهيُزيادٌةُجليلٌة؛ُألنُ .ُوأليبُداودُمنُروايةُمحادُبنُزيدُكالمهاُعنُهشام,ُمعاوية بتقديمُغ 

سل هُيفُأ ثناءُالغ  س  ُمنُم  ُاألمن  صل  ُ.انتهى.َُي 

ُرْجل يْه:ُ)قولهُيفُروايةُأيبُمعاوية:ُالزيادةُالثالثةُ ُغسل  دُهباُأبوُمعاويةُعنُهشامُوقد(ُثم  ُ.تفر 

سلٌمُرمحهُاهللُمنُطريقُوكيعُوجريرُوعلُبنُم سهرُوابِنُن مريُكلهمُعنُهشامُ ُ.ُوقدُرواهُم 

ُالرجلني:ُالُمسلمثمُقُ ُ.انتهى.ُوليسُيفُحديثهمُغسل 

ُالبخاريُُ-(ُ 46/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُ)قولهُ-يفُرواية ُكل ه: ُعىلُجلِده ُهبذاُ( ل  استد 

ُالغ سل ُغسلُالرجلنيُإىلُفراغه,ُاحلديثُعىلُاستحباِبُإكاملُالوضوءُقبل  ر  وهوُظاهٌرُ.ُوالُي ؤخ 

ُيفُحديثُعائشةُمنُهذاُالوجهُ"كامُيتوضأُللصالة"منُقوهلاُ لكنُرواهُمسلٌمُ,ُوهذاُهوُاملحفوظ 

ُعىلُسائِرُجسِده"فقالُيفُآخرهُ.ُمنُروايةُأيبُمعاويةُعنُهشام ُرجليه,ُثمُأفاض  ُغسل  وهذهُ.ُ"ثم 

دُهباُأبوُمعاويةُدونُأصحابُهشام ُ.ُهيُغريبٌةُصحيحة:ُقالُالبيهقي,ُالزيادةُتفر 

ُقلتُ ُمعاو: ُأيب ُرواية ُمقاٌلُلكنُيف ُهشام ُعن ُية ُنعم. ُعائشةُ. ُعن ُأيبُسلمة ُرواية ُمن ُشاهٌد له

ُالطياليس ُأبوُداود ُأخرجه ُالنسائي. مُعند ُتقد  سلُكام ُالغ  ُفذكرُحديث  ,ُ ُفرغُُ"وزادُيفُآخره فإذا

ُرجليهُ ُبقوهلاُُ"غسل  ُاملراد  ملُالرواياتُعنُعائشةُعىلُأن  اُأْنُحت  هُ:ُأيُ"وضوءهُللصالة"فإم  أ كثر 

جلنيوهوُماُ ملُعىلُظاهره,ُسوىُالر  ُ.وي ستدلُبروايةُأيبُمعاويةُعىلُجوازُتفريقُالوضوء,ُأوَُي 

ُأْنُيكونُقول هُيفُروايةُأيبُمعاويةُُ تمل  ُرجليه"وَي  ُغسل هامُالستيعابُالغسلُ:ُأيُ"ثمُغسل  أ عاد 

هُيفُحديثُالبابُ.ُأْنُكانُغسلهامُيفُالوضوءبعدُ ُ.انتهى.ُ"كلهُثمُي فيضُعىلُجلدهُُ"فيوافقُقول 

عليهاُحممدُبنُكناسة,ُ(ُأيُأبوُمعاوية)وتابعهُ(:ُ / )ُ"الفتح"وقالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبلُيفُُ

ُعنُهشام ُأبوُبكرُعبدُالعزيزُبنُجعفرُيفُ. جُحديث ه ُ(كتابُالشافعي)خر  ُأبوُالفضلُابنُ, وذكر

وظةُ :ُعامر ُهذهُالزيادةُليسْتُبمحف  ُ.أن 

ُقلتُ :ُ ُأ نا ُعىل ُعنُهشامويدل  ُحمفوظة ُغري  ُفيهُِ: ُوقال ُاحلديثُعنُهشام, وىُهذا ُر  ُأيوب  :ُأن 
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ُوغُ ُ,سلُاجلنابةمنُاملاءُيفُغُ ُبابُالقدرُاملستحّبُ
 
ُسلُالرجلُواملرأةُيفُإناء

ُاآلخرُُِمهاُبفضلُِحدُِسلُأُ وغُ ُ,واحدةُيفُحالةُ ُواحدُ 

ُُ:قالُ.الرمحنُعبدُُِعنُأيبُسلمةُبنُُِ-86  ُأناُوأُ ُ,عىلُعائشةُدخلت  وهاُمنُخ 

ُ ُغُ هلُ فسأُ ُ.اعةالرض  ُعن ُفدعْتُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسلُِا ُاجلنابة؟ ُُمن
 
ُُبإناء ُالص  ُ.اعقدر

ُ.ُهاُثالثاُ ِسُعىلُرأُُْفرغْتُوأُ ُ-ُوبينناُوبينهاُسرتُ-ُتفاغتسلُ 

ُوكانُأُ ُ:قال ُُزواج  ُيأُُْملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ( ).رةفُْحتىُتكونُكالوُ ُؤوسهنُ منُرُ ُذنُ خ 

_______________________ 

ُهلشام" ُ:ُفقلت  ؟ُفقال  لِك  ُِرْجل يهُبعدُذ  ُوضوءهُ:ُأي.ُ"وضوءهُللصالة,ُوضوءهُللصالة:ُيغسل  أن 

ُ ُ.ذكرهُابنُعبدُالب.ُيفُاألولُكاف 

ُوضوءهُقبلُالغُ ُمنُاحلديِثُأن  ُفهم  ُهشاما  ُعىلُأن  ُكامال ُبغسلُالرجلني,ُفلذلكُوهذاُيدل  سلُكان 

سلهام ُبِنُالسائبُعنُأيبُسلمةُعنُعائشة,ُ.ُملَُيتجُإىلُإعادةُغ 
ِ
ُسلمةُعنُعطاء وقدُروىُمحادُبن 

ُاهللُ":ُقالت ُرسول  ُأنُي غتسلُمنُاجلنابةُيغسلُيديهُثالثاُ ُملسو هيلع هللا ىلصكان  ْيه..ُإذاُأ راد  م  ُق د  ُغسل  ُ."فإذاُخرج 

جهُاإلمامُأمحدُعنُعفانُ اجُبنُمنهالُعنُ.ُعنُمحادُخر  ُجريرُالطبي,ُمنُطريقُحج  جهُابن  وخر 

ُِرْجل يْه":ُويفُروايته.ُمحاد,ُبه غتسلهُغسل  ُمنُم  هُغْسال ,ُفإذاُخرج  ُجسد  الخُكالمُابنُ..ُ"ثمُيغسل 

ُ.رجب

ُأ ثناءُالغس:ُقلتُ ُالوضوءُإلزالةُماُعلِقُهبامُمنُطني  تملُأْنُيكونُغسل هُلرْجل يْهُعقب  بدليلُ.ُلوَي 

ُرجلْيه)قولهُيفُروايةُالطبيُ ُ(.ُفإذاُخرجُمنُمغتسلهُغسل 

تملُ د:ُوَي  ملُعىلُالتعد  ُ.ُأْنَُي 

ُاهللُ":ُعنُميمونةُقالت(36ُ )أخرجُالبخاريُُفقد ُرسول  أ  ُرجليهُملسو هيلع هللا ىلصتوض  هُللصالةُغري  ,ُوضوء 

ُمنُاألذى ُأصابه ُوما ه ُوغسلُفرج  ُفغسلهام, ىُرجلْيه ُثمُنح  ُاملاء ُعليه ُأفاض  ُثم ُمنُ. سله ُغ  هذه

  .واهللُأعلم."اجلنابة

ُ.ُمنُهذاُالوجهُبه(38ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قالتُ؛عاذةُعنُعائشةعنُمُ ُ-80ُ  ُأُ ُكنت  ُأُ ُغتسل  ُمُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُناُورسول 
 
ُنُإناء

ُبادرينُحتىُأُ فيُ ُ.بينيُوبينهُواحد ُ( ).ومهاُجنبانُ:قالتُ.دعُلُ,دعُلُ:قول 

ُُأنُ ُ؛اسُ عبُ ُابنُُِعنُ-88ُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.ميمونةُبفضلُُِكانُيغتسل 

ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُ-اهللُُرسولُُِصاحِبُُ-ُُعنُسفينةُ ُ-81ُ  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُيُ  ُويُ ُ,منُاجلنابةُمنُاملاءُهُالصاعُ لُ غس  ُ.ؤهُاملدوض 

ُبابُاستحبابُإفاضةُاملاءُعىلُالرأسُوغريهُثالثاُ

 10-ُُ ُُوفدُ ُأنُ ُ؛اهللُعبدُُِبنُُِعنُجابرُُِفيانعنُأيبُس  ُالنبي ُسأُ ُثقيف  ُملسو هيلع هللا ىلصُلوا

ُأُ ُإنُ ُ:فقالوا ُأُ رض  ُفقالفكيفُبالغُ ُ.باردةٌُُرٌضُنا ُأُ أمُ ُ:سل؟ ُفأُ ا ُرأُْنا ُعىل يسُفرغ

ُ( ).ثالثاُ 

ُبابُحكمُضفائرُاملغتسلةُ

ُأُ ُ- 1  ُُ:قلتُ:قالتُ,سلمةُمُ عن ُرسول  ُُشدُ أُ ُاهللُإينُامرأةٌُُيا .ُرأيسُفرُ ض 

_______________________ 

ُ:ُ)دونُقولهُ ُالنبي  ُكالوفرةملسو هيلع هللا ىلصُوكانُأزواج  ُحت ىُتكون  ؤوسهن  ُمنُر  ُ(يأخذن 

حمةُاأل ذن(:0/450ُ )ُ"الفتح"قالُاجلوهريُكامُيفُُ  .انتهى.ُالوفرةُالشعرُإىلُش 

ُ.منُط رقُأ خرىُعنُعائشةُبه(1ُ 4)ومسلمُ(61ُ ,58ُ ,30ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ:ُ)دونُقولهُ ُ.ُ(دعُل,ُدعُل:ُفي بادرينُحتىُأ قول 

ُ"(ُ 3 )زادُالنسائيُُ هُحت ىُيقول   ."دعيُل:ُوأ بادر 

ُآخرُمنُروايةُأيبُجعفرُ(1ُ 4)ومسلمُ(54ُ ,ُ 5 ,31ُ )لهُيفُصحيحُالبخاريُأص(ُ ) منُوجه 

ُبنُعبدُاهلل ُاهللُ":ُحممدُبنُجعفرُعنُجابر ُعىلُرْأِسهُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُصب 
ُمنُجنابة  ُاغتسل  إذا

ُحفناتُمنُماء ُحممد.ُثالث  ُبن  عريُكثريٌُ:ُفقالُلهُاحلسن  ُش  ُله:ُقالُجابر.ُإن  أ خيُُياُابنُ :ُفقلت 

ُرسولُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصكانُشعر  ُمنُشعركُوأطيب   .ُ"أكثر 
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ُ ُفأنقض  ُ)ه ُرواية ُهحلُ فأُ أُ ويف ُقالُسلُِلغُ ( ُالُ:اجلنابة؟ ُأنُْ. ُيكفيك ُعىلُُإنام حتثي

ُِسُرأُْ ُ.ريناملاءُفتطهُ ُفيضنيُعليِكُتُ ُثمُ ُ.حثياتُكُثالث 

ُفأُ ُ:ويفُرواية ُ.الُ:يضةُواجلنابة؟ُفقالهُللحُ نقض 

النساءُُمرُ مروُيأُْاهللُبنُعُ ُعبدُ ُأنُ ُ,عائشةُ ُبلغُ ُ:قال.ُمريبيدُبنُعُ عنُعُ ُ- 1 ُ

ُاغتسلنُ  النساءُُمرُ يأُُْ.مروُهذاعُ ُالبنُُِياُعجباُ ُ:فقالتُ.ؤوسهنُ رُ ُينقضنُ ُأنُُْ,إذا

ُُأنُُْمرهنُ الُيأُْفُ أُ ُ.ؤوسهنُ رُ ُنقضنُ يُ ُإذاُاغتسلن,ُأنُْ ُ.؟!ؤوسهنُ رُ ُلقنُ َي 

ُلقدُكُ  ُأُ ُنت  ُأُ ُغتسل  ُمُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُناُورسول 
 
عىلُُفرغُ عىلُأنُأُ ُزيدُ والُأُ ُ.واحدُ ُنُإناء

ُرأُْ ُ.فراغاتإُُِيسُثالث 

ُغتسلةُمنُاحليضُفُِبابُاستحبابُاستعاملُامل ُُ ُالدمُيفُموضعُُِرصةُمنُمسك 

ُإبراهيمُ ُ-14ُ  ُقالاملُ ُبنُُِعن ُُ:هاجر؛ ُُسمعت  ُحت  ُعائشةدُ صفية ُأنُ ُ؛ثُعن

ُماءُ ُإحداكنُ ُتأخذُ ُ:حيض؟ُفقالسلُاملُ عنُغُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسألِتُُأسامءُ  اُهاُوسدرهت 

ُفتُ فتطهُ  ُالطهورر ُحسن ُُثمُ . ُرأُُْتصب  ُفتدلكُ ِسُعىل ُدلُْها ُتبلغُ حتُ ُ.شديداُ ُكاُ ه ُى

ُ ُُثمُ ُ.هاِسُرأُُْؤونُ ش  ُُ.رُهبافتطهُ ُ( )كةس ُرصةُمم  ُفُُِخذُ تأُُْثمُ ُ.عليهاُاملاءُتصب 

ُُ:هبا؟ُفقالُرُ وكيفُتطهُ ُ:سامءفقالتُأُ  ُ:فقالتُعائشةُ.رينُهباتطهُ ُ.بحانُاهللس 

                                                           

ُِسيدهُتثليثها,ُبكرسُالفاء(:5ُ 3/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(فِرصة:ُ)قولهُ( ) وبإسكانُ,ُوحكىُابن 

وفُأوُق طنُأوُِجلدة ُعليهاُصوٌفُ,ُالراءُوإمهاِلُالصاد بيدُوغريه.ُِقطعٌةُمنُص  ُ.انتهى.ُحكاهُأبوُع 

كة):ُوقولهُ ُُ"منُِمسك"يفُروايةُُ(ممس 

ُالطيبُاملعروف(:5ُ  / )قالُابنُرجبُُ ُالصحيحُالِذيُعليِهُاجلمهور,ُواملراد.ُهو  ذاُهو  أنُ:ُه 

ذِهُالقطعةُيكونُفيهاُيشءُِمنُمسك  .انتهى.ُه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُكأن  ُ.ُعنيُأثرُالدمتتبُ .ُُفيُذلكاُخت 

ُغُ لتُْوسأُ  ُعن ُفقاله ُاجلنابة؟ ُفتُ فتطهُ ُماءُ ُتأخذُ ُ:سل ُالطهورر ُحسن ُتبلغ. ُأو

ُثمُتُ .ُالطهور ُ.ُههاُفتدلكُ ِسُعىلُرأُُْصب  فيضُعليهاُثمُتُ ُ.هاِسُؤونُرأُْحتىُتبلغُش 

يفُُهنُ تفقُ يُ ُأنُُْاحلياءُ ُمنعهنُ ملُيكنُيُ ُ.نصارنساءُاأل ُُالنساءُ ُعمُ نُُِ:عائشةُفقالْتُُ.املاء

ُُ.ينالدُ 

ُُأسامءُ ُدخلْتُُ:ويفُرواية ُُ:فقالت.ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِعىلُرسولُُِلُ شكُ ُبنت  ُ.اهللُياُرسول 

ُ ُ( ).منُاحليض؟ُهرْتُإحداناُإذاُطُ ُكيفُتغتسل 

                                                           

هُ(ُ 44)ومسلمُ(3ُ 408ُ,401ُ,61)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُمنُروايةُمنصورُبنُصفي ةُعنُأم  ُمترصا 

ُ":ُائشةُقالتعنُع يضتِهاُ؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصسألِتُامرأٌةُالنبي  ُمنُح  فذكرْتُأ ن هُعل مهاُكيفُ:ُكيفُتغتسل 

ُ ُهبا,ُتغتسل  ر  ُفرصةُمنُِمسكُفتطه  ُتأخذ  ُهبا؟ُقال:ُقالت.ُثم  ر  تطهريُهباُسبحانُاهللُ:ُكيفُأتطه 

يينةُبيدهُعىلُوجهه)واسترتُ ُإلُ واج:ُقالتُعائشة:ُقال(ُوأشارُلناُسفيانُبنُع  ُماُ,ُتذبتها وعرفت 

ُ ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصأ راد  ُ."تتب عيُهباُأثرُالدم:ُفقلت 

سلُ ُالغ  ُكيفية ُالبخاري  ُوليسُعند ُاحلديثُ, ُعىل بُالبخاري  ُبو  ُإذاُ)وقد ها ُنفس  بابُدلكُاملرأِة

رتُمنُاملحيض ُ(الخ...ُوكيفُتغتسل.ُتطه 

ُيفُ(:3ُ 3/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ رىُعىلُعادتِه ُطرِقُاحلديِثُج  نهُبعض  الرتمجةُبامُت ضم 

ُفيامُساقه.ُالذيُي ورده نصوصا  ُم  سلم.ُوإنُملُيكِنُاملقصود  ُم  ُرواية  ُاحلافظ  ُذكر  فهذاُ:ُثمُقال..ُثم 

ُهذهُالطريقُلكوناُمنُروايةُ جُاملصنف  ر  لك,ُوإن امُملُخي  سلُوالد  مرادُالرتمجةُالشتامهلاُعىلُكيفيةُالغ 

ُ.كالمه.ُانتهى.ُوليسُهوُعىلُرشطه,ُهاجرُعنُصفيةُ إبراهيمُبنُمُ 

ُ.وهيُأسامءُبنتُشكلُ.وزادُم سلمُأ يضا ُاسمُالسائلة:ُقلتُ

منُطريقَُييىُبِنُسعيدُعنُُ"املبهامت"وروىُاخلطيبُيفُ(:5ُ 3/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ

ُاحلديثُفقال ُهذا ُشعبة ُالسكن: ُبن ُبنتُيزيد ُأسامء ُوالنون. ُباملهملة ُاألنصارية. ُهلاُ. ُيقال التي
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ُبابُاملستحاضةُوغسلهاُوصالهتاُ

ُُعنُابنُُِ-13ُ  عنُعائشةُُالرمحنُعبدُُِبنِتُُمرةُ بريُوعُ الزُ ُروةُبنُِعنُعُ ُشهاب 

ُوحتتُعبدُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِختنةُ ُ-حبيبةُبنتُجحٌُُأمُ ُأنُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصزوجُالنبيُُ-

ُُفاستفتْتُُ.سننيُضتُسبعُ استحيُ ُ-ُالرمحنُبنُعوف .ُيفُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُُ.ٌقُرُْولكنُهذاُعُُِ,باحليضةُهذهُليسْتُُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُ.ُفاغتسلُوصل 

ُُ:قالتُعائشة ُمُُِفكانتُتغتسل  ُح ُُركنُ يف ُأُ يف ُزينبُبنتُجحٌختُِجرة .ُها

ُ.ُاملاءُ ُالدمُُِحتىُتعلوُمحرةُ 

ُفحدُ ُ:قالُابنُشهاب .ُعبدُالرمحنُبنُاحلارثُبنُهشامُبنُ باُبكرُبذلكُأُ ُثت 

ُأل ُُ,يكُِبُْلتُ ُكانْتُُواهللُإنُُْ.تياهبذهُالفُ ُلوُسمعْتُُ.هنداُ ُاهلل ُيرحمُ ُ:فقال اُكانتُالُن 

ُ.صلتُ 

ُُ:ويفُرواية ُ( ).ُركنهاُمآلنُدماُ مُُِرأيت 

_______________________ 

ُ ُيف ُاجلوزي ُابن  ُوتبعه ُالنساء, ُ"التلقيح"خطيبة ُوالدمياطي, ُوزاد, سلمُ: ُم  ُيف ُوقع  ُالذي أن 

ُللروايةُالثابتةُبغريُدليل ل,ُوهوُرد  قالُلهُشك  ُ.تصحيٌف؛ُأل ن هُليسُيفُاألنصارُمنُي 

تملُ ,ُواملشهورُيفُ:ُوقدَُي  ُالُاسام  ب ا  ٌلُلق  ُشك  ُبنتُأْنُيكون  املسانيدُواجلوامعُيفُهذاُاحلديثُأ سامء 

ل ُكامُيفُأيبُداود,ُوكذاُيفُمستخرجُأيبُنعيمُمنُالطريقُالتيُ.ُشك  كامُيفُمسلم,ُأوُأ سامءُلغرِيُنسب 

  .واهللُأعلم.ُأ خرجهُمنهاُاخلطيب,ُوحكىُالنوويُيفُرشحُمسلمُالوجهنيُبغريُترجيح

ُ(ُ  4)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُسنني"منُهذاُالوجهُُمترصا  يْتُسبع  ُحبيبةُاست حض  ُأ م  ُ,ُأن  فسألْتُرسول 

ُ.ُعنُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ هاُأْنُت غتسل  ر  ُصالةُ .ُهذاُِعرق:ُفقال.ُفأ م  ُلكل  ُ."فكانْتُتغتسل 

ُ)قولهُ ُاملِركنُبكرِسُامليم(:ُ  4/4 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(ِمركنها: ُاءوسكونُالر. وفتحُ.

ُنون ُالكافُبعدها ُقالُاخلليل, ُمنُأ دم: ُتور  ُشبه ُوقالُغريه, ُمنُن حاس: ُمنُ,ُشبهُحوض  وأ بعد 
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ُماُعراكُبنُِعنُُ–15ُ  ُُزوِجُُ-ُالزبري,ُعنُعائشةُروةُبنُِعنُعُ ُلك  ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُقالت ُبنتُجحٌُمُ أُ ُإنُ ُ:أنا ُكانتُحتتُعبدُُِ.حبيبة ُبنُُِالتي ُ.عوفُالرمحن

ُُماُكانْتُُثيُقدرُ امكُ ُ:فقالُهلاُ.الدمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِشكْتُ ُحت  ُثمُ ُ.كُحيضتِكُبس 

ُفكانتُتُ ُ.اغتسل ُُغتسل  ُ( ).صالةُعندُكل 

ُبابُوجوبُقضاءُالصومُعىلُاحلائضُدونُالصالةُ

ُعاصمُ ُ-16  ُمُ ُعن ُُ:قالْتُُ؛عاذةعن ُُسألت  ُفقلت  ُُ:عائشة ُبال  احلائضُُما

ُُ:قلتُ؟نِتُأُ ُحروريةٌُأُ ُ:؟ُفقالْتُقيضُالصالةُ والُتُ ُ,قيضُالصومُ تُ  ُ.بحروريةُ ُلست 

ُولكنيُأُ  ُُ.سأل 

ُناُذلكُفن ُصيبُ كانُيُ ُ:قالت ُوالُنُ ُ,ومُِؤمرُبقضاءُالص 
ِ
ُ( ).الصالةُؤمرُبقضاء

ُبابُحتريمُالنظرُإىلُالعوراتُ

ُُأنُ ُ؛درياخل ُُأيبُسعيدُ ُعنُ-10ُ  ُُالُينظرُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  إىلُعورةُُالرجل 

_______________________ 

انة ُباإلج  ُثمُنون.ُوتشديدُاجليم.ُبكرسُاهلمزة.ُفرسه ُالغريبُبمثله, انةُهيُالتيُ,ُألنهُفرس  واإلج 

قالُهلاُالِقرصية  .انتهى.ُوهيُبكرسُالقاف.ُي 

مُيفُالذيُقبلهأصلهُيفُالصحيحني(ُ )ُ ُ.ُكامُتقد 

كُحيضتِكُ:ُ)دونُقولهُ  (.امكثيُقدرُماُكانْتُحتبس 

شكُكلهمُ(445ُ)ومسلمُ,ُمنُطريقُقتادة(5ُ 4)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) منُطريقُأيبُقالبةُويزيدُالر 

عاذة ُقالْتُلعائشة",ُعنُم  ُامرأة  اُإذاُطهرْتُ؟ُفقالت:ُأن  اناُصالهت  ن اُ:ُأ جتزيُإحد  أ حروريٌةُأ نِت؟ُك 

ُ ُمعُالنبي  رناُبهُملسو هيلع هللا ىلصنحيض  ُ.ُ"أوُقالْتُفالُنفعله,ُفالُيْأم 

 .ؤالُعنُقضاءُاحلائضُللصومدونُالسُ



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
112 

ُوالُيُ ُ.املرأةُإىلُعورةُُِوالُاملرأةُ ُ.الرجلُِ ُُإىلُالرجلُُِفيضُالرجل  والُُ.واحدُ ُيفُثوب 

ُ.إىلُاملرأةُيفُالثوبُالواحدُفيضُاملرأةُ تُ 

ُ.ريةُاملرأةوعُ ُ,ريةُالرجلعُ ُ:ويفُرواية

ُبابُاالعتناءُبحفظُالعورةُ

ُُبنُُِعنُاملسورُُِ-18ُ  ُأُ ُ:قالُ؛ُرمةُم  ُإزارٌُُوعلُ ُ.ثقيٌلُُهمحلُ أُ ُبحجرُقبلت 

ُُ:قالُ.خفيٌفُ ُهُحتُ ضعُ أُ ُستطعُأنُْملُأُ ُ.إزاريُومعيُاحلجرُ ُفانحل  بهُإىلُُىُبلغت 

ُُ.هموضعُِ ُوالُمتُ ُ.هذُْكُفخُ ارجعُإىلُثوبُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُ.راةواُعُ ش 

ُُسترتُ بابُماُيُ ُ
ِ
ُاحلاجةُُِبهُلقضاء

ُردُ أُ ُ:قالُ؛ُجعفرُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-11  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفنيُرسول  ُ.هخلفُ ُيومُ ُذات 

ُفأُ  ُحدُ الُأُ ُحديثاُ ُإلُ ُس  ُوكانُأُ .ُمنُالناسُحداُ بهُأُ ُث  ُُماُاسترتُ ُحب  اهللُُبهُرسول 

ُُ,( )هدٌفُُ,هحلاجتُُِملسو هيلع هللا ىلص  ٌ ُ.حائطُنخلُ:يعنيُ.نخلُ ُأوُحائ

ُبابُإنامُاملاءُمنُاملاءُ

ُُ:قالُ,دريُعنُأبيهاخل ُُأيبُسعيدُ ُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-00ُ  ُمعُرسولُُِخرجت 

ُكُ ُ.باءاالثننيُإىلُقُ ُيومُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُيفُبنيُساملن ُحتىُإذا ُُ.ا ُُوقف  عىلُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.هفخرجُجيرُإزارُ ُ.بهُتبانُفرصخ ُبابُعُِ ُلُْجُ عُْأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  فقالُُ.ناُالرجل 

ُُ:تبانعُِ ُرسول  ُأُ ُ.اهللُيا ُُرأيت  ُُالرجل  ُيُ ُ.هتُِعنُامرأُ ُيعجل  ُعليه؟ُقالُُ.نُِمُْومل ماذا

                                                           

ُمنُاأل رضُِ(ُ ) ُوالداِلُماُارتفع 
ِ
 .(15/ )قالهُالسيوطيُ.ُبفتِحُاهلاء
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ُُإنامُاملاءُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ
ِ
ُ( )ُ.منُاملاء

ُُ:قالُ؛ريالشخُ ُالعالءُبنُُِأيبعنُُ–ُ 0  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُحديثُ ُينسخ  هُهُبعض 

ُُ.بعضاُ  ُُالقرآنُ ُكامُينسخ  ُ.هُبعضاُ بعض 

ُووجوبُالغسلُبالتقاءُاخلتاننيُ.بابُنسخُاملاءُمنُاملاءُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُعنُأيبُرافعُ ُ-ُ 0  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي  هاُعبُِإذاُجلسُبنيُش 

ُُ.هادُ هُ ثمُج ُُ,بعراأل ُ ُ( ).وإنُملُينزلُ.سلعليهُالغُ ُفقدُوجب 

ُُ:قالُوسىُعنُأيبُمُ ُ-04ُ  .ُمنُاملهاجرينُواألنصارُيفُذلكُرهطٌُُاختلف 

ُُ:فقالُاألنصاريون ُُالُجيب  بلُُ:هاجرونوقالُاملُ ُ.أوُمنُاملاءُ,فقُمنُالدُ الغسلُإال 

ُُإذاُخالطُ  ُ.ُسلالغُ ُفقدُوجب 

ُ.ُمُمنُذلكشفيكُ فأناُأُ ُ:قالُأبوُموسىُ:قال ُفاستأُ ُفقمت  ُنُ ذُِفأُ .ُعىلُعائشةُذنت 

ُُ.ل ُأُ ُ:هلاُفقلت  ُأُ ُ,اهمُ يا ُيا ُأنُْيرأُ ُإينُ.املؤمننيُمُ أو ُُد ُيشءُأسألك  ُوإينُ.عن

ُُستحيُأنُْالُتُ ُ:فقالت.ُستحييكأُ  ُتُْكُالتيُولدُ مُ عنهُأُ ُسائالُ ُتسألنيُعامُكنت  .ُك 

ُُ.كمُ امُأناُأُ فإنُ  ُُ:سل؟ُقالْتُوجبُالغُ فامُيُ ُ:قلت  ُ.ُعىلُاخلبريُسقطت 

ُ ُرسول  ُُقال ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل :ُ ُجلس  ُُإذا ُاألربعبنيُش  ُُ,عبها فقدُُ,اخلتانُ ُاخلتانُ ُومس 

                                                           

ُآخرُمنُروايةُذكوانُأيبُصالحُعنُأيبُ(435ُ)ومسلمُ(08ُ )أصلهُيفُالبخاريُ(ُ ) ُمنُوجه  ُمترصا 

ُاخل دري
ُاهللُ":ُسعيد  ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُمنُاألنصارُفجاءُورْأس  ُإىِلُرجل  ُ.ُهُيقطرُ أ رسل  :ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي 

ناُأ عجلناك ُاهللُ.ُنعم:ُفقال.ُلعل  ُفعليكُالوضوءُ :ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُأوُق حطت   .ُ"إذاُأ عجلت 

ُ.منُهذاُالوجه(80ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ِدُاإليالجُدونُحصوِلُاإلنزالُ(.وإنُملُي نزل)دونُقولهُُُ ُبمجر   .وهيُارَيٌةُبأنُالغ سلُجيب 
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ُ ُالغُ ُوجب  ُ.سل 

ُزوجُالنبي ُُ-03ُ  ُُرجالُ ُإنُ ُ:قالتُملسو هيلع هللا ىلصُعنُعائشة ُُسأل  عنُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُالرجلُِ ُُ.سل؟ُوعائشةُجالسةهلُعليهامُالغُ .ُ( )لكِسُثمُيُ ُ,ههلُ امعُأُ جي  ُفقالُرسول 

ُإينُأل ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُثمُنُ ُ,ناُوهذهذلكُأُ ُفعل  ُ.غتسل 

ُبابُالوضوءُمماُمستُالنارُ

ُُبنُُِزيدُُِعنُ-05ُ  ُُ:قالُُثابت  ُُسمعت  مماُُالوضوءُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُ.النارُِتُمس 

اهللُبنُإبراهيمُبنُُعبدُ ُأنُ ُ؛عبدُالعزيزُمرُبنُ خبينُعُ أُ ُ:ابنُشهابعنُُ-06ُ ُ

ُهُ أنُ ُ؛قارظُأخبه ُهُوجدُأبا ُيتوض  ُعىلُاملسجدُأُ ريرة ُأُ ُ:فقال. ُإنام ثوارُمنُأُ ُأُ توض 

ُأل ُُ.هاكلتُ أُ  ( )أقطُ  ُُينُسمعت  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُتوض  ُ.النارُِتُؤواُمماُمس 

هُهذاُثُ حدُ أُ ناُوأُ ُ-ُمروُبنُعثامنعُ ُبنُُِخالدُُِبنُ ُأخبينُسعيدُ ُ:قالُابنُشهاب

ُُ-ُاحلديث ُُروةُبنُ عُ ُأنهُسأل 
ِ
ُُالزبريُعنُالوضوء ُ.تُالنار؟مماُمس 

ُُ:روةفقالُعُ  ُُ,عائشةُسمعت  ُُزوج  ُُ:تقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ؤواُتوض 

ُ.تُالنارمماُمس ُ

ُبابُنسخُالوضوءُمماُمستُالنارُ

                                                           

باعيُوبفتحهُمنُالثالثي(:01ُ / )ُ"مقدمةُالفتح"يفُقالُابنُحجرُ(ُ ) لِهُمنُالر  ُأو  أيُجامعُ.ُبضم 

نِزل ُالعمِلُلعدمُاإلرادة,ُفلمُي  سلُترك  درةُفهوُالعجز.ُوأ صلُالك   .انتهى.ُفإْنُكانُلعدِمُالق 

( ُ )ُ ُاألثريُيف ُابن 654ُ/ )ُ"النهاية"قال ُاألقِط(: ُمن ُِقْطعة ُوهي ُث ور ْع ُمج  ُاألثوار ب نُجامدُوه, ُل  و

ْست ْحِجر  .انتهى.ُم 
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ُُأشهدُ ُ:قالُ؛ُعنُأيبُرافعُ-00ُ  ُ.الشاةُبطنُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُشويُلرسولُِأُ ُلكنت 

ُُثمُ  ُُ.صىل  ُ.أوملُيتوض 

ُُمروُبنُِعُ ُعنُحممدُبنُُِ-08ُ 
 
ُُأنُ ُ؛عباسُعنُابنُُِعطاء ُمجعُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُثمُ ُ,هعليهُثيابُ  ُُيتُهبديةُِفأُ ُ.إىلُالصالةُخرج  ُُ.وحلمُ ُبزُ خ  ُُفأكل  ُُثمُ ُ.قمُ لُ ُثالث  ُصىل 

ُ.ُبالناس ُ( ).ماءُ ُوماُمس 

ُبابُالوضوءُمنُحلومُاإلبلُ

ُُرجالُ ُأنُ ُ؛ُرةسمُ ُعنُجابرُبنُُِ-01  ُُسأل  ومُمنُحلُ ُتوضأُ أُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُإنُُْ:الغنم؟ُقال ُُشئت  ُُوإنُُْ.أفتوض  ُفالُتُ ُشئت  ُأُ ُ:قالُ,أتوض  أُمنُحلومُاإلبل؟ُتوض 

ُُ.نعمُ:قال ُ:قالُ,نعمُ:الغنم؟ُقالُصلُيفُمرابضُِأُ ُ:قالُ,ومُاإلبلمنُحلُ ُأُْفتوض 

ُأُ  ُُ.الُ:ُيفُمباركُاإلبل؟ُقالصل 

ُُثمُ ُ,نُالطهارةمنُتيقُ ُبابُالدليلُعىلُأنُ ُ ُيُ ُفلهُأنُُْيفُاحلدِثُُشك  هُُبطهارتُِصل 

ُتلك

ُُ:قالُ؛ريرةعنُأيبُهُ ُ-0ُ   ُشيئاُ هُكمُيفُبطنُِحدُ إذاُوجدُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُفأُ  ُأُ ُ.عليهُشكل  ُ.ُ؟مُالأُ ُمنهُيشءٌُُخرج   ,صوتاُ ُسمعُ حتىُيُ ُمنُاملسجدُُِرجنُ فالُخي 

ُ( ).رَياُ ُوُجيدُ أُ 

                                                           

ُأ خرىُعنُعطاءُبنُ(453ُ)ومسلمُ(03ُ,5081ُ )أصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) ُمنُوجوه  ترصا  ُم 

ُ",ُعكرمةُوابِنُسريينُكلهمُعنُابنُعباسُ (ُزادُالبخاري)يسارُوحممدُبنُعلُ ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  أ كل 

اْمُ  ُأ وُحل  ُ,ُعرقا  ُصىل  أ,ُثم  ُماءُ ُومل,ُوملُي توض   .ُ"يمس 

ُُملسو هيلع هللا ىلصأ نهُشكاُإىلُرسوِلُاهللُ":ُعنُعبدُاهللُبنُزيدُ(ُ 46)ومسلمُ(40ُ )أخرجُالبخاريُ(ُ ) الرجل 
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ُبابُطهارةُجلودُامليتةُبالدباغُ

ُصدُ تُ ُ:قالُ؛عباسُابنُِاهللُعنُُعبدُُِاهللُبنُُِبيدُِهريُعنُعُ الزُ عنُُ-ُ    عىلُُق 

ُبشاةُ ُموالةُ  ُُفمرُ ُ.فامتتُمليمونة ُرسول  ُُهبا ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُخذتُ ُأُ هال  ُإهاهب  ُام

ُ( ).هاكلُ مُأُ امُحرُ نُ إُُِ:فقالُ.إناُميتةٌُُ:مُبه؟ُفقالوافانتفعتُ ُ,وهمُ تُ فدبغُْ

ُُ:قالُعباسُ ُبنُِهللُاُعنُعبدُُِلةوعُُْلرمحنُبنُِاُعبدُِعنُُ–ُ    ُُسمعت  اهللُُرسول 

ُُبغُ إذاُدُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلص ُ.رفقدُطهُ ُاإلهاب 

ُرواية ُُ:ويف ُُ:قالُ.رياخل ُُيبأُ عن ُابنُُِرأيت  ُالسبأي ُُعىل ُفمُ ُواُ رُْفُ ُوعلة .ُهتُ ْسُس 

ُُ:فقال ُُمالك  ُمتس  ُُ,اهللُبنُعباسُعبدُ ُه؟ُقدُسألت  ومعناُُ.إناُنكونُباملغربُ:قلت 

ُُالببرُ  ُذبحُ نُ ُ.واملجوس  ُقد ُبالكبٌ ُُ.وهؤتى ُنأكل  ُال ويأتوناُُ.همذبائحُ ُونحن

ُ ُبالس  ُُ.الودكاملاءُوعلونُفيهُقاءُجي 

ُلُْقدُسأُ ُ:ابنُعباسُفقال ُ.هُطهورهدباغُ ُ:عنُذلك؟ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُناُرسول 

ُبابُالتيممُ

_______________________ 

الةُ؟ُفقال ُيفُالص  ُاليشء  ُ:ُالذيُخيي لُإليهُأ نهُجيد  ُُ-الُينفتل  ُصوتاُ ُ-أ وُالُينرصف  أ وُ,ُحتىُي سمع 

ُرَياُ   ."جيد 

ُ.منُطرقُعنُالزهريُبه(464ُ)ومسلمُ(ُ   08ُ,5  ,ُ  3 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُُ ُاالنتفاعُبالدبغُ(فدبغتموه)دونُقوله ُتقييد  ها.ُوفيها ُعنُابِنُعباسُنحو 
 
ُعنُعطاء ُأ يضا  .ُوملسلم 

طلقاُ  زُاالنتفاعُبجلِدُامل يتةُم  ُعىلُمنُجو  بغُأمُملُيدبغ.ُوفيهاُردٌّ هري ُ,ُسواٌءُد  احتجاجا ُُ.وهوُقولُالز 

ُاملُ  ُطلقةباألحاديِث بغ. ُبالد  ُتقييِده ُعىل ُواجلمهور ُوغرِيه. ُاحلديِث ُيفُهذا ُكام ُيفُ. ُحجر ُابن قاله

ُ.ُ"الفتح
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ُإينُأُ ُ:فقالُتىُعمرُ أُ ُرجالُ ُأنُ ُ,ىبزأُ ُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-4ُ   ُجدُْفلمُأُ ُجنبت 

ُتُ ُ:فقالُ.ماءُ  ُتذكرُ مُ أُ ُ:فقالُعامرُ.صلال ُأُ ُا ُوأنتُيفُسيةُ ُمريُ يا ُأنا ُاملؤمننيُإذ

ُفأمُ ُ.ماءُ ُفلمُنجدُُِ.نابُْن ُْجُفأُ  ُُاُأنت  ُاُأناُفتمعُ مُ وأُ ُ.فلمُتصل  ُُ,يفُالرتابُكت  ُ.وصليت 

ُ ُُامُكانُيكفيكُأنُْإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُالنبي  ُبيديكُاأل ُُترضب  ُتُ ُثمُ ُ.رض  ُُثمُ ُ.نفخ  هبامُُمتسح 

ُ.يككُوكفُ وجهُ 

ُُمريُاملؤمننيُإنُْياُأُ ُ:قالُ,ياُعامرُاتقُاهلل ُ:فقالُعمرُ  ُملُُِ,شئت  منُُعلُ ُاهلل ُاُجعل 

ُحدُ الُأُ ُ,كحقُ  ُنولُ ُ:فقالُعمرُ.حداُ بهُأُ ُث  ُ( ).يتماُتولُ ُيك 

ُُ,مرُ ُرجالُ ُأنُ ُ؛مرعُ ُعنُابنُُِ-3ُ   ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول  ُُ.عليهُفلمُيردُ ُ.مفسلُ ُ,يبول 

ُُ ُسالُينجُ ُمُ سلُِامل ُُعىلُأنُ ُبابُالدليل 

ُُأنُ ُ؛ُذيفةعنُح ُُ-5ُ   ُُفحادُ ُ.نٌبُلقيهُوهوُج ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.عنهُفاغتسل 

ُُ:فقالُ.جاءُثمُ  ُ( ).سنجُ الُيُ ُاملسلمُ ُإنُ ُ:قالُ,نباُ ج ُُكنت 

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(446ُُ, 44)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ثُبه:ُقال,ُاتقُاهللُياُعامر:ُفقالُعمر)دونُقولهُُ ُملُأ حد  ُ:ُفقالُعمرُ .ُإْنُشئت  ُ(.ن ول يكُماُتول يت 

أيُفيامُترويهُُ"اتقُاهللُياُعامر"معنىُقولُعمرُ:ُقالُالنووي(:350ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُومعنىُقولُ ُمنُهذا, ُشيئا  ر  ُمعكُوالُأ تذك  ُفإينُكنت  ُأ وُاشتب هُعليك, ُفلعلكُنسيت  وتثبتُفيه,

ُعىلُالتحديثُبهُوافقت ك:ُعامر ُاملصلحةُيفُاإلمساكُعنُالتحديثُبهُراجحة  ُ,ُإْنُرأيت  ُ.وأ مسكت 

ُفيهُحرٌجُ ُعل  رهُ:ُفقالُلهُعمر.ُفإينُقدُبل غت هُفلمُيبق  ُمنُكوينُالُأ تذك  ,ُأيُالُيلزم  ن ول يكُماُتول يت 

ُ.انتهى.ُأنُالُيكونُحقا ُيفُنفِسُاألمر,ُفليسُلُمنع كُمنُالتحديثُبه

 .أخرجُالشيخانُمثلُهذهُالقصةُعنُأيبُهريرةُ(ُ )
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ُاجلنابةُوغريهاُبابُذكرُاهللُتعاىلُيفُحالُُِ

ُُ:عنُعائشة؛ُقالتُ-6ُ   ُُيذكرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُكانُالنبي  ُ( ).أحيانهُاهللُعىلُكل 

ليسُعىلُُالوضوءُ ُوأنُ ُ,يفُذلكُوأنهُالُكراهةُ ُ,حدثُالطعامبابُجوازُأكلُامل ُُ

ُالفور

ُُإنُ ُ:لقاُعباسُ ُابنُِعنُُ–0   ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُرُ فقُ ُ.هُمنُاخلالءُحاجتُ قض  إليهُُب 

ُكُ فأُ ُطعامٌُ ُُ,ل  ُيمس  ُفُ:قالُ.ماءُ ُومل ُإنُ ُ:لهُقيل  ُتوض  ُقالكُمل ُأُ ُ:أ؟ ُما ُصالةُ ُردت 

ُ.وضأتُ فأُ 

ُُاجلالسُُِنومُ ُبابُالدليلُعىلُأنُ ُ ُالوضوءُالُينقض 

ُقتادةُ-8ُ   ُعن ُُ:قال. ُُ:يقولُأنساُ ُسمعت  ُأصحاب  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرسولُُِكان

ُوالُيُ ُ,ونصلُ يُ ُثمُ ُ.ينامون ُُ.ُؤونتوض 

                                                           

ُالطوافُبالبيت.ُكتابُاحلجُ"الصحيح"عل قهُالبخاريُيفُ(ُ ) ...ُبابُتقيضُاحلائضُاملناسكُكل هاُإال 

 .فذكره:ُوقالتُعائشة
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 كتاب الصالة
 

ُبابُصفةُاألذانُ

ُُاهللُبنُُِعبدُِعنُُ-1ُ   ُُأنُ ُ؛ُذورةأيبُحم ُرييزُعنُحم  مهُهذاُعلُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي 

شهدُأُ ُ.أنُالُإلهُإالُاهللشهدُأُ ُ,أشهدُأنُالُإلهُإالُاهللُ( ).اهللُأكبُاهللُأكبُ:األذان

ُُحممداُ ُأنُ  ُُحممداُ ُأنُ ُشهدُ أُ ُ.اهللُرسول  ُحممداُ ُشهدُأنُ أُ  :فيقولُيعودُ ُثمُ ُ,اهللُرسول 

ُ ُُحممداُ ُأنُ ُشهدُ أُ ُ.اهللُرسول  ُُ.اهللُرسول  ُُ,تنيمرُ ُعىلُالصالةُُِحي  ُعىلُالفالِحُُحي 

ُ.الُإلهُإالُاهلل.ُاهللُأكبُاهللُأكبُ,تنيمرُ 

ُفيهمُاألذانُ ُفرُإذاُسمعُ الكُ ُيفُدارُُِبابُاإلمساكُعنُاإلغارةُعىلُقومُ ُ

                                                           

سلمُيفُأ كثرُاألصوِلُ(:00ُ /3)ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُ(ُ ) هكذاُوقعُيفُاحلديِثُيفُصحيِحُم 

تنيُفقطُ"اهللُأكبُاهللُأكب"يفُأولهُ ُمرات,ُمر  ُأربع  ووقعُ:ُالقايضُعياضقالُ.ُووقعُيفُغريُمسلم 

ُيفُصحيحُمسلمُ ُ.انتهى.ُ"أربعُمرات"يفُبعضُط رقُالفاريس 

ُ"منُهذاُالوجهُبلفظُ(001ُ)وابنُماجهُ(ُ 5 0 )وأمحدُ(ُ 50)وقدُأخرجهُأبوُداودُ:ُقلتُ أن 

ُاهللُ ُكلمةُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُعرشة  ُتسع  ُعرشةُكلمة,ُعل مهُاألذان  ُسبع  اهللُاألذانُاهللُأكبُاهللُأكبُ.ُواإلقامة 

ُ.فذكره...ُأكبُاهللُأكب

ُيفُُ ُابنُحجر 16ُ / )ُ"التلخيص"قال ُالقطان(: ُابن  ُقال ُالتكبري: ُتربيع  حيحُيفُهذا ُالص  وبهُ,

ُكونُاألذانُتسعُعرشةُكلمة سلمُبرتبيعُالتكبري:ُقال.ُيصح  ُيفُبعِضُرواياتُم  وهيُالتيُ.ُوقدُيقع 

حيح ُيفُالص  نبغيُأْنُت عد  ُ.كالمهُانتهى.ُي 

وسننُ.ُللحافظُالزيلعي(ُ   / )ونصبُالرايةُ.ُللشيخُاأللباين(ُ   / )نظرُالثمرُاملستطابُاُ

 (.6 3/ )البيهقيُ
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ُُبنُُِعنُأنسُُِ-0ُ   ُُ:قالُ؛مالك  وكانُ.ُالفجرُ ُإذاُطلعُ ُرْيُ غُِيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُُ,مسكأُ ُذاناُ سمعُأُ ُفإنُُْ.األذانُستمعُ يُ  ُُ.غارُأُ وإال 

ُُ.اهللُأكبُاهللُأكبُ:يقولُرجالُ ُفسمعُ  ُ:ثمُقالُ,عىلُالفطرةُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُُشهدُ أُ  ُُ.أنُالُإلهُإالُاهللُأشهدُ ُ.ُاهللأنُالُإلهُإال  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  منُُخرجت 

ُ.ىعزُ واُفإذاُهوُراعيُمُِفنظرُ ُ.النار

ثمُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُثمُيصلُعىلُالنبي ُُ,بابُاستحبابُالقولُمثلُقولُاملؤذنُملنُسمعهُ

ُيسألُاهللُلهُالوسيلة

ُُ؛العاصُمروُبنُِعنُعبدُاهللُبنُعُ ُ-ُ    مُإذاُسمعتُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُأنهُسمعُالنبي 

ُفقُ ُاملؤذنُ  ُهُمُ فإنُ ُ.واُعلُ صلُ ُثمُ ُ.ماُيقولُولواُمثل  ُُصالةُ ُُعلُ نُصىل  ُاهللُعليهُصىل 

ُُ.واُاهللُلُالوسيلةسلُ ُثمُ ُ.هباُعرشاُ  ُفإن  منُعبادُُُلعبدُ اُمنزلةُيفُاجلنةُالُتنبغيُإال 

ُنُسأُ فمُ ُ.ناُهوأكونُأُ ُرجوُأنُْوأُ .ُاهلل ُ.تُلهُالشفاعةحلُ ُلُالوسيلةُ ُل 

ُُ:قالُ؛اباخلطُ ُمرُبنُِعنُعُ ُ-ُ    اهللُأكبُُ:إذاُقالُاملؤذنُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُإالُاهللأُ ُ:ثمُقالُ.اهللُأكبُاهللُأكبُ:كمفقالُأحدُ ُ.اهللُأكب ُ:قال.ُشهدُأنُالُإله

ُحممداُ ُأشهدُأنُ ُ:قال.ُرسولُاهللُحممداُ ُأنُ ُأشهدُ ُ:قالُثمُ ُ.أشهدُأنُالُإلهُإالُاهلل

ُ ُُ:ثمُقالُ.اهللُرسول  ُُ:قالُ.عىلُالصالةُحي  ُُوالُقوةُ ُالُحول  ُُ:قالُثمُ ُ.ُباهللإال  ُحي 

ُُ:قالُ.عىلُالفالح ُُوالُقوةُ ُالُحول  ُاهللُأكبُاهللُأكبُ:ثمُقالُ.ُباهللإال  اهللُُ:قال.

ُُ-نُقلبهُمُُِالُإلهُإالُاهللُ:قالُ.إالُاهللالُإلهُُ:ثمُقالُ.أكبُاهللُأكب ُ.اجلنةُدخل 

نُقالُحنيُمُ ُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِ,ُاصُ أيبُوقُ ُبنُُِعنُسعدُُِ-4  
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ُوحدُ ُشهدُ أُ ُ:املؤذنُ ُسمعُ يُ  ُاهلل ُإال ُإله ُال ُأن ُرشيك  ُال هُعبدُ ُحممداُ ُوأنُ ُ.لهُه

ُُ.هورسولُ  ُ.هفرُلهُذنبُ غُ ُ.وباإلسالمُديناُ ُ.رسوال ُُوبمحمدُ ُ,اُ باهللُربُ ُرضيت 

ُ.ناُأشهدُ وأُ ُ:ناملؤذُ ُحنيُيسمعُ ُمنُقالُ:ويفُرواية

ُبابُفضلُاألذانُوهربُالشيطانُعندُسامعهُ

ُُ:قالُطلحةُ ُعيسىُبنُِعنُُ-3ُ   ُهُاملؤذنُ أيبُسفيانُفجاءُ ُعندُمعاويةُبنُُِكنت 

ُيدعُ  ُُ:عاويةُفقالُمُ .ُالةوهُإىلُالص  ُُسمعت  ُونُأُ نُ املؤذُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُطول 

ُ.القيامةُيومُ ُ( )ُعناقاُ الناسُأُ 

ٌُِعنُاأل ُُ-5ُ   ُُعم ُُ:قالُفيانُعنُجابرُ عنُأيبُس  ُإنُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت 

ُُالنداءُ ُإذاُسمعُ ُالشيطانُ  ُُ.الةبالص  ُُ.؟وحاءمكانُالرُ ُىُيكونُ حتُ ُذهب 

وحاءُ:قالُسليامن ُ.وثالثونُميالُ ُهيُمنُاملدينةُستةٌُُ:فقالُ.فسألت هُعنُالر 

  6ُ-ُُ ومعيُُ:قال.ُيبُإىلُبنيُحارثةرسلنيُأُ أُ ُ:قالُبنُأيبُصالحُهيلعنُس 

ُُ:قالُ.هباسمُُِمنُحائطُ ُفناداهُمنادُ ُ.لناُأوُصاحٌبُُ,لناُغالمٌُ عيُالذيُمُ ُوأرشف 

ُيرُ ُعىلُاحلائطُِ ُُ.شيئاُ ُفلم ُُ:فقاليبُذلكُأل ُُفذكرت  ُشعرت  ُملُنكُتلقُ أُ ُلو ىُهذا

ُُ.كرسلُْأُ  ُُ.فنادُبالصالةُصوتاُ ُولكنُإذاُسمعت 

                                                           

( ُ نق( ُمجعُع  ُاهلمزِة ُبفتِح ُقيل, ُاهلل: ُإىلُرمحة ُالناسُتشوفا  ُأكثر ُمعناه ُإىلُماُ, ُعنقه ُي طيل  ف  ُاملتشو  ألن 

ُإليه ُيتطل ع ُالثواب. ُمن ُي رونه ُما ُكثرة  ُوقيلُ,فمعناه ُطالْتُ: ُالقيامة ُيوم ُالعرق ُالناس  ُأ جلْم  إذا

ُذلكُالكرب م ناهل  ُلئالُي  ُأ عناقهم ُوقيل, ُورؤساءُ : ُسادٌة م ُأ ن  ُمعناه ُبطولُ, ُالسادة  ُتصف  والعرب 

نق ُالع  ُأتباعاُ :ُوقيل, ُأ كثر ُأ عامال ُ:ُوقيل, ُأ كثر ويُ, ُبكرسُاهلمزةُ"إعناقا"ور  ُإىلُاجلنة. ُإساعا  منُ.

نقُسري   (.   / )قالهُالسيوطيُ.ُالع 
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ُ ُُفإينُسمعت  وديُإذاُنُ ُالشيطانُ ُإنُ ُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثُعنُرسولُِدُ أباُهريرةَُي 

ُُ,بالصالة ُ( ).صاٌصُُولهُح ُوىل 

ويفُُ,بابُاستحبابُرفعُاليدينُحذوُاملنكبنيُمعُتكبريةُاإلحرامُوالركوعُ

ُوأنهُالُيفعلهُإذاُرفعُمنُالسجودُ,الرفعُمنُالركوع

ُُأنُ ُ؛ُويرثاحلُ ُبنُُِعنُمالِكُُبنُعاصمُ ُعنُنرْصُُِ-0ُ   كانُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُهُحتُ يديُُُْرفعُ إذاُكب  ُهُحتُ يديُُْرفعُ ُوإذاُركعُ ُ.ذنيهاذيُهبامُأُ ىَُي  ُ.ذنيهاذيُهبامُأُ ىَُي 

ُرأُُْوإذاُرفعُ  ُ.فعلُمثلُذلكُ,فقالُسمعُاهللُملنُمحدهُ,هُمنُالركوعس 

ُُ:ويفُرواية ُ( ).هذنيُْأُ ُاذيُهبامُفروعُ حتىَُي 

                                                           

منهمُُ-منُط رقُأ خرىُ(481ُ)ومسلمُ(ُ   05ُ,4  ,03ُ  ,63ُ  ,584ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ ال ُُ-أبوُصالحُعندُمسلم  ُ.ُعنُأيبُهريرةُباملرفوعُفقطُمطو 

هيلُمعُاجلن يُ ُ.دونُقصةُس 

ُالسلِفُمنُاألذانُيفُ(:80ُ/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُبعض  هذاُاحلديِثُاإلتيانُبصورِةُفِهم 

ُاألذانُِ ُففيُصحيحُمسلمُمنُ. ُيفُالوقتُوغريُذلك, ُت وجدُفيهُرشائطُاألذانُمنُوقوِعه وإنُمل

هيلُبنُأيبُصالحُعنُأبيهُأنهُقالُ الة"روايةُس  ُفنادُبالص  ُصوتا  ُهبذاُاحلديِث,ُُ"إذاُسمعت  واستدل 

 .انتهى .وروىُمالٌكُعنُزيدُبنُأسلمُنحوه

( ُ 003ُ)البخاريُُأخرجه( )ُ ُ 41)ومسلم ُأيبُقالبة( ُرواية ُمن ُآخر ُمنُوجه  :"ُ ُبن  ُرأ ىُمالك  أنه

ُ ُكب  ُصىل  ُاحل ويرثُإذا ْيه. ُيد  ُورفع  ُيدْيه, ُرفع  ُيركع  ُأْن ُأراد  ُوإذا ُمنُالركوعُرفعُ, ه ُرأس  ُرفع  وإذا

ُاهللُ,ُيديه ُرسول  ثُأن  ُهكذاُملسو هيلع هللا ىلصوحد  ُ."صنع 

ُُ ُيف ُاحلافظ ُبِنُُ(:   / )ُ"الفتح"قال ُمالك ُعن ُعاصم  ُبِن ُنرص ُرواية ُمن ُمسلٌم زاد

ت فقُ"حتىَُياذيُهبامُأذنيه".احل ويرث اهُللم  ُالطبيُفعز  ُامل حب   .انتهى.ُووِهم 
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والُأمكنهُُ,وإنهُإذاُملَُيسنُالفاحتةُ,بابُوجوبُقراءةُالفاحتةُيفُكلُركعةُ

ُ ُُلهُمنُغريهاتعلمهاُقرأُماُتيرس 

ُالصامِتُُبادةُبنُِالربيعُعنُعُ ُبنُ ُخبينُحممودُ أُ ُ,هريعمرُعنُالزُ مُ ُعنُ-8ُ  

قالُ؛:ُُ ُ( ).فصاعداُ ُالقرآنُبأمُ ُقرأُْملنُملُيُالُصالةُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُعنُأيبُهريرةُ-1ُ   ُمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  القرآنُفهيُُقرأُفيهاُبأمُ ملُيُ ُُصالةُ نُصىل 

ُ ُُ.متامُغريُ ُ.ثالثاُ ُداٌجُخ  ُنكونُ إنُ ُ:ريرةأليبُهُ ُفقيل  هباُيفُُاقرأُُْ:فقالُ.ماماإلُُِوراءُ ُا

                                                           

ُ.منُطرقُعنُالزهريُبه(413ُ)ومسلمُ(4ُ 0)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.ُ(فصاعدا)دونُقولهُُ

ُُ ُيف ُحجر ُابن 40ُ / )ُ"التلخيص"قال ُحبان(: ُابن  ُقال هريتف: ُالز  ُعن عمٌر ُم  ُهبا د ُر  وأ عل هاُ,

ُيفُجزءُالقراءة ُ.انتهى.ُالبخاري 

ُقلتُ هري: ُالز  ُعن يينة ُع  ُبن ُسفيان ُتابعه .ُ ُيف ُداود ُأبو ُ 88)ُ"السنن"أخرجه ُوابِنُ( تيبة ُق  عن

فيانُبه ُ.ُالرْسحُعنُس 

ُُ فيان ُس  ُالثقاتُعن ُمن
ُعنُمجاعة  ننُوغريهم ُالس  ُوأصحاب  ُالشيخان ُأ خرجه ُبدونالكن واهللُ.

ُ.أعلم

ُعىلُ:ُبعدُأْنُذكرُهذهُالزيادة(34ُ / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُزائد  ُبهُعىلُوجوبُقدر  واستدل 

ب.ُالفاحتة مُقرِصُاحل كمُعىلُالفاحتة,ُقالُالبخاريُيفُ:ُوت عق  ُلدفعُتوه  هوُ:ُ"جزءُالقراءة"بأن هُورد 

ُفصاعد"نظريُقولهُ ُاليدُيفُربِعُدينار  ُت قطع  ُعىلُعدِمُ,ُ"ا  رطبيُوغريمهاُاإلمجاع  ُحبانُوالق  واد عىُابن 

ُبعدهم ن ُوم  ُالصحابة ُبعِض ُعن ُلثبوته ُنظٌر ُوفيه ُعليها, ُزائد  ُقدر  ُوجوِب ُاملنذرُ. ُابن  ُرواه فيام

ُعىلُذلك,ُوسيأيتُحديثُأيبُهريرةُ ُاستقر  ُاألمر  ُالقرآنُ"وغريه,ُولعل همُأ رادواُأن  وإنُملُتزْدُعىلُأ م 

زيمةُمنُحديثُابِنُعباسُ.ُ"أجزأ ت ُ"والبنُخ  ُالنبي  ُبفاحتةُُملسو هيلع هللا ىلصأن  تنيُملُيقرْأُفيهاُإال  ُرْكع  ُفصىل  قام 

 .انتهىُكالمه.ُ"الكتاب
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ُُ,كنفِسُ ُُفإينُسمعت  ُاهلل ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ:تعاىلُقال ُيبينُالصالةُ ُقسمت 

ُُ.وبنيُعبديُنصفني ُُ.ولعبديُماُسأل 

ُقالُالعبدُ  ُُاحلمدُ ُ:فإذا ُُِ:تعاىلُقالُاهلل ُ,العاملنيُهللُرب  ُ:وإذاُقال.ُينُعبديدُ مح 

ُ:قال.ُينالدُ ُيومُُِمالِكُُ:وإذاُقالُ.عبديُثنىُعلُ أُ ُ:تعاىلُقالُاهلل ُ.الرحيمُالرمحنُ 

ُ.عبديُضُإلُ فوُ ُ:وقالُمرةُ,ينُعبديجمدُ 

ُقال ُنعبدُ إيُ ُ:فإذا ُنستعنيوإيُ ُاك ُوبنيُعبديُ:قالُ.اك ُبيني ُماُُ,هذا ولعبدي

ُسأُ  ُ:ُفإذاُقالُ.ل  ُالذينُأُ ُاطُاملستقيمُاراطُ اهدناُالرص  املغضوبُُعليهمُغريُ ُنعمت 

ُ ُهذاُلعبديُولعبديُماُسأُ ُ:قالُ.النيعليهمُوالُالض  ُ.ل 

ُ.هاُلعبديصفُ ونُُِ,هاُلفُ ْصُفنُُِ:ويفُرواية

ُبابُنيُاملأمومُعنُجهدهُبالقراءةُخلفُإمامهُ

ُُ:قالُ؛ُصنيح ُُمرانُبنُِعنُعُُِ-40ُ  ُصىل  ُ.صالةُالظهرُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُبناُرسول 

ُوملُأُ .ُأناُ:؟ُفقالُرجٌلُ{كُاألعىلحُاسمُربُ سبُ }ـُخلفيُبُكمُقرأُ يُ أُ ُ:فقال ُردُهباُإال 

ُُ:قالُ.اخلري ُُأنُ ُقدُعلمت  ُبعض  ُُ.( )يهانُِاجل  ُكمُخ 

ُبابُحجةُمنُقالُالُجيهرُبالبسملةُ

ُُبنُ ُعمرُ ُأنُ ُ؛بدةوزاعيُعنُعُ األ ُُعنُ-ُ 4  هبؤالءُالكلامتُُهرُ اخلطابُكانُجي 

ُ.والُإلهُغريكُ,كدُ وتعاىلُج ُُ,كتباركُاسمُ ُ,وبحمدكُسبحانكُاللهمُ ُ:يقول

                                                           

حيحني"قالُابنُاجلوزيُيفُ(ُ ) نِيهاُ:(400/ )ُ"كشفُاملشكلُيفُالص  ُأيُنازع  نزعُذلكُمنُ. كأن هُي 

ُاخللج,ُوخيلطُعليهُملوضِعُجهِرهُهبا,ُلسانه  .انتهى.ُوالنزع.ُاجلذب.ُوأ صل 
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ُُ,وعنُقتادة ُُأنهُكتب  ُُبنُُِبهُعنُأنسُِإليهُخي  ُُ:ثهُقالهُحدُ نُ أُ؛مالك  ُُصليت  ُخلف 

ُ ُ}ُـونُبستفتحُ فكانواُيُ ُ.مرُوعثامنوأيبُبكرُوعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ{العاملنيُاحلمدُهللُرب 

ُ.هاوالُيفُآخرُُِ,قراءةُ ُلُِيفُأوُ ُ.ميمحنُالرحالُيذكرونُبسمُاهللُالرُ 

ُ( )ُ.منهمُيقرأُبسمُاهللُالرمحنُالرحيمُحداُ سمعُأُ فلمُأُ ُ:ويفُرواية

ُكلُسورة,ُسوىُبراءةُلُِالبسملةُآيةُمنُأوُ ُ:ةُمنُقالجُ بابُح ُُ

ُُ:قالُ؛عنُأنسُ-ُ 4 ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبيناُرسول  إذُُ.يفُاملسجدُنارُِظهُ بنيُأُ ُيومُ ُذات 

ُرأُُْرفعُ ُثمُ ُ.ىُإغفاءةغفُ أُ  ُماُأُ ُ:فقلنا.ُتبسامُ هُمُ س  نزلتُأُ ُ:قال؟ُاهللُضحككُياُرسول 

ُُ.سورةٌُُآنفاُ ُعلُ  ُأُ .ُبسمُاهللُالرمحنُالرحيم}فقرأ ُُ.عطيناكُالكوثرإنا كُلربُ ُفصل 

ُروانحُ  ُاأل ُشانئُ ُإنُ . ُالكوثرُ أُ ُ:قالُثمُ ُ{برتكُهو ُما ُفقُ تدرون هُورسولُ ُاهلل ُ:لنا؟

ُ.ُعلمُ أُ 

ُوعدنيُُْفإنهُنرٌُُ:قال ُُُعزُ هُريب  عليهُُتردُ ُوُحوٌضُُ.كثريٌُُعليهُخريٌُُ.يفُاجلنةُوجل 

                                                           

عبةُعنُقتادةُعنُأ نسُ (0ُ 0)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُمنُروايةُش  ترصا  ُ",ُُم  ُالنبي  مرُُملسو هيلع هللا ىلصأن  وأ باُبكرُوع 

ُباحلمدُهللُر ُ."بُالعاملنيريضُاهللُعنهامُكانواُيفتتحونُالصالة 

ُ,ُ(وعثامن:ُ)دونُقولهُ

ُ(.ُفلمُأ سمعُأ حدا ُمنهمُيقرأُبسمُاهللُالرمحنُالرحيم)ودونُقولهُُ

لُقراءة ,ُوالُيفُآخِرها.ُالُيذكرونُبسمُاهللُالرمحنُالرحم:ُ)وقولهُ ُ(.يفُأ و 

ُتكل مُاحلافظُابنُحجرُيفُُ 0ُ  / )ُ"الفتح"وقد ُالبسملة( ُعىلُزيادة ُذكرُ, سلام  ُم  ُأ ن  ُغفل  لكن ه

ُ.فعزاهاُلغريهُعثامنُ

ُ)وقولهُ ُقتادة: ُوعن به, ُخي  ُإليه ُكتب  ُاأل وزاعيُ(أنه ب ُخي  ُأي .ُ ُيف ُاحلميدي ُبنيُ"قال اجلمع

حيحني حيحُغريُهذا(:ُ 34/ )ُ"الص  ُعنُقتادةُعنُأنسُيفُالص   .انتهى.ُليسُلألوزاعي 
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ُالقيامةأُ  ُيوم ُعددُ آنيتُ ُ.متي ُفيُ ُ.النجومُه ُمنهمُختلج  ُُ.العبد ُُ:فأقول  ُمنُإُُِرب  نه

ُ.بعدكُحدثْتُدريُماُأُ ماُتُ ُ:فيقولُ.تيمُ أُ 

بابُوضعُيدهُاليمنيُعىلُاليرسىُبعدُتكبريهُاإلحرامُحتتُصدرهُفوقُُ

ُسته,ُووضعهامُيفُالسجودُعىلُاألرضُحذوُمنكبيه

ُرأُ ُ,ُرجُْح ُُبنُُِوائلُُِعنُ–44  ُأنه ُالنبي  ُيديُُْرفعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُى ُدخل  ُحني يفُُه

ُ ُُ.الةالص  ُُامٌُوصفُمهُ ُ-ُكب  ُُثمُ ُ-ُذنيهأُ ُحيال  منىُهُاليُ يدُ ُوضعُ ُثمُ ُ.بثوبهُالتحف 

ُُ.عىلُاليرسى ُأُ ُيركعُ ُأنُُُْأرادُ فلام  ُُثمُ ُ.هامرفعُ ُثمُ ُ.هُمنُالثوبيُْيدُ ُخرج  ُ.عُ ُفركُ كب 

ُ ُُ.هيديُُْدهُرفعُ ملنُمحُُِاهلل ُُقالُسمعُ فلام  ُ.يهبنيُكفُ ُسجدُ ُ,ُسجدُ فلام 

ُبابُالتشهدُيفُالصالةُ

ُُ:؛ُأنهُقالاسُ عبُ ُعنُابنُُِ-43ُ  ناُمُ علُ دُكامُيُ ناُالتشهُ مُ علُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُ ُالقرآنالس  ُمن ُيقولُ.ورة ُالتُ ُ:فكان ُُحيات  ُُاملباركات  ُُالصلوات  .ُهللُالطيبات 

ُالسالمُعلي ُُ,ورمحةُاهللُوبركاتهُالنبي ُاُكُأي  ُُالمُعليناُوعىلُعبادُِالس  .ُاحلنياهللُالص 

ُ.رسولُاهللُحممداُ ُأنُ ُشهدُ وأُ ُ,أنُالُإلهُإالُاهللُأشهدُ 

ُصلُ ُ:قالُ؛اهللُالرقايشُعبدُُِانُبنُِعنُحطُ ُ-45ُ  وسىُاألشعريُيبُمُ معُأُ ُيت 

ُ ُُصالة .ُ ُالقعدةفلام  ُعند ُرجٌلُُ.ُكان ُالقومُقال ُالصالةُ قرُ أُ ُ:من ُبالبُ ُت

ُُ:قالُ.والزكاة؟ ُفلام  ُوسلُ ُ,ُأبوُموسىُالصالةُ ُقض  كمُالقائلُأيُ ُ:فقالُ.مُانرصف 

ُقال ُوكذا؟ ُكذا ُقالُ.القومُفأرمُ ُ:كلمة ُفأرمُ يُ أُ ُ:ثم ُوكذا؟ ُكذا ُالقائلُكلمة ُكم

ُُ.القومُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
127 

ُ.ُهاماُقلتُ ُ:ها؟ُقالكُياُحطانُقلتُ لعلُ ُ:فقال فقالُُ.هباُ( )عنيكُ بُْأنُتُ ُولقدُرهبت 

ُوملُأُ ُ.أناُقلتهاُ:منُالقومُرجٌلُ ُ.ُُاخلريردُهباُإال 

ُموسى ُأبو ُيفُصالتُِمُ أُ ُ:فقال ُكيفُتقولون ُتعلمون ُإنُ ا ُُكم؟ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُن ُبُ خطُ  ُفبني  ُا ُس  ُوعلُ ن ُُلنا ُصالتُ تنا ُنامنا ُصلُ ُ:فقال. ُفأُ يتُ إذا ُم ُص  ُثمُ ُ.كمفوفُ قيموا

ُُ.كمحدُ كمُأُ ليؤمُّ .ُوالُالضالنيُ.ليهمعُاملغضوِبُُغريُُِ:وإذاُقالُ.فكبواُفإذاُكب 

ُُآمنيُ:فقولوا ُُ.كمُاهللبجي  ُُعُ ُوركُ فإذاُكب  ُ,قبلكمُيركعُ ُاإلمامُ ُفإنُ ُ.واُواركعوافكب 

ُُ.قبلكمُويرفعُ  ُ.ُفتلكُبتلكُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُفإنُ ُ.اهللُلكمُيسمعُُِ.ناُلكُاحلمدربُ ُاللهمُ ُ:فقولواُ.هاهللُملنُمحدُ ُسمعُ ُ:وإذاُقال

ُُ.ملنُمحدهُاهلل ُسمعُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصهُنبيُ ُتباركُوتعاىلُقالُعىلُلسانُُِاهلل  ُُُوسجدُ إذاُكب  واُفكب 

ُُ.كمقبلُ ُويرفعُ  ,كمقبلُ ُسجدُ يُ ُاإلمامُ ُفإنُ ُ.واواسجدُ  فتلكُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُُ.بتلك

ُُ:حدكمأُ ُقولُُِلُِفليكنُمنُأوُ ُعدةوإذاُكانُعندُالقُ  ُُالتحيات  ُُالطيبات  ُالصلوات 

ُُ.هلل ُالس  ُأي  ُعليك ُالنبي ُالم ُُ.هركاتُ وبُ ُاهللُِورمحةُ ُا ُعبادُُِالمُ الس  ُوعىل اهللُُعلينا

ُ ُ.ُههُورسولُ عبدُ ُحممداُ ُأنُ ُشهدُ وأُ ُ,أنُالُإلهُإالُاهللُأشهدُ ُ.احلنيالص 

ُ.وانصتُ فأُ ُرأُ وإذاُقُ ُ:ويفُرواية

ُُاهللُعزُ ُفإنُ ُ:ويفُرواية ُُوجل  ُ.منُمحدهُاهلل ُسمعُ ُملسو هيلع هللا ىلصهُنبيُ ُعىلُلسانُُِقض 

ُبعدُالتشهدُملسو هيلع هللا ىلصُبابُالصالةُعىلُالنبي ُ

                                                           

نيُهبذهُالكلمةُت ستقبلنيُباملكروه.ُبفتحُمثناةُوسكونُموحدة(:15ُ/ )قالُالسيوطيُ(ُ )  .أيُت وّبخ 
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ُأُ ُ:قالُُاألنصاري ُُيبُمسعودُ عنُأُ ُ-46  ُونحنُيفُجملسُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُتاناُرسول 

ُبُ ُ.بادةعُ ُبنُُِسعدُِ ُاهللُتعاىلُأنُْأُ ُ:شريُبنُسعدفقالُله ُُمرنا ُنصل  ُرسول  ُُعليكُيا

ُُ:قالُ؟صلُعليكفكيفُنُ ُ.اهلل ُُفسكت  ُ.نهُملُيسألهيناُأُ حتىُمتن ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُثمُ  ُاللهمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُُقولوا ُُحممدُ ُوعىلُآلُُِ,عىلُحممدُ ُصل  ُكامُصليت 

ُُوعىلُآلُحممدُ ُ,كُعىلُحممدُ وبارُُِ,عىلُآلُإبراهيم عىلُآلُإبراهيمُيفُُكامُباركت 

ُ( ).موالسالمُكامُقدُعلمتُ ُ,جميدٌُُالعاملنيُإنكُمحيدٌُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-40ُ  ُمُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ,واحدةُ ُُعلُ نُصىل  ُُاهلل صىل 

ُ.ُعليهُعرشاُ 

ُبابُائتاممُاملأمومُباإلمامُ

ُاشتكُ ُ:؛ُقالعنُجابرُ ُ-48ُ  وأبوُُ.وهوُقاعدُ.هيناُوراءُ فصلُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول 

ُيُ  ُُسمعُ بكر ُُ.هتكبريُ ُالناس  ُقياماُ ُفالتفت  ُفرآنا ُفقعدُُْشارُ فأُ ُ.إلينا فصليناُُ.ناإلينا

ُُ.عوداُ هُقُ بصالتُِ ُُمُآنفاُ كدتُ ُإنُُْ:قالُ,مُسلُ فلام  ُُلتفعلونُفعل  يقومونُُ.ومُِوالرُ ُفارس 

ُبأُ ائتمُ ُ.وافالُتفعلُ ُ.همُوهمُقعودلوكُِعىلُمُ  ُُإنُُْ.تكمئمُ وا ُقياماُ فصلُ ُُقائامُ صىل  ُ.وا

ُُوإنُْ ُ.واُقعودافصلُ ُُقاعداُ  صىل 

                                                           

جرةُفقال":ُعنُابِنُأيبُليىلُفقال(306ُ)ومسلمُ(10ُ 4)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُع  ُبن  ُ:ُلقينيُكعب  أ ال 

ُ ُاهلل ُرسول  ُعلينا ُخرج  ُهدية؟ ُلك لناُملسو هيلع هللا ىلصأ هدي ُفق  ُعليك: ُن سل م ُكيف ُعرفنا ُقد .ُ ُن صل  فكيف

ُ:ُقال.ُعليك؟ ُصل  ُ."فذكره..ُقولواُاللهم 

ُوالدُالنعامنُ ُسعد  ُبن  ُبشري  ْجرةُهو.ُولعل  ُامل بهمُيفُحديِثُكعِبُبِنُع  هُبصيغةُاجل مِعُ.ُالسائل  وِذكر 

ُ  .ِمنُبابُنِسبةُالبعِضُإىلُالكل 
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ُُ:ويفُرواية ُُُبناصىل  ُُ.هفُ وأبوُبكرُخلُْ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفإذاُكب  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  ُكب 

ُ.سمعناليُ .ُأبوُبكر

ُبابُتقديمُاجلامعةُمنُيُ ُ ُوملُخيافواُمفسدةُبالتقديمُ.رُاإلمامصلُهبمُإذاُتأخ 

ُُبنُُِروةُ عنُعُ ُ–41ُ  .ُتبوكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهُغزاُمعُرسولُِأنُ ُ,عنُأبيهعبةُاملغريةُبنُش 

ُ فتُ ُ:قالُاملغرية ُُزُ ب  ُُ.بلُالغائطقُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.قبلُصالةُالفجرُُِمعهُإداوةُ ُفحملت 

ُ ُُُرجعُ فلام  ُُرسول  ُُإلُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُاإلداوةأُ ُأخذت  ُمن ُيديه ُعىل ُُ.هريق هُيديُُْوغسل 

ُُ.هثمُغسلُوجهُ ُ.ثالثُمرات ُتهُعنُذراعيهُفضاقُكُ بُ خيرجُج ُُثمُذهب  ُبُ ُج ُام 
.ُهتِ

ُيدُ فأُ  ُاجل ُيُْدخل ُيف ُأُ ُ.ةبُ ه ُحتى ُأُ ُخرج  ُمن ُُ.ةبُ اجل ُُسفلُِذراعيه ُإىلُيُْذراعُ ُوغسل  ه

ُُثمُ ُ.املرفقني ُُأُ توض  ُ.قبلأُ ُثمُ ُ.هيُْفُ عىلُخ 

ُُ:قالُاملغرية ُُىُنجدُ معهُحتُ ُفأقبلت  ُُالرمحنُبنُ ُمواُعبدُ قدُقدُ ُالناس  ُُعوف  ُفصىل 

ُُدركُ فأُ ُ.هلم ُُ.إحدىُالركعتنيُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ.اآلخرةُُمعُالناسُالركعةُ فصىل  ُفلام 

ُُعوفُقامُ ُالرمحنُبنُ ُمُعبدُ سلُ  .ُذلكُاملسلمنيُعُ فزُ فأُ ُ.هصالتُ ُتمُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُكثرواُالتُ فأُ  ُُ.سبيح  ُفلام  مُأوُقالُحسنتُ أُ ُ:ثمُقالُ,قبلُعليهمهُأُ صالتُ ُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي ُُقض 

ُصلُ ُغبطهمُأنُْيُ ُ,مصبتُ قدُأُ  ُ.لوقتهاُالةُ واُالص 

ُُ:قالُاملغريةُ:يفُرواية ُ( ).هدعُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُالنبي ُ.ُعبدُالرمحنُخريُ تأُُْفأردت 

                                                           

(5364ُ,ُ 51ُ,536 3,ُ 06 ,ُ 04ُ,456ُ,48 ,00ُ ,80ُ )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ )

ُاحلد.ُمنُروايةُعروةُبنُاملغريةُوم رسوقُكالمهاُعنُاملغريةُ(03ُ )ومسلمُ ُصدر  ُ.ُيثفذكر 

ُ.وهوُحديٌثُمشهوٌرُيفُمسِحهُعىلُاخلفنيُ

ُ.دونُقصةُإِمامِةُعبِدُالرمحنُبنُعوفُُ
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ُبابُاألمرُبتحسنيُالصالةُوإمتامهاُواخلشوعُفيهاُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-30ُ  ُصىل  ياُُ:ثمُانرصفُفقالُ.يوماُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُبناُرسول 

ُالنُأُ فُ  ُال  ُصالتك؟ُأُ ُسنُ ُحت  ُاملُ ُُينظرُ ال  ُصل  ُُكيفُيُ ُإذاُصىل  ُ؟ُفإنامُيُ صل  ُ.هُلنفِسُصل 

ُينُواهللُأل ُإُِ ُ.برصُمنُبنيُيديمنُورائيُكامُأُ ُبرص 

ُبابُحتريمُسبقُاإلمامُبركوعُأوُسجودُونحومهاُ

ُُ:؛ُقالعنُأنسُ ُ-ُ 3  ُصىل  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُبناُرسول  ُُ.يومُ ُذات  ُفلام  قبلُأُ ُُالصالةُ ُقض 

ُبوجهُِ ُُ:فقالُ,هعلينا ُالناسُإينُإُِأي  ُ.والُبالسجودُُِوينُبالركوعُِسبقُ فالُتُ ُ.مامكما

ُ.ماميُومنُخلفيراكمُأُ فإينُأُ ُ.والُباالنرصاِفُُ,والُبالقيام

ُقال ُُ:ثم ُرأيتُ بيدُُِحممدُ ُوالذيُنفس  ُلو ُه ُرأيت  ُما ُقليالُ لضحكتُ ُم مُولبكيتُ ُ,م

ُُ:قالواُ,كثرياُ  ُُ:ياُرسولُاهلل؟ُقالُوماُرأيت  ُ.اجلنةُوالنارُرأيت 

ُبابُالنهيُعنُرفعُالبرصُإىلُالسامءُيفُالصالةُ

ُُ:قالُ؛رةسمُ ُبنُُِعنُجابرُُِ-ُ 3  يرفعونُُقوامٌُأُ ُلينتهنيُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.إليهمُأوُالُترجعُ ُ.همُإىلُالسامءُيفُالصالةبصارُ أُ 

ُهريرةُ-34ُ  ُأيب ُُأنُ ُ؛عن ُُرسول  ُرفعهمُُقوامٌُأُ ُلينتهنيُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل عن

ُ( ).همبصارُ أُ ُنُ فُ طُ خُْأوُلتُ ُ,إىلُالسامءُعاءُيفُالصالةُِعندُالدُ ُ,همبصارُ أُ 

_______________________ 

ُ.ُكامُذكرهُاحلافظُوغريه.ُوهيُزيادٌةُمشهورٌةُمنُأفرادُمسلمُ

مُيفُُ  .فانظره.ُبزيادةُثانيةُفيه.ُ"بابُاملسحُعىلُالناصيةُوالعاممة"وقدُتقد 

 .دونُتقييدهُبالدعاء.ُرفعهُمثلهُعنُأنسُ(0ُ 0)أخرجُالبخاريُ(ُ )
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ُُ والنهيُعنُاإلشارةُباليدُورفعهاُعندُالسالم,ُُ,كونُيفُالصالةبابُاألمرُبالس 

ُواألمرُباالجتامعُ,والرتاصُفيهاُ,ولوإمتامُالصفوفُاأل ُ

ُُ:قالُ؛رةسمُ ُبنُُِعنُجابرُُِ-33ُ  ُُخرج  راكمُمالُأُ ُ:فقالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعليناُرسول 

ُيديكمُكأُ رافعيُأُ  ُاُأُ ن  ُُذناب  ُُيلُ خ  ُُ.واُيفُالصالةُِن ُ؟ُاسكُ ( )سمُْش 

ُُثمُ ُ:قال ُ.زين؟راكمُعُِماُلُأُ ُ:فقالُ.قاُ لُ عليناُفرآناُحُُِخرج 

ُُثمُ ُ:قال ُفقالُخرج  ُأُ ُ:علينا ُصفُ ُتُ ال  ُعندُرهبا؟ُفقلناُونُكامُتصف  ياُُ:املالئكة

ُ ُوكيفُتُ :ُاهللُرسول  ُُصف  ُ.ا؟املالئكةُعندُرهب 

ُتمُ يُ ُ:قال ُويُ .ُولفوفُاأل ُونُالص  ُرتاص  ُ.ونُيفُالصف 

ُصلُ ُ:ويفُرواية ُإذا ُمعُرسولُِكنا .ُاهللُعليكمُورمحةُ ُالسالمُ ُ:قلناُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُينا

ُُ-ُهُإىلُاجلانبنيشارُبيدُِوأُ ُ-ُالسالمُعليكمُورمحةُاهلل ُعالمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُبأُ تُ  ُكأُ يُْومئون ُديكم ُأُ ن  ُا ُُخيلُ ُذناب  ُيُ ش  ُإنام ُأنُْحدُ فيُأُ كُْمس؟ عىلُُهيدُ ُيضعُ ُكم

ُ.املهمينهُوِشُنُعىلُيُ هُمُ خيُْمُعىلُأُ سلُ ثمُيُ .ُهفخذُِ

ُ.هومئُبيدُِوالُيُ ُ,هإىلُصاحبُُِكمُفليلتفْتُحدُ مُأُ إذاُسلُ ُ:ويفُرواية

واالزدحامُعىلُُ,بابُتسويةُالصفوفُوإقامتهاُوفضلُاألولُفاألولُمنها

ُولُالفضلُوتقريبهمُمنُاإلماموتقديمُأُ ُ,الصفُاألولُواملسابقةُإليها

ُُ:قالُ(ُمروُعقبةُبنُعُ )ُُعنُأيبُمسعودُ ُ-35ُ  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُمسح 

ُالصالة ُيف ُوُ استُ ُ:ويقولُ,مناكبنا ُخت  ُوال ُُ.تلفواوا ُيُ لُُِ.كمقلوبُ ُفتختلف 
ُمنكمُلنِ ي

                                                           

ُامل عجمة(:ُ 4/40)ُ"املرقاة"قالُالقاريُيفُ(ُ ) ب ور.ُبضم  وسُكص  م   .صْعب:ُأي.ُمجعُش 
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ُلُ الذينُيُ ُثمُ ُ.الذينُيلونمُثمُ ُ.هىحالمُوالن ُولوُاأل ُأُ  ُُ.مون 

ُ.اختالفاُ ُشدُ نتمُاليومُأُ فأُ ُ:قالُأبوُمسعود

ُُ:قالُ؛سعودمُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-36ُ  ُيُ لُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 
ُأُ لِ ولوُنيُمنكم

ُ.األسواقُ( )شاتيُ وهُ ُ.اكموإيُ ُ,ثالثاُ ُ.الذينُيلونمُثمُ ُ.هىحالمُوالن ُاأل ُ

ُُ:قالُ.بحرُُْبنُُِعنُسامكُُِ-30ُ  ُبُ ُبنُ ُالنعامنُ ُسمعت  كانُُ:يقولُشري

ُيُ نُ حتىُكأُ ُيُصفوفناسوُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُالقُِسوُ ام ُقدُحتىُرأىُأنُ ُ.( )داحيُهبا ا

ُُثمُ ُ.ناُعنهعقلُْ ُىُكادُيُ حتُ ُفقامُ ُيوماُ ُخرج  ُصدُ ُبادياُ ُىُرجالُ فرأُ ُ.كب  ُرهُمنُالص  ُف 

ُ( ).جوهكمبنيُوُ ُاهلل ُوُليخالفنُ أُ ُ,كمصفوفُ ُنُ اهللُلتسوُ ُعبادُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُ

ُُأنُ ُ؛درياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-38ُ  ُهُتأُ صحابُِىُيفُأُ رأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  فقالُُ.راُ خ 

ُفائُْتقدُ ُ:هلم ُيبمُ تُ موا ُمُ ُتمُ وليأُُْ.وا ُبعدكمبكم ُُ.ن ُيزال  ُُقومٌُُال ُحتُ يتأخ  ىُرون

ُيُ  ُ.همُاهللرُ ؤخ 

ُُ:ويفُروايةُ ُيفُمُ ُقوماُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرأىُرسول  ُ.رُاملسجدؤخ 

                                                           

ُاهلاء(ُ ) ُبفتِح ُالتحتية, ُأي.ُوإعجامُالشني.ُوسكوِن ُواملنازعةُواخل صومات: .ُوالل غطُفيها,ُاختالط ها

 (.50 / )قالهُالسيوطيُ

ُ.ُبكرسُالقاف(ُ ) هامُحنيُت نحتُوت بىخشب  ال,ُبكرِسُالقاِفُ.ُالواحدُِقْدح.ُالس  ُ:أي.ُوسكوِنُالد 

ُت سويتها ُيف بالغ ُي  ُاستوائها. ة ُلشد  هام ُالس  ُهبا ُيقوم  ُكأن ام ُت صري ُحتى ُواعتداهلا, ُالسيوطيُ. قاله

( / 5 ) 

ُآخرُعنُساملُبنُأيبُاجلعدُقال(346ُ)ومسلمُ(685ُ)أخرجهُالبخاريُ(4ُ) ُمنُوجه  ُ:ُُمترصا  سمعت 

ُ:ُيقول.ُالنعامنُبنُبشري ُصفوفكم":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ُاهللُبنيُوجوِهكم,ُلتسون   ."أوُليخالفن 
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ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-31ُ  .ُهلاأوُ ُجالُِالرُ ُصفوِفُُخريُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ ُُوخريُ ُ,هاهاُآخرُ ورش  ُُ.هاالنساءُآخرُ ُفوِفُص  ُ.هلاوُ هاُأُ ورش 

ُبةطيُ وأناُالُخترجُمُ ُ,بابُخروجُالنساءُإىلُاملساجدُإذاُملُيرتتبُعليهُفتنةُ

ُُ:مرُقالعُ ُاهللُبنُ ُعبدُ ُأنُ ُ؛اهللُعبدُُِبنُُِساملُُِعنُ-50ُ  ُُسمعت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.ذنكمُإليهاإذاُاستأُُْاملساجدُ كمُواُنسائُ عُ الُمتن ُُ:يقول

ُ ُفأُ ُ:قالُ.عهنُ ن ُمُْواهللُلن ُ:عبدُاهللُبنُ ُقالُفقالُبالل  ُاُ هُسبُ اهللُفسبُ ُعليهُعبدُ ُقبل 

ُئاُ سيُ  ُسمعتُ . ُسبُ ما ُمثلُ ه ُقطُ ه واهللُُ:وتقولُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخبكُعنُرسولُِأُ ُ:وقالُ.ه

ُ.لنمنعهنُ 

ٌُِعنُاأل ُُ-ُ 5  ُُعم عنُجم 
ُُ:قالُ؛مرعُ ُعنُابنُُِاهدُ  الُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُ.يلباللُ ُروجُإىلُاملساجدُِمنُاخل ُُواُالنساءُ نعُ متُ 

ُُالُندعهنُ ُ:مرعُ ُلعبدُاهللُبنُُِفقالُابنٌُ ُرهُابنُ بُ فزُ ُ:قالُ.( )الُ غُ نهُدُ فيتخذُُْرجنُ خي 

ُُ:وقالُ,مرعُ  ُُأقول  ُُقال  ُ!؟.الُندعهنُ ُ:وتقول.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

جم ُعنُُدينارُ ُمروُبنُِعُ عنُ-ُ 5 
ُُ:مر؛ُقالعُ ُعنُابنُُِاهدُ  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُاحلافظ ُامل هملةُ:(438/ )ُ"الفتح"قال ُبفتِح ُوهو ُامل عجمة. ُثم  ُامللتّفُ. ُالشجر ُوأصل ه .ُ ثم 

ُيفُضمرِيهُأ مراُ  ويظهرُغريه,ُوكأنهُقالُذلكُملاُرأ ىُمنُ.ُاست عملُيفُاملخادعةُلكوِنُامل خادعُيلف 

ُذلكُالوقِتُ ُيف ُالنساء ُبعِض ُفساِد ُلترصَيهُ. ُعمر ُابن  ُعليه ُأ نكر ُوإنام , رية  ُذلكُالغ  ُعىل ْته ومحل 

ُبم ُالزمانُقدُتغري  ُإن  ُفلوُقالُمثال  ُوإال  ُاحلديث, ُخالفة ُاملسجدُ. ُمنهُقصد  ُرب امُظهر  ُبعضهن  وإن 

ُعائشة ُوإىلُذلكُأشارْت ُعليه, نكِر  ُأنُالُي  ُلكانُيظهر ُغرِيه ُوإضامر ُاهللُ: ُرسول  ُأدرك  ماُُملسو هيلع هللا ىلصلو

نِعْتُنساءُبنيُإسائيل ُكامُم  ُملنعهن  ُالن ساء  مرُ.أ حدث  ؟ُقالْتُ:ُةقلتُلع   .انتهى.ُنعم:ُأ وُمنعهن 
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ُا
ِ
ُ.الُ خذنهُدغُ إذنُيتُ ُ:-ُيقالُلهُواقدٌُُ-ُلهُفقالُابنٌُُ.إىلُاملساجدُُِيلُِباللُ ُئذنواُللنساء

ُُ:قال ُ!؟.الُ:وتقولُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثكُعنُرسولُِحدُ أُ ُ:وقالُ.هيفُصدرُُِفرضب 

ُقالُُ:قالُ؛عنُأبيهُمرعبدُاهللُبنُعُ ُبنُُِعنُباللُُِ-54ُ  الُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.إذاُاستأذنوكم.ُمنُاملساجدُظوظهنُ ح ُُواُالنساءُ عُ نمت

ُُ:أقولُ:اهللُفقالُلهُعبدُ ُ.عهنُ ن ُواهللُلنمُُْ:فقالُبالل وتقولُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ( ).!عهنُ ن ُمُْلن ُُ:أنت

ُُعنُ-53ُ  ُُ:اهللُعبدُُِامرأةُُِ–ُالثقيفةُ ُزينب  أنهُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثُعنُرسولُِدُ كانتُحت 

ُ.بُتلكُالليلةالعشاءُفالُتطيُ ُإحداكنُ ُدْتُإذاُشهُُِ:قال

ُُ:ويفُرواية ُفالُمتُ ُاملسجدُ ُإحداكنُ ُدْتُهُِإذاُش  ُ.طيباُ ُس 

                                                           

ُ(ُ 33)ومسلمُ(0ُ,845ُ,850ُ,858ُ,3130ُ 8)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُوجماهد  منُروايةُسامل ُونافع 

مرُُمترصا ُ كمُبالليلُإىلُاملسجدُفأذنواُهلنُ "كلهمُعنُابِنُع  ُ."إذاُاستْأذ نكمُنساؤ 

ُ.دونُقصةُابنُعمرُمعُابنهُ

ُيفُُ ُابنُحجر 438ُ/ )ُ"الفتح"قال ُالط رقُالتيُأ خرجهاُ(: ُمن
 
ُيفُيشء ُذكرا  ُالقصِة ُهلذه ُأر  ومل

ضُلبيانُذلكُأ حٌدُ ُذلك,ُوملُيتعر  مدةُخالف  ُصاحِبُالع  ُصنيع  ُهلذاُاحلديث,ُوقدُأ وهم  البخاري 

ُابِنُعبِدُاهللُ ُاخترصهاُلالختالفُيفُتسميِة ُالبخاري  احه,ُوأ ظن  ثمُذكرُاخلالفُ..ُبنُعمرمنُرش  

ُفيه ُثمُقال. ُنفسه: ُذلكُمنُروايته ُباللُلورود ُالقصة ُصاحب  ُأن  ُوالراجحُمنُهذا ومنُروايةُ,

تلفُعليهامُيفُذلك ُ...ُأ خيهُسامل,ُوملُخي 

ُحمفوظةُيفُتسميتِهُواقداُ :ُثمُقالُ اهد  مروُبِنُدينارُعنُجم  ُع  ُ.ُفإْنُكانتُرواية  في حتملُأْنُيكونُكلٌّ

ُمنهُذلكِمنُب ُوقع 
ُوواقد  ُيليقُ,ُالل  ُمنهامُبجواب  الا ُعمرُك  ُابن  اُيفُجملسُأ وُيفُجملسني,ُوأ جاب  إم 

ُ.الخُكالمه.....به,ُويقويهُاختالفُالنقلةُيفُجوابُابنُعمر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-55ُ  يُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 
فالُُ,خوراُ بُ ُصابْتُأُ ُامُامرأةُ 

ُُ.اآلخرةُناُالعشاءُ معُ ُتشهدُْ

ُعىلُاجلنوالقراءةُُ,بابُاجلهرُبالقراءةُيفُالصبحُ

ُشيبانُ ُ-56ُ  ُوخفرُ ُبنُ ُحدثنا ُأبوُعوانةُعنُأيبُبُِحدُ . ُعنُسعيدُِثنا ُبنُُِرش,

ُُماُقرأُ ُ:؛ُقالعباسُ ُعنُابنُُِبريج ُ ُ.ُوماُرآهمُعىلُاجلنُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُانطلق  ُرسول 

ُمنُأُ ُيفُطائفةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ يلُبنيُالشياطنيُوقدُحُُِ.كاظوقُعُ صحابهُعامدينُإىلُس 

ُوأُ .ُالسامءُوبنيُخبُِ ُ.ُهبرسلتُعليهمُالش 

ُقومهمُفرجعِتُ ُإىل ُقالواُ:فقالواُ.الشياطني ُحُُِ:مالكم؟ ُخبُُِيل  ُوبني ُبيننا

ُوأُ ُ.السامء ُالش  ُعلينا ُهبرسلت ُُ:قالوا. ُإال  ُذاك ُحدُ ما ُيشء ُُمن فارضبواُُ.ث 

ُ.ُالسامءُفانظرواُماُهذاُالذيُحالُبينناُوبنيُخبُِ.ُمشارقُاألرضُومغارهبا

ُيُ ُفانطلقوا ُُرضبونُمشارق  هتامةُُخذواُنحوُ الذينُأُ ُالنفرُ ُمرُ فُ.ااألرضُومغارهب 

ُُ.صلُبأصحابهُصالةُالفجروهوُيُ ُ.اظعامدينُإىلُسوقُعكُ-ُوهوُبنخلُ- ُفلام 

ُُ:وقالواُ.استمعواُلهُواُالقرآنُ سمعُ  ُُبينناُوبنيُخبُُِهذاُالذيُحال  فرجعواُُ.امءالس 

ُقُ ُ:فقالواُ.إىلُقومهم ُسمعنا ُإنا ُقومنا ُُعجباُ ُرآناُ يا ُبهديُإىلُالرُ ي  ولنُُ.شدُفآمنا

ُُ.حداُ ناُأُ رشكُبربُ نُ  ُُعزُ ُاهلل ُفأنزل  عىلُنبيُ ُوجل 
أنهُاستمعُُوحيُإلُ قلُأُ }ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُهُحممدُ 

ُ( )[. -اجلنُآية]ُ{نفرُمنُاجلن

                                                           

ُ.عنُم وسىُبنُإسامعيلُكالمهاُعنُأيبُعوانةُبه(3640ُ)وُ,ُعنُمسدد(041ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُاهللُماُقر:ُ)دونُقولهُ ُوماُرآهمملسو هيلع هللا ىلصُأ ُرسول  ُ(.عىلُاجلن 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
136 

ُُعنُعامرُ ُ-50ُ  ُُ:قالُ,عبيالش  معُُمسعودُشهدُ ُهلُكانُابنُ ُ:علقمةُسألت 

ُأُ ُ:اجلن؟ُقالُفقالُعلقمةُليلةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ ُسألت  هلُُ:فقلتُ.ابنُمسعودُنا

ُكُ ولكن ُ.ُالُ:اجلن؟ُقالُليلةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمنكمُمعُرسولُُِأحدٌُُشهدُ  اُمعُرسولُاهللُن ُا

ُُوديةُِاهُيفُاأل ُفالتمسن ُُ.ففقدناهُ.ذاتُليلةُملسو هيلع هللا ىلص ُ.يلطريُأوُاغتُ استُ ُ:فقلناُ.عاِبُوالش 

ُُ:قال ُُليلةُ ُفبتناُبرش  ُ.ُهباُقومُبات 

ُ ُُأُ فلام 
 
فقدناكُفطلبناكُُ.ياُرسولُاهللُ:قالُفقلناُ.لُحراءبُ منُقُُِصبحناُإذاُهوُجاء

ُنجدك ُُ.فلم ُبرش  ُُفبتنا ُبات  ُقومٌُُليلة ُاجلنُ أُ ُ:فقالُ.هبا ُُ.تاينُداعي .ُمعهُفذهبت 

ُ ُُ:قالُ.عليهمُالقرآنُ ُفقرأت  ُ.وآثارُنريانمُ,راناُآثارهمبناُفأُ ُفانطلق 

ُُ:فقالُ.وهُالزادلُ وسأُ  ماُُوفرُ أُ ُ,يفُأيديكمُكرُاسمُاهللُعليهُيقعُ ذُ ُعظمُ ُلكمُكل 

ُحلامُ  ُُ.يكون ُُ.كملدوابُ ُعلٌفُُبعرةُ ُوكل  ُرسول  ُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقال ُهبامستنجُ فال ُ.وا

ُ ُُ.امُطعامُإخوانكمفإن 

_______________________ 

ُ)قوله(8/600ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُاهللُ: ُهنا(ُملسو هيلع هللا ىلصانطلقُرسول  ُالب خاري  ه ُاخترص   ُكذا ويفُ,

ُأبوُنعيمُيفُ ُوأخرجه ُالصالة, دُشيخُُ"املستخرج"صفة ُبنُاملثنىُعنُم سد  عاذ عنُالطباينُعنُم 

ُاهللُ"فزادُيفُأولهُ.ُالبخاريُفيه ُوالُرآهمُملسو هيلع هللا ىلصماُقرأ ُرسول  ,ُوهكذاُأخرجهُ"إلخ.ُ.انطلق.ُعىلُاجلن 

ُمسلٌمُعنُشيبانُبنُفروخُعنُأيبُعوانةُبا ُالب خاريُحذف  لسندُالذيُأخرجهُبهُالبخاري,ُفكأن 

ُعمداُ  ُ,ُهذهُاللفظة  ُالنبي  ُم سعودُأ ثبتُأ ن  ُابن  ُعىلُنفيُابنُُملسو هيلع هللا ىلصألن  ما  قد  ,ُفكانُذلكُم  ُعىلُاجلن  قرأ 

ُ.ُوقدُأ شارُإىلُذلكُمسلمٌُ.ُعباس ُابِنُمسعودُعنُالنبي  ُحديِثُابِنُعباسُهذاُحديث  ُعِقب  فأ خرج 

ُعليهُالقرآنُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلص ُمعهُفقرأت  ُفانطلقت  ثمُذكرُ....ُويمكنُاجلمعُبالتعددُ"أ تاينُداعيُاجلن 

 .احلافظُماُيؤيدُكالمهُبحملهُعىلُتعّددُالقصة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.ُ( )اجلزيرةُوكانواُمنُجنُ ُ:قالُالشعبي ُيفُروايةُ

ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِليلةُاجلنُ ُنُْملُأكُ ُ:اهللعبدُقالُُ:ويفُرواية ُأُ ُووددت  ُين  ُُكنت 

ُُ.معه

ُبابُالقراءةُيفُالظهرُوالعرصُ

ُنُ ُ:قالُ؛درياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-58ُ  يفُالظهرُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِقيامُ ُحزرُ كنا

ُوالعرص ُاأل ُفحزرُْ. ُالركعتني ُيف ُقيامه ُقدُْنا ُالظهر ُمن ُُقراءةُُِرُ وليني ُتنزيل ُ–آمل

ُ.ُمنُذلكُعىلُالنصِفُُخرينيُمنُالعرِصُهُيفُاأل ُناُقيامُ وحزرُُْ.السجدة

ُقيامُ وحزرُْ ُاأل ُنا ُالركعتني ُيف ُالعرِصُه ُمن ُقيامُُِوليني ُاأل ُعىل ُيف ُمنُه خريني

ُ.منُذلكُعىلُالنصِفُُخرينيُمنُالعرِصُويفُاأل ُُ,الظهر

ُيقرأُ ُ:ويفُرواية ُالركعتنيُاأل ُُكان ُيف ُالظهر ُيفُصالة قدرُُركعةُ ُولينيُيفُكل 

ُُويفُاألخرينيُقدرُ ُ.ثالثنيُآية يفُُويفُالعرِصُُ.أوُقالُنصفُذلكُ.عرشةُآيةُمخس 

ُاأل ُ ُالركعتني ُكل  ُيف ُُقراءةُُِقدرُ ُركعةُ ُوليني ُآيةُمخس  ُاأل ُُ.عرشة ُقدرُ ويف ُخريني

ُ.ذلكُنصِفُ

ُأُ ُ:قالُ.ةُ عُ قزُ  ُعنُ-51ُ  ُُ-ُعليهُكثورٌُوهوُمُ ُ-دريُاخل ُُأباُسعيدُ ُتيت  قُُتفرُ فلام 

                                                           

ُإىلُاحلسِنُبِنُ.ُيفُدولةُالعراق.ُهوُاإلقليمُاملمتدُبنيُدجلةُوالفراتُ( ) مرُنسبة  وت عرفُبجزيرةُابِنُع 

ُالذيُبناها مرُالتغلبي  ُ.ع 

ربُفإِن امُُ:( 03/ )ُ"النهاية"قالُابنُاألثريُيفُُ فُإىلُالع  وإذاُأْطلِقتُاجلزيرةُيفُاحلديثُوملُت ض 

ات ر  ْجلةُوالف  نْيُد  رادُهباُماُب  ُ.انتهى.ُي 

ُاألثريُاجلزريُرمحهُاهلل:ُقلتُ  .وإليهاُي نسبُابن 
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ُُ,الناسُعنه ُلُ سأُ إينُالُأُ ُ:قلت  ُكُعنُصالةُِسألُ أُ ُ:قلتُ.كُهؤالءُعنهلُ ُيسأُ كُعام 

ُُ:فقالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ ُُ.هاُعليهعادُ فأُ ُ.يفُذاكُمنُخريُ ُمالك 

يأيتُُثمُ ُ,هفيقيضُحاجتُ ُ.ناُإىلُالبقيعحدُ فينطلقُأُ ُ.قامالظهرُتُ ُكانتُصالةُ ُ:فقال

ُهلُ أُ  ُُ,إىلُاملسجدُيرجعُ ُثمُ ُ.أُ هُفيتوض  ُُ.هلاطوُ يُ مماُُوىليفُالركعةُاأل ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول 

ُبابُالقراءةُيفُالصبحُ

ُعبدُُِ-60ُ  ُبنُُِعن ُُاهلل ُُ:قالُُائِبُالس  ُالنبي ُصىل  ُُملسو هيلع هللا ىلصُُلنا ُبمكةالص  .ُبح

ُ ُأخذِتُُ,عيسىُكرُ أوُذُُِ.موسىُوهارونُذكرُ ُحتىُجاءُ ُ.املؤمننيُسورةُ ُفاستفتح 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُلةٌُعُْس 
ُفحذُ .ُ( ) ُ( ).ذلكُوعبدُاهللُبنُالسائبُحارٌضُُ.فركعُ ُ.ف 

ُُأنهُسمعُ ُ؛ُريثمروُبنُح ُعنُعُ ُ-ُ 6  والليلُ}ُ:يفُالفجرُيقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ ُ[.0 -التكويرُآية]ُ{إذاُعسعس 

ُُبنُُِطبةُ عنُقُ ُ-ُ 6  ُُ:قالُ؛ُمالك  ُُصليت  ُوصىل  ُ:فقرأ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُبناُرسول 

ُ.ىُقرأُ حتُ ُ...قُوالقرآنُاملجيد} .ُ ُُوالنخل  ُُ:قالُ{باسقات  ُدهاردُ أُ ُفجعلت  والُ.

ُ.دريُماُقالأُ 

ُُ:ويفُرواية ُأنهُصىل  ُُملسو هيلع هللا ىلصُُمعُالنبي  ُالص  ُ}ُ:ركعةُ ُولُِيفُأُ ُفقرأُ ُ.بح  ُُوالنخل  ُباسقات 

 .{ُقُ}ُوربامُقال.ُ{نضيدٌُُهلاُطلعٌُ

                                                           

( ُ عال( ُالس  ُمن لِه ُأو  ُبفتِح ُالضمُ , ُوجيوز  ,ُ ُماجه ُُ"رشقة"والبن ُوقاف  عجمة  ُبم  ُيفُ. ُحجر ُابن قاله

 (.56 / )ُ"الفتح"

وي ذكرُعنُ.ُبابُاجلمعُبنيُالسورتنيُيفُالركعةُ-3ُ .ُكتابُالصالةُ"الصحيح"عل قهُالبخاريُيفُ(ُ )

 .فذكرهُُمترصاُ .ُعبدُاهللُبنُالسائب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُبنُُِسامكُُِعنُ–64ُ  ُُإنُ ُ:قالُ؛رةسمُ ُبنُُِعنُجابرُُِحرب  يفُُكانُيقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُهُبعدُ وكانُصالتُ .ُ{قُوالقرآنُاملجيد}الفجرُبـُ ُ.فيفاُ خت 

ُُ:عنُسامكُويفُرواية ُُبنُ ُجابرُ ُسألت  ُُسمرة ُالنبي  ُ:فقالُ؟ملسو هيلع هللا ىلصُعنُصالة

ُ ُفُ كانُخي  ُُف  ُوالُيُ ُ.الةالص  ُُينُأنُ نبأُ وأُ ُ:قالُ.هؤالءُُصالةُ صل  كانُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.ونحوهاُ،{ُقُوالقرآن} ـُيفُالفجرُبُقرأُ يُ 

ُُبنُُِعنُجابرُُِعنُسامكُ ُ-63ُ  ُُ:قالُ؛رةمُ س  ُبيفُالظُ ُقرأُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصُكانُالنبي  ـُهر

ُُ.نحوُذلكُويفُالعرِصُ.ُ{يلُإذاُيغشىاللُ } ُأُ ُبحويفُالص  ُ.منُذلكُطول 

  .{ربكُاألعىلُحُاسمُ سبُ }هرُبـُقرأُيفُالظُ كانُيُ ُ:ويفُرواية

ُبابُالقراءةُيفُالعشاء

ُُعنُ-65ُ  ُيُ ُكانُمعاذٌُُ:؛ُقالعنُجابرُ ُمروفيانُعنُعُ س  ُثمُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُُمعُالنبي ُصل 

ُفيؤمُ يأُْ ُُ.هقومُ ُيت ُُُليلةُ فصىل  ُالنبي  ُقومُ أُ ُثمُ ُ.العشاءُملسو هيلع هللا ىلصُمع ُفأمُ تى ُُ.همه ُفافتتح 

ُُ.البقرةُبسورةُِ ُُثمُ ُ.مفسلُ ُرجٌلُُفانحرف  ُُوحدُ صىل  ُأُ ُ:فقالواُلهُ.هُوانرصف  ُنافقت 

ُ.؟ياُفالن

ُالُ:قال ُُواهللُوآلتنيُ . ُتُ فأُ ُ.هخبنُ فألُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ياُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول 

ُاُأُ إنُ ُ.رسولُاهلل ُُ.نواضحُصحاب  ُُمعاذاُ ُوإنُ ُ.بالنهارُنعمل  ُثمُ ُ.ُمعكُالعشاءصىل 

ُُىتأُ  ُُ.البقرةُبسورةُُِفافتتح  ُُفأقبل  ُُرسول  ُأفتُ ُ:فقالُ.عىلُمعاذُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمعاذ ُانٌُيا

ُ.واقرأُبكذا.ُنت؟ُاقرأُبكذاأُ 

ُسفيان ُُ:قال ُالزُ أُ ُإنُ ُ:مرولعُ ُفقلت  ُحدُ با ُجابرُ بري ُعن ُقالُ,ثنا اقرأُُ:أنه
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{ُ ُ{حاهاوالشمسُوض  .{ُ ُ{حىوالض  ُيُ ُوالليلُِ}. كُربُ ُحُاسمُ سبُ }ُوُ{غشىإذا

ُ( ).نحوُهذاُ:فقالُعمروٌُ.ُ{عىلاأل ُ

ُبابُأمرُاألئمةُبتخفيفُالصالةُيفُمتامُ

ُالثُ ُأيبُالعاصُُِبنُِثامنُعُ ُعنُ-66ُ ُ ُُأنُ ُ؛ُقفي  ُ.كقومُ ُمُ أُ ُ:قالُلهُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

                                                           

بنُُمنُطريقُشعبةُوأيوبُومنصورُوسليم(365ُ)ومسلمُ(661ُ,601ُ,5055ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

مروُبنُدينارُبه ُ.ُحيانُعنُع 

ليمُ.ُ"فانرصفُالرجل":ُيفُروايةُشعبةُ ُخفيفةُ "ويفُروايةُس  ُصالة  زُرجٌلُفصىل  ُ."فتجو 

منُروايةُأيبُالزبريُكالمهاُعنُ(365ُ)ومسلمُ,ُمنُروايةُحماربُبنُدثار(604ُ)وأخرجهُالبخاريُُ

الُوُمترصاُ  ُ.جابرُبهُمطو 

ُ.ُ(فسل م)دونُقولهُُ

ُ:ُبعدُِذكرهُهلذهُالزيادة(13ُ / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُالصالة,ُلكنُذكر  وهوُظاهٌرُيفُأ ن هُقطع 

ُالبيهقي ُ ُحممدُبنُعب ادُ: سلمُُ-أن  ُم  دُعنُابنُعيينةُبقولهُُ-شيخ  ُاحل فاظُمنُ"سل مُثمُ "تفر  ,ُوأن 

يينة ُمنُأصحاِبُ,ُأصحابُابنُع  ُدينارُوكذا ُبِن مرِو ُمنُأصحاِبُ,ُشيِخهُع  ُملُيذكرواُُوكذا جابر 

ُمنُ ُبه ُيتحل ل  ُالسالم  ُألن  ُالصالة؛ ُقطع ُالرجل  ُأن  ُعىل ُتدل  ُاللفظة ُهذه ُأن  ِهم  ُف  ُوكأنه الم, الس 

ُفقط دوة ُالق  ُقطع  ُأنه ُعىل ُالرواياتُتدل  ُوسائر ُالصالة, ُالصالة, ُمن رج ُخي  ُومل ُفيهاُ, ُاستمر  بل

يينةُيفُهذاُاحلديثُُ"سندرشحُامل"قالُالرافعيُيفُ.ُمنفرداُ  ُعنُابِنُع  يفُالكالمُعىلُروايةُالشافعي 

ُوحده" ُمنُخلفهُفصىل  ىُرجٌل ُ"فتنح  ُاللفظ. َُيتملُمنُجهة ُهذا ُالصالة, ُقطع  ُأ نه ىُعنُ, وتنح 

ُفيه ُالرشوع ُبعد ُي قطع ُال ُالفرض  ُألن  ُعليه؛ ُحممول ُغري  ُلكن ه ُلنفِسه, ُواستْأن فها ُصالتِه .ُموضِع

نفرداُ .ُانتهى تمُصالتهُم  ُوي  دوة  ُالق  ُللمأمومُأْنُيقطع  ُعىلُأن  ُبهُالشافعية  ُ.ُوهلذاُاستدل  ونازعُالنووي 

ُأ نهُسل مُ,ُالُداللةُفيه؛ُألنهُليسُفيهُأ نهُفارقه:ُفيهُفقال وبن ىُعىلُصالتِه,ُبلُيفُالروايةُالتيُفيها

ُمنُأ صلِها ُالصالة ُقطع  ُعىلُأ ن ه ُدليٌل فُ , ُاستْأن  ُالصالةثم  ُقطِع ُعىلُجواِز ُفيدل  ُها, ُلعذرُ , ُ.وإبطاهلا

 .انتهىُكالمُابنُابنُحجر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ثمُُ.سنيُبنيُيديهفجلُ ُ.هادنُ ُ:قالُ.يفُنفيسُشيئاُ ُجدُ ينُأُ إُِياُرسولُاهللُُ:قالُقلت 

ُوضعُكفُ  ُيُ دُْريُبنيُثُ دُْهُيفُص  ُفوُ ُ.لحتوُ ُ:ثمُقالُ.ي  ُفُ هريُبنيُكتُِهاُيفُظُ عُ ض  ُثمُ ُ.ي 

ُ.ُكقومُ ُمُ أُ ُ:قال

ُأُ فمُ  ُالكبريُ ُفإنُ ُ.فخفُ فليُ ُقوماُ ُمُ ن ُُوإنُ ُ,فيهم ُاملريض  فيهمُُوإنُ ُ,فيهم

ُ ُُ.فيهمُذاُاحلاجةُوإنُ ُ.الضعيف  ُُ,هكمُوحدُ حدُ ُأُ وإذاُصىل  ُُفليصل  ُ.شاءُكيف 

ُُإلُ ُدُ ماُعهُُِآخرُ ُ:قالُُيبُالعاصُِأُ ُعثامنُبنُُِعنُ-60ُ  إذاُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُْأُ  ُمم  ُفأُ ُقوماُ ُت  ُُ.هبمُالصالةُ ُخف 

ُبابُاعتدالُأركانُالصالةُوختفيفهاُيفُمتامُ

ُُعنُهاللُبنُُِ-68ُ  ُ؛أيبُليىلُعنُالباءُبنُعازبُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِيدأيبُمح 

ُُ:قال ُُملسو هيلع هللا ىلصدُمعُحممُ ُالصالةُ ُرمقت  ه,ُهُبعدُركوعُِفاعتدالُ ُ,هفركعتُ ُ.هقيامُ ُفوجدت 

ُُ,تهفسجدُ  ُُ,تهفسجدُ ُ,تنيجدُ تهُبنيُالس ُفجلس  ُواالنرصاِفُُالتسليمُِتهُماُبنيُفجلس 

ُُقريباُ  ُ( ).واءمنُالس 

                                                           

ُقال(051ُ,068ُ,086ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )
ِ
مُعنُابِنُأيبُليىلُعنُالباء ُ":ُمنُطريقُاحلك  كانُركوع 

ُ ُوسجودهُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُالسجدتني, ُوبني ُالركوعُِ, ُمن ُرفع  ُوإذا ُمنُ, ُقريبا  ُوالقعود ُالقيام ُخال  ما

واء ُُ."الس 

ُ(.ُفجلست هُماُبنيُالتسليمُواالنرصاف:ُ)دونُقولهُ

ُقيامه)وقولهُُ ُ(.فوجدت 

يعنيُأ ن هُملُ(ُفجلست هُماُبنيُالتسليمُواالنرصاف:ُ)قوله(:1/414ُ)ُ"عمدةُالقاري"قالُالعينيُيفُُ

ُماُي سل م ُساعة  ُمنُالسجود,ُيكنُيثب  ُقريبة  المُجلسة  ُبعدُالس  ُ.انتهى.ُبلُكانُجيلس 
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ُعنُُ–61ُ  ُُ:قالُ.معبةُعنُاحلكُ ش  ُُ)ُعىلُالكوفةُرجٌلُُغلب  ُابنُُِزمنُ (ُُهقدُسام 

ُيُ ُبيدةُبنُعبدُاهللُأنُْباُعُ فأمرُأُ ُ.شعثاأل ُ ُفكانُيُ ُ.ُبالناسصل  ُفإذاُرفعُرأُُْ.صل  هُس 

ُُمنُالركوعُقامُقدرُ  ُ.األرضُالسامواتُوملءُ ُملءُ ُ.احلمدناُلكُربُ ُاللهمُ ُ:ماُأقول 

ُُوملءُ  ُُماُشئت 
 
ُُ.بعدُمنُيشء عطيُملاُوالُمُ ُ.عطيتملاُأُ ُالُمانعُ ُ.واملجدُُِالثناءُ ُأهل 

ُ ُ.منكُاجلدُذاُاجلدُ ُوالُينفعُ ُ,منعت 

ُاحلكُ  ُُ:مقال ُبنُُِذلكُلعبدُُِفذكرت  ُليىلأُ ُالرمحن ُُ:فقالُيب ُبنُ ُالباءُ ُسمعت 

ُرفعُ ُ,وركوعهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِكانتُصالةُ ُ:عازبُيقول ُُوإذا كوع,ُلرُ هُمنُارأس 

ُ ُُقريباُ ُجدتنيوسجوده,ُوماُبنيُالس  ُ.ُواءمنُالس 

_______________________ 

ُُُ ُيف ُالنووي ُمسلم"وقال 88ُ /3)ُ"رشح :)ُ ه  ُأ ن  ىل  ُع  ُدلِيٌل ُشيئ اُُملسو هيلع هللا ىلصفيه ُالت ْسلِيم ْعد ُب  لس  ُجي  ان  ك 

هُ  ُ.انتهى.ُم صال 

اُقولهُيفُروايةُمسلمُهناُ:ُقلتُُ ه)أم  ُقيام  ُ(:88ُ / )ُ"الفتح"فقالُاحلافظُيفُ(.ُفوجدت  حكىُابن 

لامء ُالعيدُعنُبعِضُالع  ُهذهُالروايةُإىلُالوْهم,ُدقيق  ه,ُأ ن هُنسب  د  ُاستبع  ُتوهيمُالراويُالثقةُ,ُثم  ألن 

وَيققُاالحتادُأوُاالختالفُ,ُفلي نظرُذلكُمنُالروايات:ُعىلُخالِفُاأل صِل,ُثمُقالُيفُآخرُكالمه

ُاحلد ُُمارِج ُيثمن ُانتهى. ه. ُطرق  ُمجعت  ُوقد .ُ ُلكن  ُالباء, ُليىلُعن ُأيب ُابِن ُعىل ه ُمدار  فوجدت 

مُعنه ُاحلك  ُوملُيذكره ُعنه, يد  ُأ يبُمح  ُبِن ُالقيامُمنُطريقُهالِل ُذكِر ُزيادة  ُالتيُفيها ُالرواية  وليسُ,

عبةُعنُاحلكمُمنُقول ُالرواِةُعنُش  ُماُزادهُبعض  ماُخالُالقيامُ"هُبينهامُاختالٌفُيفُِسوىُذلك,ُإال 

ُُ"والقعود ُالقيامُوإذا ُامل ستثنى ُبالقيام ُاملراد ُأن  ُفيهام ُبالزيادة ُاألخذ ُمن ُظهر  ُالروايتني ُبني ع مج 

ُ.انتهى.ُللقراءة,ُوكذاُالقعودُواملرادُبهُالقعودُللتشهد

همُعنُحديِثُالباء:ُوقالُ ُبعض  ُبقولهُ,ُوأجاب  ُاملراد  ُبقدِرُليسُأ نهُكُ"قريبا ُمنُالسواء"أن  انُيركع 

عتدلةُ ,ُوكذاُالسجودُواالعتدال,ُقيامه ُصالت هُكانتُقريبا ُم  ُ.ُبلُاملرادُأن  ُأ طال  ُالقراءة  فكانُإذاُأ طال 

ُبقيةُاألركان,ُبقيةُاألركان هاُأ خف    .انتهىُكالمهُرمحهُاهلل.ُوإذاُأ خف 
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ُُ:ةُفقالرُ مُ ُهُلعمروُبنُِفذكرتُ ُ:قالُشعبة هُصالتُ ُفلمُتكنُُْ,أيبُليىلُابنُ ُقدُرأيت 

ُ.ُهكذا

ُبيدةُأنُْعُ ُبامرُأُ أُ ُ,وفةعىلُالكُ ُاُظهرُ ناجيةُملُ ُبنُ ُمطرُ ُأنُ ُ؛معنُاحلكُ ُ:ويفُرواية

ُيُ  ُ( ).وساقُاحلديث.ُُبالناسصل 

ُعنُُ–00ُ  ُُ:عنُأنس؛ُقالُالب ناينُثابت  ُُماُصليت  منُُصالةُ ُوجزُ أُ ُأحدُ ُخلف 

ُوكانتُصالةُ ُ.تقاربةُ مُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِكانتُصالةُ ُ.يفُمتامُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِصالةُِ

ُُ.تقاربةأيبُبكرُمُ  ُ.يفُصالةُالفجرُُِاخلطابُمدُ ُبنُ ُُكانُعمرُ فلام 

ُثمُ ُ.قدُأوهمُ ُ:ىُنقولقامُحتُ ُ.إذاُقالُسمعُاهللُملنُمحدهُملسو هيلع هللا ىلصوكانُرسولُاهللُ

ُ( ).وهمُ قدُأُ ُ:حتىُنقولُ.بنيُالسجدتنيُويقعدُ ُ.يسجدُ 

ُوالعملُبعدهُ,بابُمتابعةُاإلمامُ

ُُ:قالُُريثمروُبنُح ُعنُعُ ُ-ُ 0  ُُصليت  هُفسمعتُ ُ.الفجرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُخلف 

                                                           

 .كامُيفُالتعليقُالسابق.ُأخرجهُالبخاريُُمترصاُ (ُ )

( ُ ُمالكُقال(361ُ)مسلمُ(606ُ)خاريُأخرجُالب( ُبِن ُعبدُاهللُعنُأنِس ُبِن ُمنُروايةُرشيِك ماُ":

ُصالة ُأ خف  ُقط  ُإمام  ُوراء  ُ,ُصليت  ُمنُالنبي  ُ."احلديث..ُملسو هيلع هللا ىلصوالُأ تم 

ُُ ُ(ُ 30)ومسلمُ(080ُ)وأخرجُالبخاريُأيضا  ُعنُأنس  ُعنُثابت  :ُقالُمنُروايةُمحاِدُبِنُزيد 

ُأنُأ صلُب" ُإينُالُآلو ُالنبي  ُبناُملسو هيلع هللا ىلصكمُكامُرأيت  ُي صل  ُقالُثابٌتُ. ُأ ركمُ: ُمل ُشيئا  كانُأنٌسُيصنع 

ونه ُقدُن يس,ُتصنع  ُالقائل  ُحت ىُيقول  هُمنُالركوعُقام  ُ,ُكانُإذاُرفعُرأس  وبنيُالسجدتنيُحت ىُيقول 

ُقدُنيس ُ."القائل 

ُُ ه ُقول  جُالبخاري  ر  ُاهللُ)وملُخي  ُرسوِل تقاربةُ ملسو هيلع هللا ىلصُكانْتُصالة  ُم  تقاربة. ُم  ُأيبُبكر ُوكانْتُصالة  .ُ فلام 

ُيفُصالةُالفجر ُاخلط ابُمد  ُبن   (.ُكانُعمر 
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ُالُوكانُ[.6ُ و5ُُ التكويرُآيةُ]ُ{سن ُاجلوارُالكُ .ُسُِن ُقسمُباخل ُفالُأُ }ُ:يقرأ نيَُي 

ُ.ساجداُ ُستتمُ ىُيُ هُحتُ اُظهرُ من ُُرجٌلُ

ُبابُماُيقولُإذاُرفعُرأسهُمنُالركوعُ

ُابنُُِ-ُ 0  ُأُ أُ ُعن ُُ:قالُ؛ُوىفيب ُرسول  ُُكان ُرفعُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمنُظهرُ ُإذا ه

ُمحدهُسمعُ ُ:قالُالركوعُِ ُملن ُربُ ُاللهمُ ُ.اهلل ُلك ُالسامواتُوملءُ ُملءُ ُ.احلمدُ نا

ُُوملءُ ُ.األرضُِ ُُماُشئت 
 
ُ.بعدُمنُيشء

ُطهُ ُاللهمُ ُ:زادُيفُرواية نوبُرينُمنُالذُ طهُ ُاللهمُ ُ.واملاءُالباردُدُ رينُبالثلجُوالب 

ُنقُ واخلطاياُكامُيُ  ُاأل ُُىُالثوب  ُمنُالوُ ُبيض  ُ.ِخُس 

ُأيبُسعيدُ ُ-04ُ  ُقالاخل ُُعن ُُ:دري؛ ُرسول  ُرفعُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكان ُُإذا ُمنُرأس  ه

ُُوملءُ ُ.واألرضُالسامواِتُُملءُ ُ.ناُلكُاحلمدربُ ُ:قالُ.الركوع ُُماُشئت 
 
ُمنُيشء

ُأُ ُ.بعدُ  ُُهل 
ِ
ُأُ ُ.واملجدُُِالثناء ُالعبدُحق  ُقال ُلكُعبدٌُوكلُ ُ.ما ُملاُُاللهمُ ُ:نا ُمانع ال

ُوالُمُ ُ.عطيتأُ  ُ.منكُاجلدُوالُينفعُذاُاجلدُ ُ.عطيُملاُمنعت 

ُُأنُ ُ؛ُعباسُ ُعنُابنُُِ-03ُ  ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ:قال.ُهُمنُالركوعكانُإذاُرفعُرأس 

ُلكُاحلمدربُ ُاللهمُ  ُبينهامُ,األرضُالسامواتُوملءُ ُملءُ ُ.نا ُُوملءُ .ُوما ُماُشئت 

ُبعد ُُ.منُيشء ُواملجدُأهل  ُأُ ُالُمانعُ ُ.الثناء ُملا ُوالُمُ ُ.عطيت  ُمنعت  والُُ.عطيُملا

ُ.ذاُاجلدُمنكُاجلدُينفعُ 

ُقراءةُالقرآنُيفُالركوعُوالسجودبابُالنهيُعنُُ

ُُ:؛ُقالعباسُ ُعنُابنُُِ-05ُ  ُُكشف  ُُ,تارةالس ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُصفوٌفُُوالناس 
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ُ ُُ:فقال.ُأيبُبكرُ ُخلف  ُأي  ُمنُمُ ُاُالناسُإنهُملُيبق  ُاتُالن ُبرش  ؤياُالصاحلةُُالرُ بوةُإال 

ُُ.رىُلهوُتُ أُ ُ.يراهاُاملسلم

ُأُ  ُال  ُالقرآنُأُ ُيتُأنُُْوإينُن  ُالركوعُ فأمُ ُ.وُساجداُ أُ ُراكعاُ قرأ ُفعظُ ُا ُفيهُالرب  ُموا

ُُعزُ  ُيُ ُأنُُْ( )منٌُفقُ .ُاُالسجودُفاجتهدواُيفُالدعاءمُ وأُ ُ.وجل  ُ.لكمُستجاب 

ُُ:ويفُرواية ُُكشف  ُُ-ُالسرتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  هُالذيُماتُمرِضُُيفُهُمعصوٌبُورأس 

ُُاللهمُ ُ:فقالُ-ُفيه ُبلغت  ُُ؟هل ُُ.اتمرُ ُثالث  ُيبق  ُمل ُمُ ُإنه ُمن ُبرش  ُإال  ُاتُالنبوة

ُُبدُ يراهاُالعُ.ؤياالرُ  ُ.هبمثلُذكرُ ُثمُ ُ.رىُلهوُتُ أُ ُالصالح 

ُُبنُُِعنُعلُ ُ-06  ُُ:قالُ؛ُأيبُطالب  ُن  ُالقراءةُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاينُرسول  يفُُعن

ُُ:والُأقولُ.كوعُوالسجودُِالرُ  ُ.اكمن 

ُبابُماُيقالُيفُالركوعُوالسجودُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-00ُ  ُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُيكونُ ُقرب  هُمنُربُ ُالعبدُ ُما

ُ.كثرواُالدعاءفأُ ُ.وهوُساجدٌُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-08ُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  اغفرُلُُلهمُ لاُ:يفُسجودهُكانُيقول 

ُوعالنيتُ ُ.هلهُوآخرُ وُ وأُ ُ.ههُوجلُ دقُ ُ.هذنبيُكلُ  ُ.ههُوس 

ُمرسوقُ-01ُ  ُعائشةُعن ُُ:قالتُ؛عن ُرسول  ُُكان ُقولُِيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمن ُكثر

ُ ُوأُ ُ,اهلل ُأستغفرُ ُ,هبحانُاهللُوبحمدُِس  ُ.إليهُتوب 

                                                           

ُ,ُبفتِحُالقاِفُُ:(04 / )ُ"الديباج"قالُالسيوطيُيفُ(ُ ) ُوالكرس  ثن ى.ُويفُاملِيمُالفتح  والُُ,مصدٌرُالُي 

مع  .انتهى.ُمعناهُحقيٌقُوجديرٌُوُ.جي 
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ُُ:قالتُفقلت ُراكُتُ أُ ُ.اهللُياُرسول  اهللُُستغفرُ أُ ُ.بحانُاهللُوبحمدهكثرُمنُقولُس 

ُوأُ  ُُ:إليه؟ُفقالُتوب  ُخب  ُرأيتُ ُ.تيمُ يفُأُ ُىُعالمةُ رُ ينُسأُ ُأُ ينُريب  ُأُ فإذا ُها منُُكثرت 

ُُ:قول ُُ.هايتُ فقدُرأُ ُ.توبُإليهوأُ ُ.ستغفرُاهللأُ ُبحانُاهللُوبحمدهس  اهللُُإذاُجاءُنرص 

ُُ.والفتح ُُ.ةمكُ ُفتح  ُُورأيت  كُحُبحمدُربُ فسبُ ُ.فواجاُ يفُدينُاهللُأُ ُيدخلونُ ُالناس 

ُ.اباُ واستغفرهُإنهُكانُتوُ 

ُُ:ويفُرواية ُُكثرُأنُْيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُ( ).يموتُقبلُأنُُْيقول 

ُُ.ريجابنُج ُُعنُ-80ُ  ُُقالُقلت 
 
ُُ:لعطاء ُأُ ُكيفُتقول  اُأمُ ُ:يفُالركوع؟ُقالُنت 

ُ ُبحانكُوبحمدُِس  ُأنت  ُإال ُإله ُال ُابنُ فأُ ُ.ك ُمُ ُخبين ُعائشةأيب ُعن ُ:قالتُ؛ليكة

ُ ُُافتقدت  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُليلةُذات  ُنفظن. ُنُ أُ ُت  ُذهب  ُبعضُُِه ُُ.نسائهُإىل ُفتحس  ُثمُ ُست 

ُ ُُ:يقولُأوُساجدٌُُفإذاُهوُراكعٌُُ.رجعت  ُُوبحمدكبحانكُس  ُُ.الُإلهُإالُأنت  ُ:فقلت 

ُبأيبُأُ  ُ.وإنكُلفيُآخرُ,نينُلفيُشأُْإُُِ.يمُّوأُ ُنت 

ُُ:قالتُ؛عنُعائشةُعنُأيبُهريرةُ-ُ 8  ُُفقدت  ُمنُالفراشُليلةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُفوقعْتُفالتمستُ  ُيفُاملسجدُُِ,هقدميُُْيُعىلُبطنُِدُِيُ ُه ُمُ ُ.وهو ُومها وهوُُ.وبتاننص 

ُ ُبرضاكُ أُ ُاللهمُ ُ:يقول  ُمُُِعوذ ُس  ُعُ كُمُِعافاتُِوبمُ ُ.كطُِخُ ن بكُُعوذُ وأُ ُ.قوبتكن

ُأُ ُ.عليكُثناءُ ُحيصمنكُالُأُ  ُكامُأُ ُنت  ُ.كعىلُنفِسُُثنيت 

                                                           

ُالوجه(383ُ)ومسلمُ(3684ُ,3683ُ,ُ 083ُ,303,ُ 06)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُمنُهذا .ُُمترصا 

ُ ُيفُركوعهُوسجوِدهُملسو هيلع هللا ىلصكانُالنبي  ُأْنُيقول  رآن....ُسبحانكُاللهم:ُي كثر  ُالق  ل  ُ.ُ"يتأو 

ُ:ُ)دونُقولهُ ُت كثرُمنُقولُسبحانُ.ُياُرسولُاهلل:ُفقلت  ُ(الخ...ُاهللأ راك 

ُيفُُُ اُاحلافظ  ز   .وفاتهُأناُيفُمسلم.ُهذهُالزيادةُالبنُمردويهُ"الفتح"وع 
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 8 ُُ ُُأنُ ُ,عائشةعن ُُرسول  ُركوعُُِملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُيف ُيقول ُوسجودُِكان ُُ:هه ُوٌحُبُ س 

ُُ.وٌسُقدُ  ُ.( )وحوالرُ ُاملالئكةُُِرب 

ُواحلثُعليهُ,بابُفضلُالسجودُ

ُُ:قال.ُعمريمعدانُبنُأيبُطلحةُاليُ ُعنُ-84ُ  ُموىلُرسولُُُِثوبانُ ُلقيت 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُيُ أُ ُخبينُبعملُ أُ ُ:فقلت  ُاجلنةدخلُ عمله ُُ.نيُاهللُبه ُقالُقلت  ُُ:أو ُبأحب 

ُُ.إىلُاهللُاألعاملُِ ُسألتُ ُثمُ ُ.فسكت  ُفسكت  ُالثالثةسألتُ ُثمُ ُ.ه ُُ:فقالُ.ه عنُُسألت 

ُ ُُهللُسجدةُ ُكُالُتسجدُ فإنُ ُ.هللُالسجودُُِعليكُبكثرةُُِ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُذلكُرسول  ُإال 

ُُوحطُ ُ.هباُدرجةُ ُكُاهلل رفعُ  ُ.ُطيئةعنكُهباُخ 

ُُ:قالُمعدان ُ.فقالُلُمثلُماُقالُلُثوبان.ُهباُالدرداءُفسألتُ أُ ُثمُلقيت 

ُُبنُُِربيعةُ ُعنُ-83ُ  ُاأل ُُكعب  ُُ:قالُ؛ُسلمي  ُأُ ُكنت  .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِبيت 

ُوُ قالُأُ ُ.كُمرافقتكُيفُاجلنةلُ سأُ أُ ُ:فقلتُ.سلُ:فقالُلُ.هوحاجتُِهُبوضوئهُتيتُ فأُ 

ُُكُبكثرةُِيُعىلُنفِسُعن ُفأُ ُ:قالُ.هوُذاكُ:غريُذلك؟ُقلت ُ.جودالس 

ُُ,بابُأعضاءُالسجودُ وعقصُالرأسُيفُُ,الشعرُوالثوبُوالنهيُعنُكف 

ُالصالة

ُُ؛ُلباملطُ ُعبدُُِبنُُِعنُالعباسُُِ-85ُ  ُسمعُرسول  إذاُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأنه

                                                           

وسُ:(01 / )قالُالسيوطيُ(ُ ) ب وحُق د  ُأ وهِلامُوفتحه:ُس  ُوأكثرُ ,ُبضم  ُأ فصح  سب ٌحُ.ُوالضم  ومعنامهاُم 

ٌسُ قد  ُمنُالنقائصُوالرشيِكُ.ُم  أ  ليق,ُوامل سب حُامل ب  ُماُالُ,ُباإلهليةُوكلُماُي  رُمنُكل  ُامل طه  س  وامل قد 

ُباخلالق وح,ُيليق  ُ:ُوقيل,ُهوُمل ٌكُعظيمٌُ:ُقيل.ُوالر  كامُالُ.ُخلٌقُالُت راهمُاملالئكة:ُوقيل,ُجبيل 

ُامل الئكة  .انتهى.ُن رىُنحن 
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ُأُ ُمعهُسبعةُ ُسجدُ ُسجدُالعبدُ  ُ.اهمُ وقدُ ُ,كبتاهورُ ُ,اهوكفُ ُ,وجههُ:طراف 

ُكُ ُعنُ-86ُ  ُاهللُبنُ ُىُعبدُ هُرأُ نُ عباس؛ُأُ ُاهللُبنُُِنُعبدُِععباسُُموىلُابنُُِريب 

ُاحلارثُيُ  ُورأُُْ-ُصل  ُمُ س  ُُفقامُ ُ-ُهمنُورائُُِ( )وٌصُعقُ ه ُُفجعل  ُُ.هلُ َي  ُفلام  ُُانرصف 

ُأُ  ُمالُ ُ:فقالُ,اسُ عبُ ُإىلُابنُُِقبل  ُُ:يس؟ُفقالورأُُْك  ُُإينُسمعت  ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُإنامُمثلُهذاُمثلُالذيُيُ  ُ.كتوٌفُوهوُمُ ُ.صل 

ورفعُاملرفقنيُعنُُ,ووضعُالكفنيُعىلُاألرضُ,بابُاالعتدالُيفُالسجودُ

ُورفعُالبطنُعنُالفخذينُيفُالسجودُ,اجلنبني

 80ُ-ُُ
ِ
ُقالُُ:قالُُعنُالباء ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُوارفعُُْ,يكفضعُكفُ ُإذاُسجدت 

ُ.يكمرفقُ 

ُُ وصفةُالركوعُواالعتدالُُ.وماُيفتتحُبهُوخيتمُبهُ,معُصفةُالصالةبابُماُجي 

وصفةُُ.والتشهدُبعدُكلُركعتنيُمنُالرباعيةُ.والسجودُواالعتدالُمنهُ,منه

ُاجللوسُبنيُالسجدتني,ُويفُالتشهدُاألول

ُُزوِجُُريضُاهللُعنهاُاحلارِثُُبنِتُُعنُميمونةُ ُ-88ُ  كانُُ:قالتُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ.تهُملرُ بنيُيديُُْمترُ ُأنُُْهبمةٌُُلوُشاءْتُُ,إذاُسجدُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ

ُُ.بيديهُ( )ىخوُ ُكانُإذاُسجدُ ُ:ويفُرواية ُحتىُيُ ُ.يعنيُجنح  ُرىُوض  نُهُمُِإبطيُُْح 

                                                           

ُرْأِسهُونحوُذلك,ُمجعُالشعرُوسطُرأِسه(ُ ) ُذوائبِهُحول   .السنديقالهُ.ُكفعلُالنساء.ُأوُلف 

دةُ:( 4 / )ُ"حاشيةُالنسائي"قالُالسيوطيُيفُ(ُ ) ُم شد 
ُوواو  ُبطن هُعنُاألرضُِ:ُأي.ُبمعجمة  .ُجاىف 

ها ع  ىُماُبنيُذلك.ُورف  نْب ْيهُحت ىُختو  ْيهُعنُج  د  ُعض   .انتهى.ُوجاىف 
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ُ.هُاليرسىعىلُفخذُُِاطمأنُ ُوإذاُقعدُ ُ.ورائه

ُنُرىُمُ حتىُيُ ُ:ويفُرواية ُخلفهُوض  ُ.يعنيُبياضهامُ:قالُوكيعُ.إبطيهُح 

ُعائشةُ-81ُ  ُُ:قالتُ؛عن ُرسول  ُُكان ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل .ُبالتكبريُالصالةُ ُستفتح 

ُب ُوالقراءة ُالعاملني}ـ ُرب ُهلل ُركعُ ُ{احلمد ُإذا ُيُ ُوكان ُرأُ مل وملُُ.سهشخص

هبُْصوُ يُ 
ُُ.ولكنُبنيُذلك.ُ( ) ُستوي ُىُيُ ملُيسجدُحتُ ُكوعُِهُمنُالرُ وكانُإذاُرفعُرأس 

ُ.قائامُ 

ُُوكانُإذاُرفعُ  وكانُيقولُيفُُ.ستويُجالساُ ىُيُ حتُ ُهُمنُالسجدةُملُيسجدُْرأس 

ُ ُُ.ةُ التحيُ ُركعتنيُكل  ُُ,رسىهُاليُ رجلُ ُوكانُيفرش  ُ.ُمنىهُاليُ رجلُ ُوينصب 

ُيُ  ُعُ نهُ وكان ُعن ُالشيطانُ( )قبةى ُأنُْ. ُُوينهى ُُيفرش  ُُالرجل  ُافرتاش  ُذراعيه

ُ ُ.بالتسليمُالصالةُ ُوكانُخيتمُ ُ.عبُ الس 

ِقبُالشيطانُ:ويفُرواية ُ.ع 

ُُ ُبابُس  ُرتةُاملصل 

ُُ:قالُبيدُاهللُعُ ُبنُُِطلحةُ عنُُ–10ُ ُ كمُحدُ إذاُوضعُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

                                                           

ُ(ُي شِخصُرْأسهُ)ُقولهُُ:(50 / )ُ"حاشيةُابنُماجه"قالُالسنديُيفُ(ُ ) .ُأيُملُيرفعه.ُمنُأ شخص 

ْبهُ)ُُ:قوله   .انتهى.ُملُخيفْضهُ:أي.ُمنُالتصويِبُ(ُوملُي صو 

( ُ ُالنوويُ( 3ُ  /3)قال ُالعني(: ُبضم  ,ُ ُاأل خرى ُالرواية ِقبُالشيطان"ويف ُالعنيُ"ع  ُبفتِح وكرِسُ.

ُالقاف ُفيه. ُاملشهور  ُالصحيح  ُهو ُهذا ىُالقايضُعياٌضُعن, ُالعنيُوحك  ُبعِضهمُبضم  فه. ,ُوضع 

ُعنه ُاملنهي  ُباإلقعاء ُأ بوُعبيدةُوغريه ه ُوفرس  ُساقيه, ُباألرْضُوينصب  ُي لصقُأ لييه ُوهوُأْن ,ُ ويضع 

باع هُمنُالس  ُوغري  ُالكلب  ْيهُعىلُاألرضُكامُيفرش   .انتهى.ُيد 
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ُ ُُ( )حلؤخرةُالرُ مُ ُبنيُيديهُمثل  ُ.اءُذلكورُ ُنُمرُ مُ ُبالُِوالُيُ ُ.فليصل 

ُنُ ُ:ويفُرواية ُكنا ُذلكُلرسولُُِ.بنيُأيديناُُوالدوابُمترُ صل  .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفذكرنا

ُُ:فقال ُُثمُ ُ.كمحدُِحلُتكونُبنيُيديُأُ رةُالرُ مثلُمؤخ  ُ.ُهيُْدُ بنيُيُ ُهُماُمرُ الُيرض 

ُُأنُ ُ؛عنُعائشةُ-ُ 1 ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُس  ُُئل  ُرتةُاملُ يفُغزوةُتبوكُعنُس  ؟ُصل 

ُُ:فقال ُ.حلالرُ ُرةُِكمؤخ 

ُابنُُِ-ُ 1 ُ ُالزُ عُ ُعن ُعن ُيينة ُهبذا ُاإلسنادهري, ُُ:قال. ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُوالنبي  ُصل 

ُ( ).بعرفة

                                                           

( ُ ُالنوويُ( ُ 4 / )قال حل(: ُالر  ؤِخرة ُم  ُساك: ُمهزٌة ُبعده ُامليِم ُنةٌُبضم  ُهوُ. ُهذا ُمكسورٌة ُخاء ثم 

رة"وفيهُلغٌةُأ خرىُ,ُالصحيح خ  قالُالقايضُعياضُرمحهُاهللُأنكرُ,ُبفتحُاهلمزةُواخلاءُاملشددةُ"مؤ 

ُاخلاء ُفتح  ُقتيبة ُابن  ُثابت, ُوقال ُبفتحهام: ُومقدمته حِل ُالر  ُمؤخرة  ُويقال, ُهبمزةُ: حل ُالر  آخرة

ُالراكبوهيُالع(ُالرحل.ُ)وهذهُأفصحُوأشهر.ُممدودة ُالذىُيكونُخلف   .انتهى.ُود 

هريُ(503ُ)ومسلمُ(50ُ 058ُ,3 ,4ُ 8,ُ 06ُ,30)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) أ خبينُمنُط رقُعنُالز 

ُاهللُبنُعباسُأ خبه,ُعبيدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُعتبة ُعبد  ُعىلُمحارُ ",ُأن  ُيسري  ُملسو هيلع هللا ىلصورسولُاهللُ,ُأ ن هُأ قبل 

ُبالناس ُيفُحجةُالوداعُي صل  ُبمنى  ُ:ُقال.ُقائٌمُي صل  ُبنيُيديُبعِضُالصف  ُاحلامر  ُعنهُ,ُفسار  ُنزل  ثم 

ُمعُالناس ُ.ُوهذاُلفظُمسلم.ُ"فصف 

ُ."بمنى"كذاُقالُمالٌكُوغريهُُ

يينةُ ُروايِةُابنُع  الفتهُملالكُبِنُأنسُ,ُوملُيذكرُمسلٌمُلفظ  ُُ(.بعرفة)يفُقولهُوإنامُذكرُُم 

هريُولفظه(ُ 81 )وقدُأخرجهُأمحدُُ ثناُسفيانُعنُالز  ُونحنُعىلُأتانُ ":ُحد  ُأ ناُوالفضل  ,ُجئت 

ُ.ُي صلُبالناسُبعرفةُملسو هيلع هللا ىلصورسولُاهللُ ف  ْرناُعىلُبعِضُالص  ر  ُ."احلديث..ُفم 

ُ(ُبزيادةُالفضلُبِنُعباسُ )وكذاُأخرجهُهبذاُاللفظُُ ُماجهُ(ُ 05)النسائي  زيم(130ُ)وابن  ةُوابنُخ 

ارميُ(844ُ)ُ"صحيحه"يفُ همُمنُط رقُعنُسفيانُبه(366ُ )والد  ُ.وغري 
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ُبنيُيديُاملصلُبابُمنعُاملارُ 

ُُمر؛ُأنُ عنُعبدُاهللُبنُعُ ُ-14ُ ُ ُكمُيُ حدُ إذاُكانُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفالُصل 

ُ.معهُالقرينُفإنُ ُ.هلُْقاتُِفليُ ُىبأُ ُفإنُُْ.هيُْبنيُيدُ ُيمرُ ُحداُ عُأُ يدُ 

ُسرتُاملصلبابُقدرُماُيُ ُ

ُُ:قالُعنُأيبُذرُ ُالصامِتُُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-13ُ  ُقامُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُإذا

ُكمُيُ حدُ أُ  ُفإنهُيُ ُ,صل  ُسرت  فإذاُملُيكنُبنيُيديهُُ.حلُِالرُ ُآخرةُُِهُإذاُكانُبنيُيديهُمثل 

ُ ُُواملرأةُ ُهُاحلامرُ صالتُ ُفإنهُيقطعُ ُ,حلُِالرُ ُآخرةُُِمثل  ُ.ُاألسودُوالكلب 

ُأُ ُ:قلت ُيا ُبال  ُذرُما صفر؟ُاأل ُُمنُالكلِبُُمحرُِاأل ُُمنُالكلِبُُسودُِاأل ُُالكلِبُُبا

ُأُ ُياُابنُ ُ:قال ُُخيُسألت  ُُ:فقالُ.نيتُ لُْكامُسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.شيطانُسودُ األ ُُالكلب 

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-15ُ  ُواحلامرُ ُاملرأةُ ُالصالةُ ُيقطعُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

_______________________ 

ُُ ُاحلافظُيف ُ 50/ )ُ"الفتح"قال ُ)قوله(: ُبالناسُبمنى ُ: ُي صل  ُأ صحاِبُ( ُوأ كثر  ُمالٌك ُقال كذا

ُمنُروايةُابنُعيينةُ ملُذلكُعىلُأنامُقضي تان,ُ:ُقالُالنووي.ُ"بعرفة"الزهري,ُووقعُعندُمسلم  َي 

دوت عقُ  ُالتعد  ُعدم  ُاأل صل  يينةُ,ُبُبأن  ُابِنُع  ُقول  ُأن  ُ"بعرفة"والُسيامُمعُاحّتادُُمرِجُاحلديث,ُفاحلق 

ُانتهى.ُشاذ

ُُ:تنبيهُ ُالزهري ُعن عمر ُم  ُرواية ُمن ُأ يضا  ُمسلم  ُعند ُالوداع"وقع ة ُحج  ُيف ُوذلك ُالفتح, .ُ"أو

ُ.ُبالشك

ُمن(:ُ 50/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالشك  ُذلكُكانُيفُُوهذا ُأن  ُواحلق  لُعليه, عمرُالُي عو  م 

ُ.انتهى.ُحجةُالوداع

ُعباسُمل(:ُ 4/40)ُ"فتحُالباري"وقالُابنُرجبُاحلنبلُيفُُ ُابن  ُيومُالفتحُالُوجهُله؛ُفإن  ُوِذْكر 

ُ ُاالحتالم,ُوالُكانُالنبي 
ُيومئذ  ُبمنىُملسو هيلع هللا ىلصيكنُقدُناهز  ُيومئذ    .انتهى.ُوالُعرفة.ُي صل 
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ُ ُُ.والكلب  ُمُ ُويقيُذلكُمثل  ُ.حلرةُالرُ ؤخ 

ُبابُاالعرتاضُبنيُيديُاملصلُ

ُُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-16ُ  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُكانُالنبي  ُإىلُج ُُمنُالليلُوأُ صل  ناُوأُ ُ.هبُِنُْنا

ُُ.رطٌُمُُِعلُ وُ.حائض   .هُإىلُجنبهوعليهُبعض 

ُ ُبابُالص  ُهِسُبُْوصفةُلُ ُ,واحدُ ُالةُيفُثوب 

ُأُ ُ؛درياخل ُُثنيُأبوُسعيدُ حدُ ُ:قالُُعنُجابرُ ُ-10  ُُنهُدخل  .ُملسو هيلع هللا ىلصُعىلُالنبي 

ُيُ فرأيتُ ُ:قال ُه ُح ُصل  ُيُ يتُ ورأُ ُ:قالُ.عليهُسجدُ يُ ُصريُ ُعىل ُه ُصل  ُثوب  ُ,واحدُ ُُيف

ُمُ  ُُ.بهُحاُ توش 

ُ( ).ُهيُْهُعىلُعاتقُ يُْطرفُ ُواضعاُ ُ:ويفُرواية

ُ 

                                                           

ُآخرُعنُجابرُ(8ُ 5)ومسلمُ(436ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُالثاينُمنهُنحوهُمنُوجه  ُ.الشق 

 ...ُبابُجوازُاجلامعةُيفُالنافلة,ُوالصالةُعىلُحصريُوسيأيتُالشقُاألولُمنهُيفُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب املساجد ومواضع الصالة
 

ُُ:قالُ؛ُذيفةعنُح ُُ-18ُ  ُفُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُعىلُالناسُِض  ُُلنا ُ:بثالث 

ُكصفوِفُصفوفُ ُعلْتُج ُ ُُْتُعلُ وج ُُ.املالئكةُنا ُاألرض  ُمُ ُلنا علتُوج ُُ.سجداُ كلها

ُ.ُ( )خرىأُ ُوذكرُخصلةُ ُ.املاءُإذاُملُنجدُُِهاُلناُطهوراُ تربتُ 

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُعنُأبيهُالرمحنُعبدُُِبنُُِعنُالعالءُ-11ُ  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُفُ ُ:قال ُض  ُُلت  ُبست  ُاألنبياء ُأُ ُ:عىل ُونُ ُ.ملُِالكُ ُجوامعُ ُعطيت  ُ.عببالرُ ُرصت 

ُالغنائمحلُ وأُ  ُاأل ُوج ُُ.تُل ُوأُ ُ.ومسجداُ ُرضُطهوراُ علتُل ُاخللِقُُرسلت  ُإىل

ُُ.ةُ كافُ  ُ( ).تمُيبُالنبيونوخ 

ُدسُإىلُالكعبةبابُحتويلُالقبلةُمنُالقُ ُ

                                                           

سلمُ ُ:(38 / )ُ"التلخيص"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) ُم  ُلفظ  ُالتيُأ هبمها,ُكذا ُأبوُ.ُواخل صلة  قدُأ خرجها

ُأيبُشيبة هُفيه.ُبكرُبن  يخ  ُحبانُيفُ.ُ"مسنده"يفُ.ُوهوُش  ُخزيمةُوابن  واهاُابن  منُُ"صحيحيهام"ور 

ْرِشُملُي عط هُأ حٌدُ"وفيهُ.ُهذاُالوجه ُالع  ُحتت  ُالبقرةُِمنُكنز  ُهؤالءُاآلياتُمنُآخرُسورِة وأ عطيت 

سلمُ"الُي عط ىُأ حٌدُبعديو.ُق بل ُالتيُملُيذكرهاُم   .انتهى.ُفهذهُهيُاخلصلة 

ُمترصا ُمنُروايِةُسعيدُبِنُاملسيبُوغرِيهُعنُ(4ُ 5)ومسلمُ(5ُ 8 )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ )

ُ ُمرفوعا  ُهريرة لِم"أيب ُالك  ُبجوامع ُب عثت  عب, ُبالر  ُون رصت  فاتيحُخزائنُِ. ُأ تيتُبِم  ُنائٌم ُأ نا ُفبينا

ُ ِضعْتُيفُيدي  ُاهللُ:ُقالُأبوُهريرة.ُاأل رِضُفو  ُرسول  ُ"وأ نتمُتنتثلوها,ُملسو هيلع هللا ىلصوقدُذهب 

ُُ ُجابر  ُحديِث ُمن ُمشهوٌر ُمرفوعاُ ُواحلديث  .ُ ُالبخاري  8ُ 4)أ خرجه )ُ ُ  5)ومسلٌم بلفظُ(

ُأ حٌدُقبل" ُ."فذكرهاُ...ُن رصتُبالرعِبُ:ُأ عطيتُمخسا ُملُي عطهن 

تمُيبُ"دونُقولهُُ  ."النبيونوخ 
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ُُ؛ُأنُ عنُأنسُ ُ-400 ُكانُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  قدُ}:فنزلْتُُ.بيتُاملقدسُُنحوُ صل 

ُنرىُتقلُّ ُوجهُُِب  ُفلنولُ ُك  ُُكُقبلةُ ين ُيفُالسامء ُترض  ُفول  ُاملسجدُُِكُشطرُ وجهُ ُاها

.ُيفُصالةُالفجرُمنُبنيُسلمةُوهمُركوعٌُُرجٌلُُفمرُ [33ُ -ُالبقرةُآية]ُ{احلرام

ُأُ ُ:فنادىُ.واُركعةوقدُصلُ  ُ( ).بلةُِالقُُِواُكامُهمُنحوُ فاملُ ُ.لْتُوُ قدُح ُُالقبلةُ ُُإنُ ال 

ُُ,عنُبناءُاملساجدُعىلُالقبورُبابُالنهيُ عنُاختاذُُوالنهيُ,ورُفيهاواختاذُالص 

ُالقبورُمساجد

ُج ُعنُُ–ُ 40 ُُ:قالُُندب  ُُقبلُأنُُْ,ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت  وهوُُ,بخمسُ ُيموت 

ُإُُِ:يقول كامُُتعاىلُقدُاختذينُخليالُ ُاهلل ُفإنُ ُ.يكونُلُمنكمُخليٌلُُإىلُاهللُأنُُْبرأُ ُأُ ين 

ُُ.خليالُ ُاختذُإبراهيمُ  ُُتيُخليالُ مُ منُأُ ُاُ متخذُولوُكنت  ُُ.باُبكرُخليالُ أُ ُالختذت 

ُأُ  ُأُ ُ.ساجدنبيائهمُوصاحليهمُمُ أُ ُونُقبورُ خذُ نُكانُقبلكمُكانواُيتُ مُ ُُوإنُ ال  ُفالُال 

ُإُُِ.مساجدُ ُواُالقبورُ خذُ تُ تُ  ُ.ناكمُعنُذلكُأُ ين 

ُونسخُالتطبيقُ,كبُيفُالركوعبابُالندبُإىلُوضعُاأليديُعىلُالرُ ُ

ُوعلقمةُعنُاألسودُُِ-ُ 40ُ ُعبدُ أُ ُ:قاال. ُيفُدارهُاهللُبنُ ُتينا ُ:فقالُ.مسعود

ُأُ  ُ.ُوالُإقامةُ ُذانُ رناُبأُ مُ فلمُيأُُْ.واومواُفصلُ فقُ ُ:قال.ُالُ:كم؟ُفقلناُهؤالءُخلفُ صىل 

ُخلفهُ:قال ُلنقوم ُُفأخذُ ُ.وذهبنا ُفجعل  ُيمينهحدُ أُ ُبأيدينا ُعن عنُُواآلخرُ ُ,نا

ُُ:قالُ.شامله ُأُ وضعُُُْركعُ فلام  ُرُ نا ُعىل ُُ:قالُ.كبنايدينا ُبنيُوطبُ ُ,يديناأُ ُفرضب  ق

ُ.ُهيُْأدخلهامُبنيُفخذُ ُثمُ .ُيهكفُ 

                                                           

مرُ(6ُ 5)ومسلمُ(415ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )  .نحوهُمنُحديثُابِنُع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قال ُفلام  ُأُ ُ:ُقالُصىل  ُعليكم ُستكون ُيُ ُمراءُ إنه ُؤخ  ُالص  ُميقاهتارون ُعن ُ.الة

ُ ُ.مليقاهتاُواُالصالةُ وهمُقدُفعلواُذلك,ُفصلُ فإذاُرأيتُ ُ.( )وتىاملُ ُِقُوخينقوناُإىلُرش  

ُواجعلواُصالتُ  ُ.ُ( )بحةكمُمعهمُس 

وإذاُُ.كمحدُ كمُأُ فليؤمُُّ,منُذلكُكثرُ وإذاُكنتمُأُ ُ.واُمجيعاُ فصلُ ُوإذاُكنتمُثالثةُ 

ُفليفرشُذراعيُْحدُ أُ ُركعُ  ُفخُِكم ُعىل نأجُْيُ ولُُْ.هيُْذُ ه
( )ُ ُبنيُكفُ وليطبُ . ينُفلكأُ ُ.يهق

ُ.راهمفأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِصابعُِأُ ُنظرُإىلُاختالِفُأُ 

ُُ.ههامُبنيُفخذيُْجعلُ ُثمُ ُ.قُبنيُيديهطبُ ُثمُ ُ:ويفُرواية ُفلام  ُُ:قالُ.ُصىل  ُهكذاُفعل 

ُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُنْيُبُ قُِبابُجوازُاإلقعاءُعىلُالعُ ُ

ُُعباسُ ُلناُالبنُِقُ ُ:لقاُطاوسُ ُعنُ–404ُ
ِ
هيُُ:فقالُ.عىلُالقدمنيُ( )يفُاإلقعاء

                                                           

( ُ ُبتْأخريها( ُوقتها ون ُي ضي ق  ُأي ُيقال. ُوضي قت ه: رت ه ُأ خ  ُإذا ه ُأ خنق  ُالوقت  ُخنقت  ُمنُ. ُخناق  ُيف وهم

ُ.ُاملوت ُ(.60 / )قالهُابنُاألثريُ.ُأيُيفُضيق 

ُ( 6 / )ُ"غريبُاحلديث"وقالُاخلطايبُيفُُ ُقالُابنُاألعرايب: ُعندُ: ُبريِقه ُامليت  ق  هوُمنُرش  

 .انتهى.ُخروِجُنفِسهُفشب هُماُبقيُمنُالوقتُبامُبقيُمنُحياةُالرشقُبروحه

 .أيُنافلة(ُ )

(4ُ )ُ ُعياضُيف 403ُ/ )ُ"املشارق"قال هموز(: ُم  ُباجليِم ُالطبي. ُرواية ُيف ُكذا ,ُ مرقندي  ُالس  وعند

كوع:ُأي.ُومهاُصحيحان,ُباحلاء(ُوليحن) هُيفُالر   .انتهى.ُليحنُظهر 

ُرجل يْه(3ُ) ِقب ْيهُ.فتكونانُعىلُأ طرافُاأل صابع.ُهوُأْنُينصب  ُعىلُع  ُ.ُوجيلس 

ُُ ُيف ُحجر ُابن 50ُ / )ُ"التلخيص"قال مر(: ُع  ُابن ُعن ُوللبيهقي ُمنُ, ه ُرأس  ُرفع ُإذا ُكان أنه

ُعىلُأ طرافُأ صابعه ُاأل وىلُيقعد  ُالسجدِة ُويقول. نةإن هُمنُ: ُالس  ُعباس. مرُوابِن ُع  ,ُوفيهُعنُابِن
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ُ ُُ:عباسُ ُفقالُابنُ ُ.لج ُبالرُ فاءُإناُلنراهُج ُُ:فقلناُلهُ.نةالس  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصنبيكُُةُ ن ُبلُهيُس 

ُونسخُماُكانُمنُإباحةُ,بابُحتريمُالكالمُيفُالصالةُ

ُاحلكُ ُبنُُِعنُمعاويةُ ُ-403ُُ ُأُ ُ:قالُ؛ُميلُ مُالس  ُأنا ُبينا اهللُُُمعُرسولُِصل 

ُُملسو هيلع هللا ىلص ُ.ُهمبصارُِبأُ ُفرماينُالقومُ ُ.كُاهلليرمحُ ُ:فقلت.ُمنُالقومُرجٌلُُإذُعطس  ُ:فقلت 

ُواثُ  ُُ.فخاذهممُعىلُأُ يدْيُبأُُْرضبونُ فجعلواُيُ .ُ؟تنظرونُإلُ ُماُشأنكمُ.ياهمُ أُ ُكل  ُفلام 

ُ.ُوننيتُ صمُ همُيُ يتُ رأُ  ُ.ُلكنيُسكت 

ُ ُفلام  ُُصىل  ُوأُ فبأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  ُمُ يبُهو ُُ-ي ُرأيت  ُبعدهُُ,قبلهُعلامُ مُ ُما وال

ُينرُ هُ فواهللُماُكُ .ُمنهُتعليامُ ُحسنُ أُ 
( ),ُُ ُُ,بنيوالُرض  ُ.ُتمنيوالُش 

ُيُ ُإنُ ُ:قال ُال ُالصالة ُهذه ُيشءٌُُصلح  ُالناسُفيها ُكالم ُُ.من ُالتسبيح  ُهو ُإنام

ُُ.القرآنُوقراءةُ ُوالتكبريُ  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأوُكامُقالُرسول 

ُُ:قلت اُمن ُوإنُ ُ.وقدُجاءُاهللُباإلسالمُ.بجاهليةُعهدُ ُياُرسولُاهللُإينُحديث 

ُُاُرجاٌلُومن ُُ:قالُ.تأهتمفالُُ:قالُ.انهُ يأتونُالكُ ُرجاال ُ ُذاكُيشءٌُُ:قالُ.ونيتطري 

ُفالُيُ ُورهمونهُيفُصدُ جيدُ  ُاُرجاٌلُومن ُُ:قالُقلت(ُُنكمفالُيصدُ يفُروايةُُ)نمُدُ ص 

ُ ُُ:قالُ.ونطُ خي  ُفمُ ُ.منُاألنبياءُخيطُ ُكانُنبيٌّ ُُ.هُفذاكخطُ ُنُوافق 

_______________________ 

قعيان امُكاناُي  ُقال,ُأ ن  حيحة:ُوعنُطاوس  هاُص  ونُأ سانيد  قع  ُي  ُالعبادلة  ُ.انتهى.ُرأيت 

مُيفُحديثُعائشةُ:ُقلتُ ُاالختالفُ.النهيُعنُاإلقعاء(81ُ )وتقد   .ومنُتعريفهامُيتبني 

ُأي(ُ ) مني: ُملُيتجه  ُيفُالقول. ُوقيلُ,والُأغلظُعل  ُالكهرُاالنتهار: ُقريب. ُومعنامها قالهُعياضُيفُ.

 (.683/ )ُ"املشارق"
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ُبُ لُقُُِرعىُغنامُ وكانتُلُجاريةُتُ ُ:قال ح ُأُ ُل 
ُفاطُ ُ.( )ةواجلوانيُ ُدُ  ُُلعت  ُيومُ ُذات 

ُُفإذا ُُ.منُبنيُآدمُناُرجٌلُوأُ ُ.منُغنمهاُقدُذهبُبشاةُ ُالذئب  ُ.سفونكامُيأُُْآسف 

ُُ.هاُصكةُ تُ كُْيُصكُ لكن ُ ُُفأتيت  ُُ.مُذلكُعلُ فعظُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ياُرسولُاهللُُ:قلت 

نُمُ ُ:قال.ُيفُالسامءُ:اهلل؟ُقالتينُأُ ُ:فقالُهلاُ.هُهباتيتُ ائتنيُهباُفأُ ُ:عتقها؟ُقالالُأُ فُ أُ 

ُأُ ُ:أنا؟ُقالت ُُنت  ُأُ ُ:قال.ُاهللُرسول  ُ.ؤمنةاُمُ عتقهاُفإن 

ُعنُأيبُعُ ُ-405ُ .ُيفُالصالةُمُ كناُنتكلُ ُ:قالُ؛رقمأُ ُبنُُِيباين,ُعنُزيدُِمروُالش 

ُكلُ يُ  ُ{نيتُِومواُهللُقانُِوقُ }ُ:حتىُنزلْتُ.ُبهُيفُالصالةنُْوهوُإىلُج ُُ,هصاحبُ ُمُالرجل 

ُفأُ [48ُ -البقرةُآية] ُُ,كوتمرناُبالس  ُ( ).يناُعنُالكالمُِون 

ُُإنُ ُ:أنهُقالُ؛عنُجابرُبريعنُأيبُالزُ ُيِثُاللُ ُعنُ-406 نيُعثُ بُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُيسريُ دركتُ أُ ُثمُ ُ.حلاجةُ  ُوهو ُيُ ُ.ه ُُفسلُ صل  ُُ.إلُ ُشارُ فأُ ُ.عليهُمت  ُ.دعاينُُفرغُ فلام 

ُإنكُسلُ ُ:فقال ُأُ ناُوأُ ُآنفاُ ُمت  ُ.لُاملرشقبُ قُُِحينئذُ ُهٌُوهوُموج ُُ,صل 

                                                           

( ُ ُاجليم( ُبفتح ُالواوُِ. ُوتشديِد ُم كسورةٌُ. ُنوٌن ُاأللِف ُوبعد دة. ُم شد  ُياء ُثم  ُوقيل. فة: ف  ُُم  واملختارُ.

رِبُأ حد.ُالتشديدُ   .( 5/5)رشحُالنوويُ.ُموضعُيفُشامِلُاملدينةُبق 

ُ.منُهذاُالوجه(60ُ 3,ُ 3  )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

يناُعنُالسكوت:ُ)دونُقولهُ ُ(ُون 

ُُ ُيف ُاحلافظ ُ 0 /4)ُ"الفتح"قال ُُ.تنبيه(: ُروايته ُيف ُمسلٌم ُالكالم"زاد ُعن ينا ُيفُُ"ون  ُيقع ومل

ُالعمدة ُصاحب  ُوذكرها ُالبخاري, .ُ ُعىلُأن  ُالزيادة ُهبذه ُواست دل  ُعليها, احها ُمنُرش  ُأحٌد نب ه ُي  ومل

ه,ُإذُلوُكانُكذلكُملَُيتجُإىلُقولهُ ُعنُضد  :ُوأ جيب.ُ"ونيناُعنُالكالم"األمرُباليشءُليسُنيا 

ُداللت ه ُفلعل هُذ كرُلكونهُأ ارحُبأن  ُوقعُاخلالف  هُداللةُالتزام,ُومنُثم  انتهىُ.ُواهللُأعلم.ُعىلُضد 

 .كالمه
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ُرسلُ أُ ُ:ثنيُأبوُالزبريُعنُجابر؛ُقالحدُ ُ.هريزُ ُعنيفُروايةُو ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنيُرسول 

ُهُوهوُيُ فأتيتُ ُ.صطلقإىلُبنيُاملُ ُوهوُمنطلٌقُ فقالُلُبيدهُُ.همتُ فكلُ ُ.هُعىلُبعريُِصل 

ُ ُُ:فقالُلُ.هكلمتُ ُثمُ ُ,(بيدهُهريٌُزُ ُومأُ وأُ )هكذا بيدهُنحوُُيضاُ أُ ُزهريٌُُومأُ فأُ )هكذا

ُأُ وأُ ُ.(األرض ُيُ سمعُ نا ُيقرأ, ُبرأُْه ُهِسُومئ .ُ ُُ:قالُ.ُفرغفلام  ُفعلت  ُالذيُُما يف

ُأُ ُكُله؟ُفإنهُملُيمنعنيُأنُْرسلتُ أُ  ُُأُ كلمكُإال  ُأُ ُينُكنت  ُ.صل 

ُزهري ُجالٌسُوُ:قال ُالزبري ُأُ ُ.الكعبةُستقبٌلُمُ ُأبو ُبيده ُالزُ فقال ُبنيُبو ُإىل بري

  ( ).الكعبةُفقالُبيدهُإىلُغريُُِ.قلُِصطُ املُ 

وجوازُالعملُالقليلُيفُُ,والتعوذُمنهُ,بابُجوازُلعنُالشيطانُيفُأثناءُالصالة

ُالصالة

ُُ:قالُ؛ُرداءعنُأيبُالدُ ُ-400ُ باهللُُعوذُ أُ ُ:فسمعناهُيقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقامُرسول 

ُكأنُ يدُ ُوبسطُ ُ.اهللُثالثاُ ُعنكُبلعنةُِلُْأُ ُ:قالُثمُ ُ,منك ُه ُيتناول  ُُ.شيئاُ ُه منُُُفرغُ فلام 

ُُ:قلناُ.الصالة ُرسول  ُُ:اهللُيا ُنُ ُشيئاُ ُيفُالصالةُُِقدُسمعناكُتقول  هُكُتقولُ عُْمُ ْسُمل

ُ ُيناكُبُ ورأُ ُ.ذلكُقبل  ُ.ُكيدُ ُسطت 

                                                           

ُآخرُ(530ُ)ومسلمُ(51ُ  )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ":ُعنُعطاءُعنُجابر؛ُقالمنُوجه  ن اُمعُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصك 

ثنيُيفُحاجة ُفبع  ُعىلُراحلتِه. ُوهوُي صل  ُال.ُفرجعت  هُعىلُغرِي ُقبلةووجه  .ُ ُعليهُفلمُيرد  فسل مت 

ُ:ُفلامُانرصفُقال.ُعلُ  ُأ صل  نت  ُك  ُأ ين  ُعليكُإال  ُ."إنهُملُيمنعنيُأْنُأ رد 

ُ(.ُإىلُبنيُاملصطلق:ُ)دونُقولهُ

المُباإلشارةُباليدُ ُ(.ُووصفُزهريُاإلشارة.ُفقالُلُبيدهُهكذا:ُ)وهوُقوله.ُودونُالس 

 .يومئُللسجودُوالركوعأيُُ(ي ومئُبرْأِسه:ُ)ودونُقولهُ
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ُُاهللُإبليسُجاءُ ُعدوُ ُإنُ ُ:قال ُُ.هُيفُوجهيليجعلُ ُمنُنارُ ُبشهاب  ُعوذُ أُ ُ:فقلت 

ُُ.باهللُمنك ُُثمُ ُ.اتمرُ ُثالث  ُأُ ُ:قلت  ُالتامُ ُبلعنةُُِلعنك  ُيُ ُ.ةاهلل ُرستأِخُفلم ثالثُ.

ُ ُمرات  ُأُ ُثمُ . ُدعوةُ ُ.هخذُ أُ ُردت  ُلوال ُأُ ُواهلل ُس  ُأل ُخينا ُليامن ُيُ ُقاُ وثُ مُ ُصبح  بهُُلعب 

ُ.املدينةُهلُِولدانُأُ 

ُبابُجوازُمحلُالصبيانُيفُالصالةُ

ُعنُعُ ُ-408ُ ُاأل ُُعنُأيبُقتادةُ ُرقيليمُالزُ مروُبنُس  ُُ:قالُ؛ُنصاري  ُرأيت 

ُ ُُيؤمُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُةماموأُ ُ.الناس  ُُزينبُبنِتُُوهيُابنةُ ُ-أيبُالعاصُُبنت  ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُوإذاُرفعُ .ُهاوضعُ ُفإذاُركعُ ُ.هعىلُعاتقُِ ُ.هاعادُ أُ ُجودُِمنُالس 

ُللناسُ:ويفُرواية ُ( ).ي صل 

ُيفُالصالةُوغريهاُعنُالبصاقُيفُاملسجدُبابُالنهيُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-401 ُُ.يفُقبلةُاملسجدُخامةُ ىُنُ رأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  عىلُُفأقبل 

ُُ:الناسُفقال ُبال  ُيقومُ حدُِأُ ُما ُُكم ُفيتنخُ ربُ ُمستقبل  ُأُ ه ُأُ ع ُمامه؟ ُأنُْحدُ أُ َُيب  ُكم

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُعنُعمروُبنُسليمُبهُنحوه(534ُ)ومسلمُ(313ُ,5650ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ)دونُقولهُُ ُالناس  ُللناس)ُويفُرواية(.ُيؤم  ُكانتُنافلةُ ُ(ي صل  ُالصالة  ُأن  ُعىلُمنُزعم  .ُوفيهاُالرد 

ُالقاسمُعنُمالكُرمحهُاهلل ُ.ُكامُحكاهُابن 

ُأليبُداودُُ ُاهللُ"(0ُ 1)ويفُرواية  ُرسول  الةُيفُالظ هرُأوُالعرصُُملسو هيلع هللا ىلصبينامُنحنُننتظر  وقدُدعاهُُ-للص 

ُللصالةُ ُعىلُعنقهُ-بالٌل ُابنتِه ُبنتُأيبُالعاصُبنت  ُوأ مامة ُإلينا ُإذُخرج  ُاهللُ. ُرسول  يفُُملسو هيلع هللا ىلصفقام 

ه ه,ُم صال  ُ.ُ"احلديث..ُوهيُيفُمكاناُالذيُهيُفيه.ُوق مناُخلف 

نِقه:ُباب.ُكتابُالصالة(ُ 51/ )وانظرُفتحُالباريُُ ُعىلُع  ُصغرية  ُجارية   .إذاُمحل 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
161 

ُيُ  فإنُُ.هعُعنُيسارهُحتتُقدمُِكمُفليتنخُ عُأحدُ فإذاُتنخُ ُ.فيتنخعُيفُوجهه؟ُستقبل 

ُُ.لُهكذاملُجيدُفليقُ  ُُ,القاسمُ ُووصف  ُُثمُ ُ,هيفُثوبُُِفتفل  ُُمسح  ُ.هُعىلُبعضُ بعض 

ُهريرةُ:ويفُرواية ُأبو ُُيردُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِنظرُ ينُأُ كأُ ُ:قال ُبعض  ُعىلُثوبه ه

ُ.بعضُ 

ُُُعنُأيبُذرُ ُ-0ُ 4 حسنهاُُ,تيمُ عاملُأُ أُ ُعلُ ُضْتُرُِعُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُُ.وسيئها ُُ.ريِقُامطُعنُالطُ ذىُيُ عامهلاُاأل ُأُ ُيفُحماسنُُِفوجدت  ُساوئُِيفُمُ ُووجدت 

ُ.دفنالُتُ ُيفُاملسجدُُِخاعةُتكونُ اُالن ُعامهلُِأُ 

ُُ,ُريالشخُ ُاهللُبنُُِعبدُُِعنُ-  4 ُأنهُصىل  كهاُعُفدلُ فتنخُ ُ:قالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُُمعُالنبي 

ُ.رسىهُاليُ بنعلُِ

وكراهةُالصالةُُ,بابُكراهةُالصالةُبحرضةُالطعامُالذيُيريدُأكلهُيفُاحلال

ُمعُمدافعةُاألخبثني

ُحتدُ ُ:قالُ؛تيقأيبُعُ ُعنُابنُُِ-  4ُ عندُعائشةُريضُاهللُعنهاُُناُوالقاسمُ أُ ُثت 

انةحل ُُرجالُ ُوكانُالقاسمُ ُ-ُحديثاُ 
ُمُ وكانُأل ُُ,( )

ُُ:فقالتُلهُعائشةُ-ُولدُ  الُُمالك 

ُ ُثُكامُيتحدُ دُ حت  ُمُ أخيُهذا؟ُأُ ُابنُ ُث  ُ,همُ هُأُ بتُ دُ هذاُأُ ُ.تيتينُأُ نُأُ مُُِاُإينُقدُعلمت 

ُُ:قالُ.كمُ كُأُ بتُْدُ نتُأُ وأُ  ُوأُ ُ,القاسمُفغضب  ضب 
ُُ.عليها ( ) عائشةُُُرأىُمائدةُ فلام 

ُأُ ُ:ين؟ُقالأُ ُ:قالْتُُ.يتُهباُقامُ قدُأُ  ُ.ُصلينُأُ إُُِ:قال.ُسلُِاْجُُ:قالْتُ.ُصل 

                                                           

ُالل حنُيفُكالمه:ُأي.ُوتشديدُاحلاء,ُبفتحُالالمُِ(:5/36ُ)قالُالنوويُ(ُ )  .انتهى.ُكثري 

دة,ُوالضاِدُاملعجمة,ُبفتحُاهلمزةُ( ) ُاملوح 
ِ
 .حقد:ُأي.ُوتشديِدُالباء
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ُُ.دراجلسُغُ ُ:قالت ُُإينُسمعت  ُ,الطعامُبحرضةُُِالُصالةُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.هُاألخبثاندافعُ والُهوُيُ 

ُأوُنحوهاُاثاُ رُ أوُكُ ُأوُبصالُ ُنُأكلُثوماُ بابُنيُمُ ُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-4 4 ُنُأُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  منُهذهُالشجرةُفالُُكل 

ُ( ).ومالثُ ُؤذيناُبريِحُوالُيُ ُ.نامسجدُ ُيقربنُ 

ُجابرُ ُ-3 4 ُعن ُالزبري ُأيب ُُ:قالُ؛عن ُن  ُرسول  ُُى ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالبصلُُِكلُِعن

ُاحلاجةُ ُ.اثرُ والكُ  ُمنهافأُ ُفغلبتنا ُنُأُ مُ ُ:فقالُ.كلنا ُاملُ مُُِكل  ُالشجرة نتنةُفالُنُهذه

ُىُمماُيتأذُ املالئكةُتأذُ ُفإنُ ُ.نامسجدُ ُيقربنُ  ُ.ىُمنهُاإلنس 

ُعنُُ–5ُ 4
 
ُُعبدُُِبنُُِعنُجابرُُِعطاء ُمُ ُ:قالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُعنُالنبي  ُمنُهذهُنُأكل 

ُمُ ُ:وقالُمرةُ)لة,ُالثومُالبقُْ ُُنُأكل  ُ.نامسجدُ ُفالُيقربنُ (ُُاثرُ والكُ ُوالثومُ ُالبصل 

ُ( ) .ىُمنهُبنوُآدمىُمماُيتأذُ تتأذُ ُاملالئكةُ ُفإنُ 

ُنرْضُُ-6ُ 4 ُأيب ُأُ ُةعن ُسعيدُ عن ُنعدُُْ:قالُ؛يب فوقعناُُخيبُ ُتحْتُفُ ُأنُُْمل

ُأُ  ُُ-ُومالثُ ُيفُتلكُالبقلةُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِصحاب  ُأُ كلن ُفأُ ُ-ُياعٌُجُُِوالناس  ُمنها ُكالُ ا

                                                           

ُوعائشةُ.ُاحلديثُمشهور(ُ ) مرُوأنس  ُ.ُأ خرجهُالشيخانُمنُحديثُابِنُع 

ُمنُحديثُأيبُهريرةُ هُيفُالبخاري  ُ.وملُأ ر 

ُالوجهُعنُعطاء(563ُ)ومسلمُ(6ُ 40ُ,61 0ُ,5 6ُ,8 8)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) وزاداُ.ُمنُهذا

رِضاٌتُمنُب قول" ُفأُ .ُفوجدُهلاُرَياُ .ُوإنهُأ يتُبِقْدرُفيهُخ  بوهاُ:ُفقال.ُخبُبامُفيهاُمنُالب قولفسأ ل  قر 

ِرهُأ كل ها,ُقال.ُإىلُبعِضُأ صحابه ُرآهُك  ل:ُفلام  ناجي.ُك  ُأ ناجيُم نُالُت  ُ."فإيِن 

ُتتأذ ىُمماُيتأذ ىُمنهُبنوُآدم)دونُقولهُُ ُاملالئكة    (.فإن 
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ُُفوجدُ ُ.حناُإىلُاملسجدُِرُ ُثمُ ُ.شديداُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.ُالريح 

ُمُ ُ:فقال ُُ.اُيفُاملسجدفالُيقربن ُُمنُهذهُالشجرةُاخلبيثةُشيئاُ ُنُأكل  ُ:فقالُالناس 

ُُذاكُفبلغُ ُ.مترُ ح ُُ.مترُ ح ُ ُأُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُماُأُ ُاُالناسُإنهُليسُيبُحتريمُ ي  ُحل 

ُ.هاكرهُرَيُ أُ ُهاُشجرةٌُولكن ُُ.لُاهلل 

ُُدري؛ُأنُ اخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُابخبُ ُعنُابنُُِ-0 4 اعةُعىلُزرُ ُمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُوأُ ُبصلُ  ُُ.هصحابُ هو ُمنهلُ كُ منهمُفأُ ُناٌسُُفنزل  ُيأكُ ُ.وا ُإليهفرُ ُ.لُآخرونومل .ُحنا

ُفدعاُالذينُملُيأُْ ُُ.كلواُالبصل  ُُرُ وأخ  ُ.هارَيُ ُاآلخرينُحتىُذهب 

ُعُ ُأنُ ُ؛أيبُطلحةُبنُُِعنُمعدانُ ُ-8ُ 4 فذكرُُ.يومُاجلمعةُمرُبنُاخلطابُخطب 

ُإينُرأُ ُ:قال.ُباُبكروذكرُأُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي ُ ُُديكاُ ُكأنُ ُيت  ُقُ نُ ُنقرينُثالث  وإينُالُُ.رات 

ُأُ  ُُ.جلُحضورُأُ راهُإال 

ُ,هوالُخالفتُ ُ,هعُدين ُاهللُملُيكنُليضيُ ُوإنُ ُ.أستخلفُروننيُأنُْمُ يأُُْأقواماُ ُوإنُ 

ُ ُجُِعُ ُفإنُُْملسو هيلع هللا ىلصبهُنبيهُُوالُالذيُبعث  ُُ.يبُأمرٌُُل  ُ-ُورىُبنيُهؤالءُالستةفاخلالفةُش 

ُالذينُتُ  ُ.وهوُعنهمُراضُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُويفُرسول 

ُ ُعلمت  ُاألمرُأقواماُ ُأنُ ُوإينُقد ُرضبتُ أُ ُ.يطعنونُيفُهذا ُعىلُنا ُبيديُهذه هم

ُُاهللُِعداءُ ولئكُأُ فعلواُذلكُفأُ ُفإنُُْ.اإلسالم ُالكفرةُالض  ُ.ُلال 

ُُ.( )عنديُمنُالكاللةُهمُ أُ ُبعديُشيئاُ ُدعُ إينُالُأُ ُثمُ  ُُماُراجعت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

ُأٌبُ(ُ ) نُماتُوملُيرْثه ُهوُم  ُوالُابنٌُ, ُهوُقولُأيبُبكرُالصديق. ُابنُأيبُشيبةُعنهُأخرجه. ومجهوِرُ.

عمرُعنُأيبُإسحاقُعنُعمروُ ُالرزاقُعنُم  نُبعدهم,ُوروىُعبد  ُمنُالصحابةُوالتابعنيُوم 
ِ
العلامء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ
 
ُراجعتُ ُيفُيشء ُأُ ُ.هُيفُالكاللةما ُوما

 
ُأُ ُغلظُلُيفُيشء ُعنُ ىُطُ حتُ ُ.غلظُلُفيهما

ُ ُُ.ريدُْبإصبعهُيفُص 

ُياُعمرُأُ ُ:فقال ُُُتكفيكُآيةُ ال  ُُيفُالتيُيفُآخرُِالص  ُُورةُالنساء؟ُوإينُإنُْس  ٌْ ُأع

ُ.ُالقرآنُنُالُيقرأُ ومُ ُ,رآنالقُ ُقرأُ قيضُهباُمنُيُ يُ ُةفيهاُبقضيُ ُقضُِأُ 

ُكُعىلُأُ شهدُ إينُأُ ُاللهمُ ُ:ثمُقال
ِ
واُلُ همُعليهمُليعدُِوإينُإنامُبعثتُ ُ.األمصارُمراء

ُوليعلُ ُ,عليهم ُالناس  ُفيهمُفيئُ سمُ قُْويُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصهمُنبيُ ُوسنةُ ُ,همدين ُُموا واُعُ ويرفُ ُ,هموا

ُماُأُ ُإلُ  ُ.ُهممرُِنُأُ عليهمُمُُِشكل 

ُُإنكمُثمُ  ُُالُأُ نْيُتُ رُ اُالناسُتأكلونُشجُ أي  ُرامهاُإال  ُُ.بيثتنيُخ  .ُوالثومُ ُهذاُالبصل 

ُ ُُلقدُرأيت  ُخرُِمرُبهُفأُ أُ ُ,يفُاملسجدُجلُِرَيهامُمنُالرُ ُإذاُوجدُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  إىلُُج 

ُ.خاُ هامُطبُْتُْمُِكلهامُفليُ نُأُ فمُ ُ.البقيع

ُوماُيقولهُمنُسمعُالناشدُ,الضالةُيفُاملسجدبابُالنهيُعنُنشدُُ

ُُهريرةُأيبُعنُ-1 4 ُرسول  ُُقال ُسمعُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يفُُةُ ضالُ ُينشدُ ُرجالُ ُن

ُُ.بنُهلذاملُتُ ُاملساجدُ ُفإنُ ُ.هاُاهللُعليكالُردُ ُ:املسجد,ُفليقل

ُُأنُ ُ؛ُريدةبُ ُعنُ-0 4 ُملُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ملُنُدعاُإىلُاجل ُمُ ُ:فقالُرجٌلُُُقامُ اُصىل 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُ؟ُفقالُالنبي ُمحرُِاأل ُ ُ.نيتُلهاُبُ نيتُاملساجدُملُِنامُبُ إُُِ.الُوجدت 

_______________________ 

حبيلُقال ُتواطئواُعىلُذلك":ُبنُرش  مروُبنُرشحبيل.ُ"ماُرأ يت همُإال  هوُ:ُوهذاُإسناٌدُصحيٌح,ُوع 

ُ.انتهى.ُهُأكثرُمنُاسمهمشهورُبكنيتُ-وهوُمنُكباِرُالتابعنيُُ-أبوُميرسةُ

 (.68 /8)ُ"الفتح"قالهُابنُحجرُيفُُ
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ُأُ ُ:ويفُرواية ُُعرايبٌُجاء ُصىل  ُالفجرُصالةُ ُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي ُبعدما ُفأُ . ُرأُُْدخل  ُمنُس  ه

ُُ.مثلهفذكرُُ.بابُاملسجد

ُوالسجودُلهُ,بابُالسهوُيفُالصالةُ

ُُ:قالُ؛درياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-  4 ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُشك  كمُيفُأحدُ ُإذا

ُُهُفلمُيدرُِصالتُِ ُُ؟ُفليطرِحُمُأربعاُ أُ ُُثالثاُ كمُصىل  ُُ.نقُ يُْتُ عىلُماُاْسُُوليبنُُِ,الشك 

ُُفإنُُْ.مُ سلُ سجدتنيُقبلُأنُيُ ُيسجدُ ُثمُ  ُهلهُصالتُ ُشفعنُ ُُمخساُ كانُصىل  ُوإنُْ.

ُ ُ.للشيطانُُِ( )كانتُترغيامُ ُربعأل ُُمتاماُ ُإُِكانُصىل 

ٌُِاأل ُُعنُسليامنُدامةقُ ُبنُُِعنُزائدةُ ُ-ُ  4 عنُُعنُعلقمةُ ُعنُإبراهيمُعم

ُفإمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُيناُمعُرسولُِصلُ ُ:اهللُقالُعبدُِ ُاهللُيمُ وأُ ُ:قالُإبراهيمُ-.ُاُزادُأوُنقص 

ُ ُُ:فقلناُ:قالُ–ُلبُ ُمنُقُِماُجاءُذاكُإال  ُأُ ُ.اهللُياُرسول  ُُحدث  ُ:؟ُفقالالةُيشءٌُيفُالص 

ُالذيُصنعفقُ ُ.قالُ.ال ُله ُزادُ ُ:فقالُ.لنا ُُإذا ُُالرجل  ُُفليسجدُُْأوُنقص  ُ,نْيُجدتُ س 

ُُسجدُ ُثمُ ُ:قال ُ( ).جدتنيس 

                                                           

( ُ )ُ ُالسيوطي 48ُ / )قال ُوإذالال ُ(: ُله ُإغاظة  ُأي ُعليهُ, ُلبسه ُما ُتدارك  ُصالت ه ُعليه ُلبس  ُمل  ا ألنه

لْتُصالت ه ُفكم  ُعنُ, ُمبعدا  ُخاسئا  ُفرد  ُمنه ُباالمتناع ُالذيُعصُإبليس  ُاهللُيفُالسجود ُأمر  وامتثل 

راده   .انتهى.ُم 

مُومنصورُ(ُ 50)ومسلمُ(ُ  13ُ,68 68ُ,6  ,416ُ,ُ 41)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) منُطريقُاحل ك 

ُعليه"بلفظُ.ُعنُإبراهيمُبه ُفلي تم  ُالصواب  كمُيفُصالتِهُفليتحر  ُأحد  ُليسل م,ُإذاُشك  ُ,ُثم  ثمُي سجد 

ُ.ُ"سجدتني

ُُهاتانُالسجدتانُملنُالُي دري"ويفُلفظُللبخاريُُ ُماُ.ُزادُيفُصالتهُأمُنقص  ُفي تم  واب  ىُالص  فيتحر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُأنُ ُ؛صنيح ُُبنُُِمرانُ عنُعُُِ-4ُ 4 ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُمُيفُثالِثُفسلُ ُُالعرص ُصىل 

ُ ُُثمُ .ُركعات  ُ-ُولهُطُ يُْدُ ُيُ وكانُيفُ-ُاقبُ رُْقالُلهُاخلُِيُ ُإليهُرجٌلُُفقامُ ُ.همنزلُ ُدخل 

ُُ:فقال ُرسول  ُصنيعُ ُفذكرُ ُ.اهللُيا ُُ.هله ُجيرُ غُ ُوخرج  ُانتهىُإىلُرداءُ ُضبان ُحتى ه

ُأُ ُ:فقال.ُالناسُِ ُُ.عمُْنُ ُ:هذا؟ُقالواُصدق  ُ.نْيُتُ سجدُ ُسجدُ ُثمُ ُ.مسلُ ُثمُ ُ.ُركعةُ فصىل 

ُ.مسلُ ُثمُ 

ُبابُسجودُالتالوةُ

4 3ُ-ُُ
ِ
ُُ؛ساريُ ُبنُُِعنُعطاء مام؟ُمعُاإلُُِعنُالقراءةُُِثابتُُبنُ ُزيدُ ُأنهُسأل 

ُُالُقراءةُ ُ:فقال
 
النجمُإذاُ}وُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِهُقرأُ نُ أُ ُوزعمُ ُ.معُاإلمامُيفُيشء

ُ( ).فلمُيسجد{ وىهُ 

_______________________ 

ُسجدتني,ُبقي ُيسجد  ُ."ثم 

كمُفليسجدُسجدتنيُوهوُ"بلفظُ.ُمنُط رقُعنُاأل عمٌُبه(ُ 50)وأ خرجهُمسلمُُ فإذاُن يسُأ حد 

ُاهللُ,ُجالس لُرسول  ْتنيُملسو هيلع هللا ىلصثمُحتو  جد  ُس  ُ."فسجد 

ُُ ُ.نحوُهذينُاللفظني.ُابنُمسعودمنُطريقنيُآخرينُعنُ(ُ 50)وأخرجهُمسلمُأيضا 

جدت نْيُ)ملسو هيلع هللا ىلصُدونُقولهُُ ُفليسجْدُس  ُأوُنقص  ُالرجل  ُزاد  حيحنيُُ(إذا مةُيفُالص  واتفقِتُالط رقُاملتقد 

ُقدامة ُبن  ُزائدة  ُرواه ُالذي ُاللفظ ُهذا ُبخالف ُالفقهاءُ. ُمن ُمجاعٌة ُمل سلم ُاللفظ  ُهذا ُعزا وقد

ستدل نيُبعمومهُعىلُجوازُالسجو ُأمُزاد.ُدُقبلُالسالمُوبعدهواملحدثنيُم   .واهللُأعلم.ُسواءُنقص 

ُ",ُباملرفوعُفقطُعنُعطاء(4ُ 0 ,ُ  0 )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُثابت  ُبن  ُزيد  أ ن هُ,ُفزعمُ ُأن هُسأل 

ُ ُ."فلمُي سجْدُفيهاُ{والنجمُُ}ُملسو هيلع هللا ىلصقرأ ُعىلُالنبي 

ُفزعمُ :ُ)قوله(555ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ
ُثابت  ُبن  ُزيد  ُ(ُأ نهُسأل  ُعنه,ُوظاهر  ُاملسئول  حذف 

جودُيفُالنجمُوليسُكذلك,ُوقدُبي نهُم سلمٌُ ُاملسئولُعنهُالس  ُ.ُفذكرُالزيادة..ُالسياقُي وهمُأن 
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4 5ُ-ُُ
ِ
ُقالمُ ُبنُُِعنُعطاء ُمعُالنبي ُدُْسجُ ُ:يناءُعنُأيبُهريرة إذاُ}يفُُملسو هيلع هللا ىلصُنا

ُ ُ.{اقرأُباسمُربك}وُُ{قتالسامءُانش 

ُُعنُعبدُُِ-6ُ 4ُ ُسجدُ ُ:أنهُقالُ؛عنُأيبُهريرةُزومُ الرمحنُاألعرجُموىلُبنيُُم 

ُ ُ( ).{اقرأُباسمُربك} و.ُ{إذاُالسامءُانشقت} :يفُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُوكيفيةُوضعُاليدينُعىلُالفخذينُ,بابُصفةُاجللوسُيفُالصالةُ

ُُ:قالبريُالزُ ُاهللُبنُُِعبدُُِعنُ-0 4 ُُإذاُقعدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  الة,ُجعلُيفُالص 

ُاليُ قدمُ  ُوساقُِيُْذُ رسىُبنيُفخُِه ُُ.هه ُاليُ قدمُ ُوفرش  ُاليُ يدُ ُووضعُ ُ.منىه رسىُعىلُه

ُرُ 
ُ.بإصبعهُشارُ وأُ ُ.منىهُاليُ منىُعىلُفخذُِهُاليُ ووضعُيدُ ُ.رسىهُاليُ كبتِ

ُقعدُ ُ:ويفُرواية ُُشارُ وأُ ُ...ويدعُ ُإذا صبعهُهُعىلُإُِإهبامُ ُووضعُ ُ.بابةبإصبعهُالس 

ُ.تهبُ كُْرسىُرُ هُاليُ لقمُكفُ ويُ ُ.الوسطى

ُُمر؛ُأنُ عُ ُعنُابنُُِعنُنافعُ ُ-8ُ 4 ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُكانُإذاُجلس  ُوضعُ ُ,الةيفُالص 

رسىُعىلُهُاليُ ويدُ ُ.اُهبافدعُ ُ,منىُالتيُتلُاإلهبامهُاليُ إصبعُ ُورفعُ ُ.كبتيههُعىلُرُ يُْيدُ 

_______________________ 

ُقالُاحلافظُ ُ:ُثم  ُاملوقوف  الفُزيدُبنُ,ُذاُاملكانأل ن هُليسُمنُغرضهُيفُه,ُفحذفُاملصن ف  وأل ن هُخي 

ُ ُللحديِثُالصحيِحُالدال  حابةُتبعا  باِرُالص 
ُملنُأ وجب هاُمنُكِ اقا  ُاإلماِمُوف  ثابتُيفُتركُالقراءةُخلف 

 .انتهىُكالمه.ُكامُتقدمُيفُصفةُالصالة.ُعىلُذلك

( ُ ُالبخاريُ( 043ُ,ُ 04)أخرجه ُأيبُسلمة(508ُ)ومسلمُ(8ُ 0 ,3ُ 0 , ُمنُرواية وأيبُرافعُ,

ُقال ُالعتمة": ريرة ُه  ُأيب ُمع ُصل يت  .ُ ُانشق ت}فقرأ  ُالسامء ُفسجدُ ُ{إذا ُفقلتُله. ُقال. :ُ سجدت 

ُأ يبُالقاسمُ ُ.لفظُأيبُرافع.ُ"فالُأزالُأسجدُهباُحتىُألقاهُملسو هيلع هللا ىلصخلف 

 ."اقرأُباسمُربك"وليسُفيهُزيادةُالسجودُيفُُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ.باسطهاُعليهاُ,رسىكبتهُاليُ رُ 

ُ.ابةشارُبالسبُ وأُ ُ.( )ومخسنيُثالثةُ ُوعقدُ ..ُ.كانُإذاُقعدُيفُالتشهدُ:ويفُرواية

ُعُ الرمحنُاملُ ُعبدُُِبنُُِعنُعلُ ُ-1ُ 4 اوي 
مرُوأناُعُ ُاهللُبنُ ُرآينُعبدُ ُ:أنهُقالُ؛( )

ُأُ  ُباحل ُُعبث  ُُ.ُيفُالصالةص  ُفلام  ُُُانرصف  ُُاصنعُُْ:فقالُ.اينن  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكامُكانُرسول 

ُُ:فقلتُ.يصنعُ  ُ.؟صنعُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوكيفُكانُرسول 

ُُ:قال ُجلس  ُكفُ ُوضعُ ُ,يفُالصالةُكانُإذا ُاليُ منىُعىلُفخذُِاليُ ه ُُ.منىه ُوقبض 

ُكلُ صابعُ أُ  ُهاه ُاإلهبامُ بإصبعُُِشارُ وأُ . ُتل ُالتي ُاليُ كفُ ُووضعُ ُ.ه ُفخذُِه ُعىل هُرسى

ُ.رسىاليُ 

ُوكيفيتهُ,بابُالسالمُللتحليلُمنُالصالةُعندُفراغهاُ

ُيُ ُأمرياُ ُأنُ ُ؛عنُأيبُمعمرُ-440 ُبمكة ُتُ سلُ كان بنُاهللُُفقالُعبدُ ُ.نيسليمتُ م

ُُها؟ُإنُ قُ ىُعلُِنُ أُ ُ:مسعود ُ.كانُيفعلهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ:قالُُأيبُوقاصُ ُبنُُِسعدُِعنُُ-ُ 44ُ ُأُ ُكنت  مُعنُسلُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرىُرسول 

ُرُ حتىُأُ .ُهوعنُيسارُُِ,يمينه ُ.هخدُ ُىُبياض 

ُبابُاستحبابُالتعوذُمنُعذابُالقبُ

ُُدخلُعلُ ُ:عائشةُقالتُروةُبنُالزبري؛ُأنُ عُ عنُُ–ُ 44 وعنديُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُفارتاعُ ُ:ونُيفُالقبور؟ُقالتفتن ُنكمُتُ أُ ُهلُشعرِتُُ:وهيُتقولُ.منُاليهودُامرأةٌُ

                                                           

اُأنُْ(:ُ 6 / )ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) ُحتتُامل سب حةُوصورهت  ُاإلهبامُم عرتضة   انتهى.ُجيعل 

ُامليم(ُ ) عاويةُمنُاألنصار.ُوكرِسُالواو.ُبضم   (080/ )ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُمنسوٌبُإىلُبنيُم 
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ُ ُُ.فلبثناُليالُ:عائشةُقالْتُُ.يودُ ُفتنُ إنامُتُ ُ:وقالُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  اهللُُثمُقالُرسول 

ُأُ نُ أُ ُهلُشعرِتُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُتُ نُ أُ ُوحيُإلُ ه ُقالْتُكم ُيفُالقبور؟ ُُ:عائشةُفتنون ُفسمعت 

ُ ُ( ).القبُُِمنُعذاِبُُستعيذُ يُ ُ,بعدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُستعاذُمنهُيفُصالةبابُماُيُ ُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُيبُسلمةأُ وُأيبُعائشةُبنُُِحممدُِعنُُ–444 اهللُُقالُرسول 

ُتشهُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُأُ إذا ُفليستعذُْحدُ د ُمُُِكم ُأُ باهلل ُأُ ُاللهمُ ُ:يقولُ.ربعُ ن ُإين ُبك  منُُعوذ

ُواملامتاملُ ُومنُفتنةُُِ.القبُومنُعذاِبُُ.مجهن ُُعذاِبُ ُُ.حيا ُاملسيِحُُفتنةُُِومنُرش 

ُ.جالُِالدُ 

ُ.( )كمُمنُالتشهدُاآلخرحدُ أُ ُإذاُفرغُ ُ:ويفُروايةُ 

                                                           

( ُ )ُ ُالبخاري 6005ُ)أخرجه )ُ 586ُ)ومسلم )ُ ُعن ُآخر ُوجه  ُقالتمن ُعائشة ُعن ُمرسوق :ُرواية

ُاملدينة" ُيود جز ُع  ُمن جوزان ُع  ُعل  ُدخلْت ُفقالتا. ُقبورهم: ُيف بون ُي عذ  ُالقبور ُأهل  ُإن  :ُقالت.

بت هام ُفكذ  ق هام. ُأ صد  ُأ نعمُأْن ُومل ُفخرجتا. ُاهللُ. ُرسول  ُعل  ُلهُملسو هيلع هللا ىلصودخل  ُفقلت  ُاهلل: ُرسول  ُيا .ُ إن 

جوزين ُع  ُفقال... ُصدقتا: ُالبهائم. ُتسمعه ُعذابا  ُيعذبون ُإنم ُقالت. :ُ ُإال  ُيفُصالة ُبعد  ُرأيته فام

ذُمنُعذابُالقب ُ."يتعو 

سلم(45ُ /4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُروايةُم  ُذكر  ُبعدُأْن ُيفُ: ُألن  الفٌة, وبنيُهاتنيُالروايتنيُُم 

هاأُ ُملسو هيلع هللا ىلصهذهُأنهُ ُوغريه.ُنكرُعىلُاليهودية,ُويفُاألوىلُأنهُأقر  ُتبعا ُللطحاوي  مهاُقصتان,ُ:ُقالُالنووي 

ُ ُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصفأنكر  ُالنبي  ةُاأل وىل,ُثمُأ علم  ُاليهوديةُيفُالقص  علِمُعائشة,ُفجاءِتُُملسو هيلع هللا ىلصقول  بذلكُوملُي 

ُاإلنك ُإىل ستندة  ُم  ُعليها ُذلكُفأ نكرْت ُهلا ُفذكرْت ة  ُمر  ُاليهودية  ُالنبي  ها ُفأ علم  ِل, ُاأل و  ُُملسو هيلع هللا ىلصار بأن 

ُ.ثمُذكرُاحلافظُماُيؤيدهُمنُالسنة.ُانتهى.ُالوحيُنزلُبإثباته

ريرةُ(588ُ)ومسلمُ(ُ  4 )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) هُعنُأيبُه  كانُ":ُقالُمنُروايةُأيبُسلمةُوحد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُعنُابنُعباس؛ُأنُ ُعنُطاوسُ ُ-443ُ .ُعلمهمُهذاُالدعاءكانُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُعلُ كامُيُ  ُ.جهنمُمنُعذاِبُُاُنعوذُبكإنُ ُاللهمُ ُ:يقولُقولواُ.منُالقرآنُورةُ مهمُالس 

بكُمنُُعوذُ وأُ ُ.الج ُالدُ ُاملسيِحُُنُفتنةُِبكُمُُِعوذُ وأُ ُ.القبُُِبكُمنُعذاِبُُعوذُ وأُ 

ُ.امتحياُواملُ املُ ُفتنةُِ

ُأُ ُ:هقالُالبنُُِطاوساُ ُبلغنيُأنُ ُ:اجاحلجُ ُبنُ ُقالُمسلمُ  ُيفُصالتُُِدعوت  ك؟ُهبا

ُ.أوُكامُقال.ُوُأربعةُ أُ ُرواهُعنُثالثةُ ُطاوساُ ُألنُ ُ.صالتكُعدُْأُ ُ:قال.ُالُ:فقال

ُةتوبيانُصفُ,بابُاستحبابُالذكرُبعدُالصالةُ

ُُوزاعي ُعنُاأل ُُالوليدُُِعنُ-445ُ عنُُ-ُهللبنُعبدُاُادُ اسمهُشدُ ُ-رُعنُأيبُعام 

ُُ:قالُ؛ُعنُثوبانُ,سامءأيبُأُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  استغفرُُ,همنُصالتُُِإذاُانرصف 

ُأُ ُاللهمُ ُ:وقالُ.ثالثاُ  ُُالسالمُ ُنت  ُُ.المُ ومنكُالس  ُ.ُواإلكرامُياُذاُاجلاللُُِتباركت 

ُالوليد ُُ:قال ُُفقلت  ُقالُ:لألوزاعي  ُاالستغفار؟ ُ,اهللُستغفرُ أُ ُ:تقولُ:كيف

ُ.ستغفرُاهللأُ 

ُُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-446 ُُُيقعدمُملإذاُسلُ ُملسو هيلع هللا ىلصُكانُالنبي  ُيقولُُمقدارُ إال  ُ:ما

_______________________ 

ُاهللُ ُأ عوذ:ُيدعوُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُإيِن  ُ."فذكره...ُاللهم 

ُأخرىُعنُأيبُهريرةُمثله(588ُ)وأخرجهُمسلمُُ ُ.منُطرق 

كم)دونُقولهُُ دُأ حد  ِدُاآلخر)وقولهُ(.ُإذاُتشه  كمُمنُالتشه  ُ.ُ(إذاُفرغُأ حد 

8ُ 4/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ دُفيكونُ(: ُالفراغُمنُالتشه  ُبعد ُاالستعاذة ُهذه ُتعيني  ُفيه فهذا

ُعىلُغرِيهُمنُاألدعية ُمنُالدعاءُماُشاء,ُسابقا  ُيتخري  ُامل صل  ُفيهُأن  ُاإلذن  يكونُبعدُهذهُ.ُوماُورد 

 .ُانتهى.ُوقبلُالسالم,ُاالستعاذة
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ُأُ ُاللهمُ  ُُومنكُالسالمُ ُ,السالمُنت  ُُ.واإلكرامُياُذاُاجلاللُُِتباركت 

ُُبرُِالزبريُيقولُيفُدُ ُكانُابنُ ُ:قالُ؛(حممدُبنُمسلمُ)ُُعنُأيبُالزبريُ-440 ُكل 

ُُ:مُ سلُ حنيُيُ ُ,صالة ُلهُاملُ ُ.لهُالُإلهُإالُاهللُوحدهُالُرشيك  وهوُعىلُُولهُاحلمدُ ُلك 

ُ ُُ.يشءُقديرُكل  ُُوالُقوةُ ُالُحول  ُُ.الُإلهُإالُاهللُ.ُباهللإال  ُلهُالنعمةُ ُ.ُإياهوالُنعبدُإال 

ُ ُُ.احلسنُ ُولهُالثناءُ ُ.ولهُالفضل  ُ.هُالكافرونرُِينُولوُكُ لصنيُلهُالدُ الُإلهُإالُاهللُُم 

ُُ:وقال ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُلُ ي  ُُدبرُ ُهبنُ ُل  ُ.صالةُ ُكل 

ُُثناُعاصمُبنُ حدُ ُ-448 قالُحُ.ُبيدُاهللثناُعُ حدُ .ُعتمرُ ثناُاملُ حدُ .ُالنرضُالتيمي 

ُبنُسعيد ُقتيبة ُوحدثنا ُليٌثُ. ُعجالنُعنُابنُُِحدثنا .ُ ُعنُس  أيبُعنُُي ُمُ كالمها

ُحديثُقتيبة)ُعنُأيبُهريرة؛ُُصالح ُفقراءُاملهاجرينُأُ ُأنُ (ُُوهذا ُرسول  اهللُُتوا

ُُ:فقالوا.ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.ُقيماملُ ُوالنعيمُُِ,ىلبالدرجاتُالعُ ُ( )ثورالدُ ُذهبُأهل 

ُنُ ُونُكامصلُ يُ ُ:وماُذاك؟ُقالواُ:فقال ُويُ ُ.صل  قونُوالُويتصدُ ُ.صومومونُكامُنُ ص 

ُ.ُعتقونُوالُنُ عتقُ ويُ ُ.قتصدُ نُ 

ُ ُدركونُبهُمُ تُ ُكمُشيئاُ مُ علُ فالُأُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ونُبهُمنُسبقُ وتُ ُ,قكمبُ نُس 

ُأُ ُ,بعدكم ُأُ ُحدٌُوالُيكون ُُفضل  ُصنعتُ ُنُصنعُ ُمُ منكمُإال  بىلُياُُ:قالواُ؟ممثلُما

ُُبرُ دُ ُحونُوتكبونُوحتمدونسبُ تُ ُ:قالُ.رسولُاهلل ُ.ُوثالثنيُمرةُثالثاُ ُ,صالةُ ُكل 

ناُخوانُ إُُِسمعُ ُ:فقالواُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاملهاجرينُإىلُرسولُُِقراءُ فُ ُفرجعُ ُ:أبوُصالحُقال

ُأُ  ُُ.ففعلواُمثلهُ.األموالُبامُفعلناُهل  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  نُؤتيهُمُ يُ ُاهللُِذلكُفضل 

                                                           

ُامل هملةُواملثلثةُمجعُدثر(ُ ) ُ.ُبضم  كون.ُبفتح  ُس   ."الفتح"قالهُاحلافظُيفُ.ُالُالكثريهوُامل,ُثم 
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ُ.يشاء

ُُ:قتيبةُيفُهذاُاحلديثُعنُالليثُعنُابنُعجالنُوزادُغريُ  ُفحدُ ُ:ميقالُس  ُثت 

ُ ُُ:فقالُ.هلُهذاُاحلديثأُ ُبعض  ُسبُ تُ ُ:إنامُقالُ.ومهت  ُوحتمدُ ُ,وثالثنيُاهللُثالثاُ ُح 

ُوتُ ُ,وثالثنيُاهللُثالثاُ  ُُ.وثالثنيُثالثاُ ُُاهلل كب 

ُ ُُ.يبُصالح ُإىلُأُ ُفرجعت  وسبحانُُ,كبُ اهللُأُ ُ:بيديُفقالُخذُ فأُ ُ.لهُذلكُفقلت 

ثالثةُُمنُمجيعهنُ ُحتىُتبلغُ ُ.هللُواحلمدُ ُ,وسبحانُاهللُ,اهللُأكبُ,واحلمدُهللُ,اهلل

ُ.وثالثني

ُفحدُ ُ:عجالنُقالُابنُ  ثنيُبمثلهُعنُأيبُفحدُ .ُحيوةُبنُ ُهبذاُاحلديثُرجاءُ ُثت 

ُ ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُأيبُهريرةُعنُرسولُُِصالح 

                                                           

ميُبه(800ُ,5100ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) مرُوورقاءُكالمهاُعنُس  بيدُاهللُبنُع  ُ.منُطريقُع 

ُ(يؤتيهُمنُيشاء....ُفرجعُفقراءُاملهاجرين:ُقالُأبوُصالح)دونُقولهُُ

ُالبخاريُُ ُاهللُعند ُعبيد ُبيننا"ووقعُيفُرواية ُفاختلفنا ُفقالُبعضنا, ُوثالثني: ُثالثا  ُنسب ح  ونحمدُ,

ُأربعا ُوثالثني,ُثالثا ُوثالثني ُ.ُ"..ُتقولُسبحانُاهلل:ُفرجعتُإليهُفقال.ُونكب 

ُُ ُقائل  ُأن  مي(ُفاختلفنا)فتبني  ُ.ُ"لفتحا"كامُقالُابنُحجرُيفُ.ُكامُيفُروايِةُمسلمُ .ُهوُس 

ُثمُقالُاحلافظُ ُفإنهُ: ُالزيادة, ُي وصلُم سلمُهذه ُالعمدة,ُلكنُمل ُاقترصُصاحب  وعىلُروايةُمسلم 

ُابنُعجالن ُعنُالليثُعن ُقتيبة ُعن ُأ خرجُاحلديث  ُقال, ُثم ُاحلديثُعنُ: ُيفُهذا ُغريُقتيبة زاد

رها عيبُبِنُالليثُأ وُسعيد.ُالليث,ُفذك  ُش  تملُأْنُيكون  ُاملذكورَُي  بنُأيبُمريم,ُفقدُأخرجهُُوالغري 

ُمنُطريقُُ"مستخرجه"أبوُعوانةُيفُ عيب,ُوأخرجهُاجلوزقيُوالبيهقي  ليامنُعنُش  عنُالربيِعُبِنُس 

ُ ميُيفُحديِثُالباِبُإِدراجا ,ُوقدُروىُابن  مرُعنُس  بيِدُاهللُبنُع  ُيفُروايةُع  ُأن  ُهبذا سعيد,ُوتبني 

ليام .ُ"فاختلفناُإلخُُ"فلمُيذكرُقولهُ.ُنُباإلسنادُاملذكورحبانُهذاُاحلديثُمنُطريقُامل عتمرُبِنُس 
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441-ُُ ُعنُرسولُُِهيلُ عنُس  ُأيبُهريرة ُعن ُأبيه ُقالواُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعن ياُُ:أنم

ُ بمثلُحديثُقتيبةُُ.ىلُوالنعيمُاملقيمالعُ ُرجاِتُثورُبالدُ الدُ ُرسولُاهللُذهبُأهل 

ُالليث ُعن .ُ ُأُ ُأُ إال  ُحديِثُنه ُيف ُهريرةُدرج ُُأيب ُفقراءُ ُرجعُ ُثمُ ُ:أيبُصالحُقول 

ُُ:وزادُيفُاحلديث.ُإىلُآخرُاحلديث.ُاملهاجرين إحدىُُ,رشةإحدىُعُ ُ:هيٌلُيقولُس 

ُ( ).وثالثونُذلكُكلهُثالثةٌُُفجميعُ .ُرشةعُ 

ُعُ ُ-430ُ ُعقُ مُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِعنُرسولُُُِجرةعنُكعبُبن ُباتُالُخييب 

ُفاعلهنُ ُ,قائلهنُ  ُُدبرُ ُ.أو ُتسبيحةُ ُثالٌثُُ.مكتوبةُصالةُ ُكل  وثالثُُ.وثالثون

ُ.وأربعُوثالثونُتكبريةُ.وثالثونُحتميدةُ 

ُُبرُِحُاهللُيفُدُ نُسبُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُهريرةُعنُرسولُاهللُُ-ُ 43 ُثالثاُ ُصالةُ ُكل 

ُُ.وثالثنيُثالثاُ ُاهلل ُومحدُ ُ.وثالثني .ُوتسعونُفتلكُتسعةٌُُ.وثالثنيُثالثاُ ُُاهلل وكب 

ُُ.لهُامللكُولهُاحلمدُ ُ,هُالُرشيكُلهالُإلهُإالُاهللُوحدُ ُ:متامُاملائةُوقال ُوهوُعىلُكل 

ُ
 
ُُكانْتُُوإنُُْ.خطاياهُرْتُفُِغُ ُ-ُقديرٌُُيشء ُُ.البحرُُِزبدُُِمثل 

_______________________ 

 .انتهىُكالمه

ة:ُ)-يفُروايةُالبخاريُُ–قولهُ(48ُ / )قالُاحلافظُ(ُ ) ُوثالثنيُمر  ُ(ُثالثا  تملُأْنُيكونُاملجموع  َي 

ُللجميع ُبنُأيبُصالح. ُوهوُالذيُفهمهُسهيل  ُإحدىُعرشة, ُواحد  عُكانُلكل  ز  ُو  ُفإذا كامُرواهُ.

س ُمنُط رقُم  ُيفُيشء ُأر  ُبلُمل ُعىلُذلك, تابعُسهيٌل ُي  ُلكنُمل ُعنه, ُالقاسم وحُبِن ُمنُطريقُر  لٌم

مرُعندُالبزار ُيفُحديثُابِنُع  ُبإحدىُعرشةُإال  ُ.ُاحلديثُكلهاُالترصيح  هُضعيٌف,ُواأل ظهر  وإسناد 

ُفرد ,ُفعىلُهذاُففيهُتنازعُأ فعالُيفُظرف ُفرد  ُاملجموعُلكل  ُاملرادُأن  رُ ُأن  ُت سب حونُ,ُومصد  والتقدير 

ُصالة ُثالثا ُوثالثني ُكل  ونُكذلك,ُوحتمدون,ُخلف   .انتهى.ُوت كب 
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ُبابُماُيقالُبنيُتكبريةُاإلحرامُوالقراءةُ

43 –ُُ ُرعةزُ ُأيبعن ُعسمُ:قال. ُيقولُت  ُهريرة ُُ:أبا إذاُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُ ُ( ).توملُيسكُ .ُ{احلمدُهللُربُالعاملني}منُالركعةُالثانيةُاستفتحُالقراءةُبـُُنض 

ُأنسُ ُ-434ُ ُُجاءُ ُرجالُ ُأنُ ُ؛عن ُُفدخل  ُحفزُ ُ.الصف  ُالن ُوقد ُه ُ:فقالُ.فس 

ُُ.فيهُمباركاُ ُطيباُ ُكثرياُ ُهللُمحداُ ُاحلمدُ  ُفلام  ُُقض  كمُيُ أُ ُ:هُقالصالتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول 

ُُ.ساُ بأُُْْلُهُملُيقُ هبا؟ُفإنُ ُمُ تكلُ كمُاملُ أيُ ُ:فقالُ.القومُبالكلامت؟ُفأرمُ ُمُ تكلُ املُ 

ُُ:فقالُرجٌلُ ُزُ وقدُحفُ ُجئت  ُلقدُرأُ ُ:فقالُ.هافقلتُ ُينُالنفس  ُُيت  ُاُ كُ ملُ ُاثنيُعرش 

ُوناُأبتدرُ يُ  ُ.مُيرفعهاي 

ُبينامُنحنُنُ ُ:قالُ؛مرعُ ُعنُابنُُِ-433 منُُإذُقالُرجٌلُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُمعُرسولُِصل 

ُُ.هللُكثرياُ ُواحلمدُ ُ.كبرياُ ُكبُ اهللُأُ ُ:القوم ُُ.صيالُ وأُ ُبحانُاهللُبكرةُ وس  ُفقالُرسول 

ُنُمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُُ:منُالقومُقالُرجٌلُُ.كذاُوكذا؟ُكلمةُ ُالقائل  ُ:قال.ُاهللُأناُياُرسول 

ُ ُهلاُأُ ُحْتُتُِهلاُفُ ُعجبت  ُُبواب  ُ.امءالس 

                                                           

( ُ ُاملصن فُ( 511ُ)عل قه ُاملؤدبُوغريمها(: ُويونس  ُحسان ُبِن ُعنَُييى ثت  ُوحد  ُقالوا. :ُ ُعبد  ثنا حد 

امرةُبنُالقعقاع:ُقال.ُالواحدُبنُزياد ثنيُع  ثناُأبوُزرعة.ُحد  ُ.ُفذكرهُ.حد 

منُطريقُ(013ُ )ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(04ُ  )ُ"م ستخرجه"وقدُوصل هُأ بوُعوانهُيفُُ

َُييُبنُحسان منُطريقُ(146ُ )ُ"صحيحه"وابنُحبانُيفُ(443ُ/ )ُ"السنن"والبيهقيُيفُ,

بيُك(041ُ)ُ"املستدرك"واحلاكمُيفُ,ُيونسُبنُحممد لهمُمنُطريقُعبِدُاهللُبِنُعبِدُالوهابُاحل ج 

ُ.ُعنُعبدُالواحدُبه

 .وهوُحديٌثُصحيٌحُ:ُقالُالبيهقي
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ُُمنذُ ُفامُتركتهنُ ُ:قالُابنُعمر ُُسمعت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.ذلكُيقول 

ُوالنهيُعنُإتياناُسعياُ ُ,بابُاستحبابُإتيانُالصالةُبوقارُوسكينةُ

ُُعنُ-435
ِ
ُأُ ُالعالء ُأيبُهريرةعن ُعن ُُأنُ ُ؛بيه ُثُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُوُ إذا ُب 

ُوأُ تُ فالُتأُُْللصالةُِ ُتُ وها ُالسكينةتُ وأُُْ.سعوننتم ُوعليكم ُأُ ُ.وها ُفصلُ فام .ُوادركتم

ُ( ).فهوُيفُصالةُ ُ.إىلُالصالةُكمُإذاُكانُيعمدُ أحدُ ُفإنُ ُ.وامت ُوماُفاتكمُفأُ 

ُبابُمتىُيقومُالناسُللصالةُ

ىُحتُ ُقيمُ فالُيُ ُ.إذاُدحضْتُُنُ ؤذُ يُ ُكانُبالٌلُُ:قالُ؛رةسمُ ُعنُجابرُبنُُِ-436

ُ ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُخيرج  ُُقامُ أُ ُفإذاُخرج  ُ.حنيُيراهُالةُ الص 

ُبابُمنُأدركُركعةُمنُالصالةُفقدُأدركُتلكُالصالةُ

430–ُُ ُعنُُعنُابنُوهب  ُُعنُابنُُِيونس  ُالرمحنُعبدُُِعنُأيبُسلمةُبنُُِشهاب 

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرة فقدُُ,منُالصالةُمعُاإلمامُنُأدركُركعةُ مُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 0ُ 6)أخرجه ,866ُ )ُ ُ 60)ومسلم ُعبدُ( ُبن ُاملسيبُوأيبُسلمة ُبِن منُطريقُسعيد

ُ.ُالرمحنُعنُأيبُهريرةُبه

ُ.وكذاُابنُسريينُعنُأيبُهريرةُبه,ُمنُطريقُمهامُبنُمنب ه(ُ 60)ورواهُمسلمُُ

ُ)دونُقولهُُ ُإىلُالصالةُفهوُيفُصالةُ فإن  كمُإذاُكانُيعمد  ُ(.أ حد 

ُيفُهذاُاألمرُ:ُ(فائدة)(:8ُ  / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ت ستفادُمنُ[ُعليكمُبالسكينةُ]ُاحلكمة 

سلمُمنُطريقُالعالء ُقال.ُفذكرُالزيادة..ُزيادةُوقعْتُيفُم  كمُامل صل,ُفينبغيُلهُ:ُثم  أ يُأ ن هُيفُح 

نبغي هُاعتامدُماُي  ُاعتامد  صل  ه,ُللم  ُاجتناب  صل  نبِغيُللم    .انتهى.ُواجتنابُماُي 
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ُُدركُ أُ  .الةُ الص 
( )ُ

ُُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-438ُ قبلُُمنُالعرصُسجدةُ ُدركُ نُأُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُأنُْ ُُتغرب  ُُ,الشمس  إنامُهيُُوالسجدةُ ُ,هادركُ فقدُأُ ُ,بحُقبلُأنُتطلعُ أوُمنُالص 

ُ( ).كعةالرُ 

ُبابُأوقاتُالصلواتُاخلمسُ

ُُأنُ ُ؛مروعُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-431 ُفإنهُوقٌتُُمُالفجرُ إذاُصليتُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي 

ُأنُْ ُُالشمسُُِقرنُ ُيطلعُ ُإىل ُصلُ ُثمُ ُ.األول  ُالظهرُ إذا ُوقٌتُُيتم ُأنَُيرضُُفإنه إىل

ُفإذاُصليتُ ُ.العرص ُُ.الشمسُتصفرُ ُإىلُأنُُْفإنهُوقٌتُُمُالعرص 

ُصلُ  ُُيتمُ فإذا ُوقٌتُفإنُ ُاملغرب  ُأنُُْه ُُ.الشفقُيسقطُ ُإىل ُص  ُالعشاءُ يتُ لُ فإذا هُفإنُ ُم

ُ.الليلُإىلُنصِفُُوقٌتُ

                                                           

ُ.ُمنُطريقُمالكُعنُابنُشهابُبه(555ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.(معُاإلمام)دونُقولهُُ

يينةُوابنُنمريُُ ُوعبيدُاهللُوابنُع  ُواألوزاعيُويونسُأيضا  عمر  ُوم 
ُمنُطريقُمالك  ورواهُمسلٌمُأيضا 

ُمنهمُُ:ثمُقالُرمحهُاهللُ,كلهمُعنُالزهري ُ(.معُاإلمام)وليسُيفُحديِثُأ حد 

دُهبذهُالزيادةُ:ُقلتُ ُتفر  ُيونس  ُاملباركُعنُيونسُبدوناُُ-أيُأن  تُففيهاُُ-وقدُرواهُابن  فإْنُصح 

هري ُهباُإدراكُاجلامعة.ُتقييٌدُملاُأ طلقُيفُروايةُأ صحابُالز  بخالفُ.ُوليسُالوقت,ُفيكونُاملقصود 

ُاآليت ُحديثُعائشة حيحني. ُيفُالص  ُحديثُأيبُهريرة ُوكذا اُ . نُعىلُالوقتُنص  ُيدال  ُفإنام واهللُ.

 .أعلم

ُ.ُألعرجُعنُأيبُهريرةُمرفوعا ُمثلهمنُروايةُا(608ُ)ومسلمُ(553ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )

 .وانظرُماُقبلهُ



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
176 

ُرواية ُُ:ويف ُُصالةُُِووقت  ُالفجرالص  ُطلوع ُمن ُتُ ُبح ُمل ُُطلعُِما فإذاُُ.الشمس 

ُُطلعِتُ ُُ.كُعنُالصالةمِسُفأُ ُالشمس  ُبنيُقُ ُاُتطلعُ فإن  ُرين  ُ.يطانُش 

ُُ:ويفُرواية ُُصفرُ العرصُماُملُتُ ُصالةُُِووقت  ُُويسقطُ ُ,الشمس  ُُ.ولاُاأل ُقرن 

ُ.اجلسمُبراحةُُِستطاعُالعلمُ الُيُ ُ:قال.َُييىُبنُأيبُكثريُعنُ-450

ُُُريدةبُ ُعنُ–ُ 45 ُ:الصالة؟ُفقالُلهُهُعنُوقِتُلُ سأُ ُرجالُ ُأنُ ُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُ ُهذينُُصل  ُُ.-ُيعنيُاليومنيُ-معنا هُمرُ ثمُأُ ُ.نفأذُ ُبالال ُُمرُ ُزالتُالشمسُأُ فلام 

ُالعرصرُ مُ أُ ُثمُ ُ,الظهرُفأقامُ  ُفأقام ُُ.ه ُفأُ مُ أُ ُثمُ ُ,ةنقيُ ُبيضاءُ ُمرتفعةٌُُوالشمس  ُقامُ ره

ُ ُالعُُِرهُفأقامُ مُ أُ ُثمُ ُ,الشمسُحنيُغابِتُُاملغرب  ُُشاءُحنيُغاب  ُرهُفأقامُ مُ ثمُأُ ُ,الشفق 

ُ.الفجرُ ُحنيُطلعُ ُالفجرُ 

ُ ُ.ُيبدُهباُأنُُْ( )نعمفأُ ُهباُبردُ هرُفأُ بالظُ ُبردُ مرهُفأُ كانُاليومُالثاينُأُ ُُأنُْفلام  ُوصىل 

ُُ,العرصُوالشمسُمرتفعة ُالذيُكانأخ  ُفوق ُُ,رها ُأنُْوصىل  يغيبُُُاملغربُقبل

ُ ُُ,الشفق  ُوصىل  ُُ,الليلُُالعشاءُبعدُماُذهبُثلث  ُ.ُهباُسفرُ فأُ ُُالفجرُ وصىل 

ُُ:ثمُقال ُُعنُوقِتُُأينُالسائل  ُفقالُالرجل  ُأُ ُ:الصالة؟ ُنا ُرسول  ُ:قالُ.اهللُيا

ُ ُ.مكمُبنيُماُرأيتُ صالتُُِوقت 

ُهُعنُمواقيِتُلُ يسأُ ُأنهُأتاهُسائٌلُُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِوسىُأيبُمُ ُعنُ- 45ُُ

ُ ُُالفجرُ ُقامُ فأُ ُ:قالُ.عليهُشيئاُ ُفلمُيردُ ُالة؟الص  ُُ,الفجرُ ُحنيُانشق  ُالُيكادُ ُوالناس 

ُ ُُيعرف  ُ.ُسالشمُحنيُزالِتُُ.قامُبالظهرمرهُفأُ أُ ُثمُ ُ.همُبعضاُ بعض  قدُُوالقائلُيقول 

                                                           

 .قالهُابنُحجر.ُبالغُفأ حسن:ُأي(ُ )
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ُ ُُ.بالعرصُمرهُفأقامُ أُ ُثمُ ُ-ُمنهمُوهوُكانُأعلمُ ُ-ُالنهارُ ُانتصف  .ُمرتفعةٌُُوالشمس 

ُوقعِتُمرُ أُ ُثمُ  ُباملغربُحني ُفأقام ُُه ُفأقامُ أُ ُثمُ ُ.الشمس  ُغابُُالعشاءُ ُمره حني

ُُ.الشفق ُأخ  ُالغدُُِالفجرُ ُرُ ثم ُانرصفُمنهاحتُ ُمن ُى .ُ ُطلعِتُُ:يقولوالقائل ُقد

ُ ُ.وُكادْتُأُ ُالشمس 

ُُثمُ  ُُثمُ ُ.مسُِباأل ُُالعرِصُُمنُوقِتُُىُكانُقريباُ حتُ ُرُالظهرُ أخ  ُأخ  حتىُُرُالعرص 

ُ ُُ.منهاُانرصف  ُُوالقائل  ُقدُامحرُ ُيقول  ُُثمُ ُ,تُالشمس  ُأخ  ُاملغرب  حتىُكانُعندُُر

ُُثمُ ُ,الشفقُسقوطُِ ُحتُ ُرُالعشاءُ أخ  ُأُ ُثمُ ُ,األولُالليلُُِىُكانُثلث  ُصبحُفدعاُالسائل 

ُُ:فقال ُ.بنيُهذينُالوقت 

ُُ:ويفُرواية ُفصىل  ُُقبلُأنُُُْاملغرب  ُُيغيب  ُ.يفُاليومُالثاينُالشفق 

ُبابُاستحبابُتقديمُالظهرُيفُأولُالوقتُيفُغريُشدةُاحلرُ

ُجابرُُِ-454ُ ُُبنُُِعن ُُ:قالُ؛رةمُ س  ُالنبي  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُكان ُدحضِتُُُالظهرُ صل  ُإذا

ُ ُ.الشمس 

ُأبوُإسحاقُعنُسعيدُبنُِحدُ ُ:قالُهريزُ ُعنُ-453 ُُثنا ُعنُخبُ ُوهب  ُ؛ُاب 

ُتيُْأُ ُ:قال ُ.ناشكُ مضاءُفلمُيُ الرُ ُوناُإليهُحرُ فشكُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُناُرسول 

ُُ.نعمُ:يفُالظهر؟ُقالأُ ُ:قلتُأليبُإسحاقُ:قالُزهري ُ:عجيلها؟ُقالأيفُتُ ُ:قلت 

ُ.نعم

ُبابُاستحبابُالتبكريُبالعرصُ

455-ُُ
ِ
ُالعالء ُالرمحنُبنُُِعن ُُ؛عبد ُدخل  ُأنسُُِأنه ُدُبنُُِعىل ُيف ارهُمالك
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ُُ-ُاملسجدُهُبجنِبُودارُ ُ-ُحنيُانرصفُمنُالظهر.ُبالبرصة ُ:ُدخلناُعليهُقالفلام 

ُأُ  ُالعرص  ُلهصليتم ُفقلنا ُالساعةُ إنُ ُ:؟ ُانرصفنا ُالظهرُام ُفصلُ ُ:قالُ.من ُالعرص  .ُوا

ُ.ُمناُفصلينافقُ 

ُ ُقالفلام  ُُ:ُانرصفنا ُُسمعت  ُاهلل ُُ.املنافِقُُتلكُصالةُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصرسول ُجيلس 

ُ ُُيرقب  ُكانتُبنيُقُ ُ.الشمس  ُحتىُإذا ُأُ رُ فنقُ ُقامُ ُُالشيطانرين  اهللُُالُيذكرُ ُ.ربعاُ ها

ُ ُ.ُقليالُ فيهاُإال 

ُأنسُُِ-456ُ ُقالُ؛مالكُبنُُِعن ُُ:أنه ُصىل  ُرسول  ُُُلنا ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالعرص  .ُ ُفلام 

.ُلناُزوراُ ج ُُننحرُ ُأنُُْإناُنريدُ ُ.ياُرسولُاهللُ:فقالُ.منُبنيُسلمةُتاهُرجٌلُانرصفُأُ 

ُأنُْ ُنحب ُُونحن ُُ.نعمُ:قالُ.رضهاحت  ُمعهُفانطلق  ُاجلزورُ ُ.وانطلقنا ملُُفوجدنا

ُُقبلُأنُُْانكلُْأُ ُثمُ ُ.بخُمنهاثمُطُ ُ.طعتثمُقُ ُ.حرْتُفن ُُ.نحرتُ  ُُتغيب  ُ.الشمس 

ُبابُالدليلُملنُقالُالصالةُالوسطىُهيُصالةُالعرصُ

ُُبنُُِهللاُعنُعبدُُِ-450 ُُ:قالُمسعود ُُحبس  عنُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاملرشكونُرسول 

ُحتىُامحرُ ُ.العرِصُُصالةُِ ُُ.توُاصفرُ أُ ُتُالشمس  شغلوناُعنُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ ُحشاُاهلل ُُ:أوُقالُ,همُناراُ همُوقبورُ جوافُ أُ ُاهلل ُمألُ ُ.سطىُصالةُالعرصالةُالوُ الص 

ُ( ).همُناراُ همُوقبورُ جوافُ أُ 

458ُ-ُُ ُيونس  ُأيب ُقالُعن ُأنه ُعائشة؛ ُأنُْمرتُْأُ ُ:موىل ُعائشة ُأُ ُني هلاُُكتب 

ُصفحاُ مُ  ُُ:وقالت. ُبلغت  ُفآذينُإذا ُاآلية ُحافظُ }ُ:هذه ُعىلُالص  ُُلواِتُوا ُالةُِوالص 

                                                           

ُ(0ُ 6)ومسلمُ(51ُ 3)أخرجُالبخاريُ(ُ )  .حتىُغربتُالشمس:ُلكنُقال.ُمثلهُعنُعل 
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ُ]ُ{سطىالوُ  ُآية 48ُ البقرة .]ُ ُآذنتهاُبلغتُ فلام  ُعىلُُ:علُ ُلْتُمُ فأُ ُ.ها حافظوا

ُ ُالص  ُوالص  ُالوُ لوات ُالعرصالة ُوصالة ُسطى ُوقُ . ُقانتنيُهللِوموا ُ:عائشةُقالْتُ.

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاُمنُرسولُِسمعتُ 

451-ُُ ُُبنُُِشقيِقُعن ُعن قبة ُع 
ِ
ُُبنُُِالباء ُاآليةُنزلْتُُ:قالُُعازب  ُ:هذه

{ُ ُعىلُالص  ُ{العرصُلواتُوصالةُِحافظوا ُاهللفقرأُ . ُشاء ُما ُاهللنسخُ ُثمُ ُ.ناها ُ.ها

ُعىلُالصلواِتُ}ُ:فنزلْتُ ُ{الوسطىُوالصالةُُِحافظوا ُكانُجالساُ ُ-ُفقالُرجٌلُ.

ُ ُشقيق  ُإذُ:لهُ-ُعند ُالعرصُاُ هي ُالباءُ.صالة ُأُ ُ:فقال ُ.كُكيفُنزلْتُخبتُ قد

ُ.علمُ أُ ُواهلل .ُاُاهللوكيفُنسخهُ 

ُنُ قرأُُْ:ويفُرواية ُ( ).ُزماناُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهاُمعُالنبي 

ُواملحافظةُعليهامُ,بابُفضلُصاليتُالصبحُوالعرصُ

ُُ:قالُُؤيبةامرةُبنُرُ عُ ُعنُ-460 ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُسمعت  ُالنارُ ُلنُيلج 

ُُحدٌُأُ  ُُيعنيُالفجرُ ُ.ُقبلُطلوعُالشمسُوقبلُغروهباصىل  ُفقالُلهُرجٌلُ.ُوالعرص 

ُُ:منُأهلُالبرصة ُُآنت  ُ.ُنعمُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهذاُمنُرسولُُِسمعت  ناُوأُ ُ:قالُالرجل 

ُ.بياهُقلُْعُ ووُ ُ,ذنايهُأُ سمعتُُْ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهُمنُرسولُِينُسمعتُ أُ ُشهدُ أُ 

ُوقتُالعشاءُوتأخريهابابُُ

ُُابنُُِعنُ- 46 ُُعائشةُزوِجُُأنُ ُ,روةُبنُالزبريخبينُعُ أُ ُ:قالُشهاب  ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُعتمُ أُ ُ:قالت ُمنُاللُليلةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 
ِ
ُ.مةتُ العُ ُىدعوهيُالتيُتُ ُ.يالُبصالةُالعشاء

                                                           

 .هذهُالروايةُعل قهاُمسلمُعِقبُالروايةُاملوصولةُالطويلة(ُ )
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ُ ُ.والصبيانُنامُالنساءُ ُ:اخلطابُبنُ ُحتىُقالُعمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفلمُخيرجُرسول 

ُ ُُاملسجدُُِفقالُألهلُِ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفخرجُرسول  ُحدٌُهاُأُ ماُينتظرُ ُ:عليهمُحنيُخرج 

ُ.ُيفُالناسُفشوُاإلسالمُ يُ ُوذلكُقبلُأنُُْ,كمغريُ ُاألرضُُِهلُِمنُأُ 

ُُلُأنُ ُرُ كُِوذُ ُ:قالُابنُشهاب ُرُ نزُ تُ ُوماُكانُلكمُأنُُْ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُواُرسول 

ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُُ,الةعىلُالص  ُ( ).اخلطابُبنُ ُعمرُ ُوذاكُحنيُصاح 

ُُعتمُ أُ ُ:قالتُ؛عنُعائشةُأيبُبكرُ ُكلثومُبنِتُُمُ عنُأُ ُ-ُ 46 ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُليلةُ ُذات 

ُحتُ  ُأُ ُوحتىُنامُ ُ.ةُالليلعامُ ُىُذهب  ُُثمُ ُ,املسجدُهل  ُُخرج  ُهاإنهُلوقتُ ُ:فقالُ.فصىل 

ُأُ ُلوالُأنُْ ُُ.تيمُ عىلُأُ ُشق 

ُيُ ُلوالُأنُُْ:روايةويفُ ُ( ).تيمُ عىلُأُ ُشق 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُعنُالزهريُبه(6ُ 8ُ,3 533ُ,8,ُ 53)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُرسولُاهللُ:ُقالُابنُشهاب)دونُقولهُُ ُ.وهذاُم رسل..(ُوماُكانُأنُتنزروا:ُقالملسو هيلع هللا ىلصُوذ كرُلُأن 

ُالزايُ.ُوسكونُالنون.ُبفتحُاملثناةُالفوقانيةُ"تنزروا"قولهُ(:50ُ/ )"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ وضم 

ُأولهُبعدهاُموحدة واُعليه,ُورويُبضم  ُراءُمكسورة,ُبعدهاُراء,ُأيُت لح  ُزاي.ُثم  رجوا.ُثم  .ُأيُخت 

ُ.انتهى

ُُ ُرجبُيف ُابن ُاحلافظ ُالباري"قال 3/80ُ)ُ"فتح ُرواياتُاحلديث( ُذكر  ُأْن ُبعد ُبإدارجُ, وجزم

ُع:ُبعضها ُيدل  ُيفُوهذا هري,ُوكانتُتلكُعادت هُأن هُي درج  ُأ رسلهاُالز  ُيفُهذاُاحلديثُألفاظا  ىلُأن 

ُي رسل ها
اُمنُعنده,ُأ حاديثِهُكلامت    .انتهىُ.أ وُي قوهل 

ُآخرُعنُعائشة(ُ ) حيحنيُمنُوجه  ُ.ُأصلهُيفُالص 

ُ.انظرُماُقبلهُ

تي)دونُقولهُُ ُعىلُأ م   (.إنهُلوقت هاُلوالُأْنُأ شق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:مر؛ُقالاهللُبنُعُ ُعنُعبدُُِعنُنافعُ ُ-464ُ ُذات  رسولُاهللُُننتظرُ ُليلةُ ُمكثنا

ُُلصالةُُِملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُفخرجُإُُِ.اآلخرةُالعشاء ُُليناُحنيُذهب  فالُندريُُ.الليلُأوُبعدهُثلث 

ُُ.وُغريُذلكأُ ُ.ههلُِهُيفُأُ شغلُ ُيشءٌُأُ 

ُهاُأُ نتظرُ ماُيُ ُكمُلتنتظرونُصالةُ إنُ ُ:فقالُحنيُخرج ولوالُأنُُ.كمغريُ ُدينُ ُهل 

ُثقُ يُ  ُمُ عىلُأُ ُل  ُُ,فأقامُالصالةُنُ مرُاملؤذُ أُ ُثمُ ُ,هبمُهذهُالساعةُتيُلصليت  ُ( ).وصىل 

ُُ:قالُ؛رةبنُسمُ ُعنُجابرُُِ-463ُ ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  منُُُالصلواتُنحواُ صل 

ُوكانُيُ .ُصالتكم ُِ.ُكمُشيئاُ بعدُصالتُُِالعتمةُ ُرُ ؤخ  ُوكانُخي  ُ.ُالصالةُ ُف 

ُُ:مر؛ُقالعُ ُعنُابنُُِ-465ُ ُغلبن ُالُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  عىلُاسمُُكمُاألعراب 

ُفإُُِ,كمُالعشاءصالتُِ مُ تُِعُْناُتُ وإُِ.ُاُيفُكتابُاهللُالعشاءن 
ُ.بحالبُاإلبلُ( )

وماُيفعلهُاملأمومُإذاُأخرهاُُ,بابُكراهيةُتأخريُالصالةُعنُوقتهاُاملختارُ

ُاإلمام

ُُعنُعبدُُِأيبُعمرانُاجلوينُعنُ-466ُ قالُلُُ:؛ُقالعنُأيبُذرُ ُامتاهللُبنُالص 

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُإذاُكانتُعليكُأُ ُكيفُأنت  ها,ُأوُرونُالصالةُعنُوقتُِمراءُيؤخ 

ُميتونُالصالةُعنُوقتُِيُ  ُ.ين؟رُ مُ فامُتأُُْ:ها؟ُقالُقلت 

                                                           

ُمنُهذاُالوجه؛(641ُ)ومسلمُ(535ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ترصا  ُاهللُ"ُُم  ُرسول  غلُعنهاُليلةُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ش 

رهاُحتىُرقدناُيفُاملسجد ُاهللُ,ُثمُاستيقظنا,ُثمُرقدنا,ُثمُاستيقظنا,ُفأخ  ُعليناُرسول  ُخرج  ,ُملسو هيلع هللا ىلصثم 

كم:ُثمُقال ُغري  ُ."ليسُأحٌدُمنُأهلُاألرضُالليلةُينتظرُالصالة 

ُالليل)دونُقولهُُ تي)وقولهُ,ُ(ثلث  ُعىلُأ م  ل    (الخ.....ُولوالُأنُي ثق 

ُاإلبلُإىلُدخولُالعتمة(ُ )  .وهيُالظلمة.ُأيُيؤخرونُحلب 
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ُُ:قال ُأُ ُفإنُْ.ُلوقتهاُالصالةُ ُصل  ُ.ُدركتهاُمعهمُفصل  ُُ.اُلكُنافلةٌُفإن 

ُُكانُعبداُ ُوإنُُْ.طيعأسمعُوأُ ُوصاينُأنُْخليلُأُ ُإنُ ُ:ويفُرواية ُ,طرافاأل ُُعُ دُ جم 

ُأُ ُوأنُْ ُأُ ُفإنُُْ.هالوقتُُُِالصالةُ صل  ُصلُ ُ.القومُدركت  ُوقد ُكنت  ُأُ ُوا ُقد ُحرزت 

ُ.ُكصالتُ  ُ.لكُنافلةُُكانْتُوإال 

ُُ:ويفُرواية ُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُُ:-خذيُفُ ُورضب  ُُكيفُأنت  ُيفُقومُ ُإذاُبقيت 

ُيُ  ُؤخ  ُقالرون ُعنُوقتها؟ ُتأمرُ ُ:قالُ:الصالة ُقالما ُُ:؟ ُلوقتُُِصل  ُثمُ ُ,هاالصالة

ُوأُ ُ.قيمتُالصالةأُ ُفإنُُْ.كاذهبُحلاجتُِ ُُنت  ُ.يفُاملسجدُفصل 

ُأُ ُ:قالُ؛اءعنُأيبُالعاليةُالبُ ُ:ويفُرواية اهللُبنُُينُعبدُ فجاءُ ُ.زيادُالصالةُ ُابنُ ُرُ خ 

ُفأُ .ُالصامت ُ.ُفجلسُعليهُاُ رسيُ لهُكُ ُلقيت  ُُ.زيادُابنُُِلهُصنيعُ ُفذكرت  عىلُُفعض 

ُشفتُِ ُورضب  ُإينُسأُ ُ:وقالُ.يفخذُُِه ُسأُ ُلت  ُكام ُذر ُُ.تنيلُْأبا فخذيُكامُُفرضب 

ُ ُُ:وقالُ.فخذكُرضبت  ُُإينُسألت  ُُ.نيتُ لُْكامُسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  فخذيُكامُُفرضب 

ُ ُُ:وقالُ.فخذكُرضبت  ُدركتُْأُ ُفإنُُْ.هالوقتُُِالصالةُ ُصل  ُُالصالةُ ُك  والُ.ُمعهمُفصل 

ُينُقدُصلُ إُُِ:تقل ُفالُأُ ُيت  ُ.صل 

ُالبُ ُ:ويفُرواية ُُ؛اءعنُأيبُالعالية ُنُ ُ:الصامِتُُاهللُبنُُِلعبدُُِقالُقلت  ُيومُصل 

ُمراءُفيُ اجلمعةُخلفُأُ  ُؤخ  ُُ:قال.ُالةرونُالص  ُفذكره..ُ.يفخذُُِفرضب 

ُوبيانُالتشديدُيفُالتخلفُعنهاُ,بابُفضلُصالةُاجلامعةُ

ُعبدُُِ-460ُ ُمُ ُبنُُِهللاُعن ُُأنُ ُ,سعود ُلقومُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُعنُيتخلُ ُقال فون

ُُ:معةاجل ُ ُلقدُمه  ُيُ ُالُ رج ُُآمرُ ُأنُُْمت  فونُعنُتخلُ قُعىلُرجالُيُ حرُ أُ ُثمُ ُ.ُبالناسصل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاجلمعةُبُ  ُ.ميوهت 

ُبابُجيبُإتيانُاملسجدُعىلُمنُسمعُالنداءُ

ُأُ ُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-468ُ ياُرسولُاهللُإنهُُ:فقالُ.عمىأُ ُرجٌلُُملسو هيلع هللا ىلصُتىُالنبي 

ُُ.قودينُإىلُاملسجديُ ُليسُلُقائدٌُ ُُفسأل  ُيُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُصُلهُفيُ رخ  .ُُيفُبيتهصل 

ُ ُصُلهفرخ  .ُ ُُوُ فلام  ُتسمعُ ُ:فقالُ.دعاهُىل  ُُالنداءُ ُهل ُفقالبالص  ُنعمُ:الة؟ ُ:قال.

ُ.ْبُجُِفأُ 

ُنُسننُاهلدىبابُصالةُاجلامعةُمُُِ

ُُبنُِاهللُُعبدُُِعنُ-461ُ ُرأُُْ:مسعود ُيتخلُ يتُ لقد ُوما ُنا ُُف  ُإال  ُالصالة ُعن

ُعُ مُ  ُقد ُمريٌضُُ,نفاقهُمُ لُِنافق ُأو ُُإنُْ. ُاملريض  ُيأُْلنيُحتُ ميشُبنيُرج ُليُ ُكان يتُى

ُُإنُ ُ:وقال.ُالصالة ُمُُِوإنُ ُ.دىاهل ُُمناُسننُ علُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ننُاهلدىُالصالةُنُس 

ُ.فيهُنُ ؤذُ يفُاملسجدُالذيُيُ 

ُمُ ُ:قالُ:روايةويفُ ُحافظُعىلُهؤالءُالصلواِتُفليُ ُسلامُ مُ ُغداُ ُىُاهلل يلقُ ُهُأنُْنُس 

ُُملسو هيلع هللا ىلصلنبيكمُُاهللُرشعُ ُفإنُ ُ.نادىُهبنُ حيثُيُ  ُُوإننُ ُ,ننُاهلدىس  .ُدىننُاهل ُمنُس 

ُمُيفُبيوتكمُكامُيُ يتُ ولوُأنكمُصلُ  ولوُُ.نبيكمُمُسنةُ هُلرتكتُ فُيفُبيتُِتخلُ ُهذاُاملُ صل 

ُنبيُ ُمُسنةُ تركتُ  ُ.ُملتُ لُ كمُلض 

ُُإىلُمسجدُ ُيعمدُ ُثمُ ُ,حسنُالطهورفيُ ُرُ تطهُ يُ ُوماُمنُرجلُ  ُمنُهذهُاملساجدُإال 

ُكُ  ُُاهلل ُتب  ُُلهُبكل  ُخ  ُُ,رجةُ هُهباُدُ ويرفعُ ُ,وهاُحسنةطُ طوةُخي  ُ.عنهُهباُسيئةُطُ وَي 

ُناُوماُيتخلُ يتُ ولقدُرأُ  ُُف  ُُ.النفاقُنافقُمعلومُ ُمُ عنهاُإال  ىُبهُؤتُ يُ ُولقدُكانُالرجل 
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ُ ُ.يفُالصفُقامُ ادىُبنيُالرجلنيُحتىُيُ ي 

ُبابُالنهيُعنُاخلروجُمنُاملسجدُإذاُأذنُاملؤذنُ

400ُ-ُُ .ُنُاملؤذنُ فأذُ ُ.معُأيبُهريرةُيفُاملسجدُُِاُقعوداُ كن ُُ:قالُ؛عثاءعنُأيبُالش 

ُفأُ ُ,ميشمنُاملسجدُيُ ُفقامُرجٌلُ ُهُحتُ تبعهُأبوُهريرةُبرص  فقالُُ.منُاملسجدُىُخرج 

ُمُ أُ ُ:أبوُهريرة ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُباُالقاسمُُِأُ اُهذاُفقدُعص 

ُبابُفضلُصالةُالعشاءُوالصبحُيفُمجاعةُ

بعدُُعفانُاملسجدُ ُبنُ ُدخلُعثامنُ ُ:قال.ُمرةأيبُعُ ُالرمحنُبنُُِعبدُُِعنُ-ُ 40

ُُ.هوحدُ ُفقعدُ ُصالةُاملغرِبُ ُأُ ُياُابنُ ُ:فقالُ.إليهُفقعدت  ُُخيُسمعت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُمُ ُ:يقول ُيفُمجاعنُصىل  ُنُ فكأُ ُةُ ُالعشاء ُنصف  ُقام ُومُ ُ,الليلُام ُنُصىل  بحُيفُُالص 

ُنُ فكأُ ُمجاعةُ  ُ.هُالليلُكلُ امُصىل 

ُُ:قالُُرسيالقُ ُاهللُعبدُُِبنُُِندبج ُعنُُ–ُ 40 ُمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُنُصىل 

ُ نُهُمُِنُيطلبُْفإنهُمُ ُ.تهُبيشءنُذمُ مُُِكمُاهللُ فالُيطلبن ُُ.ةُاهللبحُفهوُيفُذمُ صالةُالص 

ُ.جهنمُهُيفُنارُِهُعىلُوجهُِيكبُ ُثمُ ُ.دركهتهُبيشءُيُ ذمُ 

والصالةُعىلُحصريُومخرةُوثوبُوغريهاُمنُُ,بابُجوازُاجلامعةُيفُالنافلةُ

ُ.الطاهرات

404ُ-ُُ ُُ:؛ُقالعنُأنسُ ُعنُثابت  ُ.ُعليناُملسو هيلع هللا ىلصُدخلُالنبي  ُوأُ ُأُ وماُهوُإال  يُمُ نا

ُفألُ قُ ُ:فقالُ.مُحرامُخالتيوأُ  ُوموا ُُ-ُيفُغريُوقتُصالةُ-ُبكمُصل  .ُُبنافصىل 

ُرجٌلُ ُُفقال ُأُ ُ:لثابت  ُقالُنساُ أُ ُينُجعل  ُيمينُِجعلُ ُ:منه؟ ُعىل ُأُ دعُ ُثمُ ُ.هه ُلنا ُا ُهل 
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ُُالبيِتُ ُُ.نياُواآلخرةالدُ ُمنُخريُُِخريُ ُبكل 

ُُ:يمُ فقالتُأُ  ُُياُرسول  ُُ:قالُ.لهُاهلل ُادعُ ُ.ويدمكاهللُخ  وكانُُ.خريُ ُفدعاُلُبكل 

ُ( ) .وباركُلهُفيهُ,ههُوولدُ مالُ ُأكثرُُْاللهمُ ُ:قالُأنُُْ.يفُآخرُماُدعاُلُبه

ُُأنُ ُ؛مالكُبنُُِنسُِعنُأُ ُأنسُ ُموسىُبنُُِعنُ-403 ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  هُُبهُوبأمُ صىل 

ُ( ).نافُ خلُُْةُ قامُاملرأُ وأُ ُ,هقامنيُعنُيمينُِفأُ ُ:قالُ.هوُخالتُِأُ 

ُُ؛ُدرياخل ُُسعيدُ ُثناُأبوحدُ ُ:قالُ؛ُعنُجابرُ ُ-405 ُعىلُرسولُُِأنهُدخل 

ُهُيُ فوجدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُ.عليهُسجدُ يُ ُصريُ ُعىلُح ُصل 

                                                           

ُ(ُ 88 )أصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ( ) يدُعنُأنس  ُ":ُمنُطريقُمح  ُسليمُفأتْتهُُملسو هيلع هللا ىلصدخلُالنبي  عىلُأ م 

ُوسمنُ  واُسمن كمُيفُسقائه:ُقال,ُبتمر  كمُيفُوعاِئهُفإينُصائم,ُأ عيد  ُمنُالبيتُ.ُومتر  ُقامُإىلُناحية  ثم 

ليمُوأ هِلُبيتها ُس  ُاملكتوبةُفدعاُأل م  ُغري  ليم,ُفصىل  ُس  ُلُخويصة:ُفقالْتُأ م  ماُ:ُقال.ُياُرسولُاهللُإن 

ُخري.ُخادم كُأ نٌسُ:ُقالت.ُهي ُ."فذكرُنحوه...ُفامُترك 

:ُعنُإسحقُبنُعبدُاهللُبنُأيبُطلحةُعنُأنسُبنُمالك(658ُ)ومسلمُ(404ُ)وأخرجُالبخاريُُ

ُاهللُ" ليكةُدعْتُرسول  تهُم  ُجد  ُصنعْتهُلهُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُمنه.ُلطعام  ُلكم:ُثمُقال,ُفأ كل  قالُ.ُق ومواُفأل صل 

ُمنُطولُما:ُأنٌسُ ُإىلُحصريُلناُقدُاسود  ُاهللُ.ُل بسُفنضحت هُبامءُفقمت  ُأناُ,ُملسو هيلع هللا ىلصفقامُرسول  وصففت 

ُاهللُ.ُوالعجوزُمنُوراِئنا,ُواليتيمُوراءه ُلناُرسول  ُانرصف,ُركعتنيُملسو هيلع هللا ىلصفصىل  ُ."ثم 

يد(8ُ  /3)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُ:ُيفُرشحهُلروايةُمح  ةُالتيُصىل  ُالقص  ُهذهُالقصةُغري  وكأن 

ُعىلُاحلصريُِ ُفيها ُأ نساُ , ليمُمنُورائه,ُلكنُوقعُعندُأمحدُيفُروايةُثابتُوأ قام  ُس  ُوأم  ه ُخلف  وهوُ,

ُ"نحوه,ُُ-ملسلمُمنُطريقُسليامنُبنُاملغريةُعنُثابتُ ُحرامُوأ م  ُأ م  ُفأ قام  عا  ُركعتنيُتطو  ثمُصىل 

نا ليمُخلف  د,ُ"وأ قامنيُعنُي مينه,ُس  تملُالتعد  ُفيهاُألمُ ,ُوَي  ُالقصةُاملاضيةُالُذكر  ُُألن  ,ُويدل  حرام 

ُأ ن هُهناُملُيْأكل ِدُأ يضا  ناكُأ كل,ُعىلُالتعد   انتهى.ُوه 

 .انظرُماُقبله(ُ )
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ُطاُإىلُاملساجدبابُفضلُكثرةُاخل ُُ

ُُيبُبنُِعنُأُ ُ-406ُ ُقُ نصارُبيتهُأُ منُاأل ُُكانُرجٌلُُ:قالُ؛ُكعب  ُيفُصُبيت 

ُ.ُاملدينة ُُ.عناُلهفتوج ُُ:قالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِطئهُالصالةُ فكانُالُخت  ياُُ:لهُفقلت 

ُنُ فالنُلوُأُ  ُيُ ُاراُ مِحُُكُاشرتيت  ُُ,مضاءمنُالرُ ُقيك  ُ.األرضُنُهوامُ مُُِويقيك 

ُأمُ ُ:قال
ُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصببيتُحممدٌُُبُطن ُحبُأنُبيتيُمُ واهللُماُأُ ُ( ) ُبهُمحالُ ُفحملت 

ُأُ  ُحتى ُُتيت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي  ُفدعاهُ:قالُ.هخبتُ فأُ . ُمثلُذلك. ُله ُفقال ُأنهُ. ُله وذكر

ُ.ُهُاألجرُ ثرُِوُيفُأُ يرج ُ ُُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُلهُالنبي  ُ.لكُماُاحتسبت 

ُُ:قالُ:ويفُرواية ُيرس  ُإىلُجنِبُُينُأنُ ما ُأُ ُ.املسجدُمنزل ُأنُْإين كتبُلُيُ ُريد

ُ ُُ.شايُإىلُاملسجدمم  ُُ.هلإىلُأُ ُورجوعيُإذاُرجعت  ُقدُمجعُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ.ُهلكُذلكُكلُ ُاهلل 

ُُ:قال.ُبريالزُ ُأيبُعنُ-400ُ ُنائيةُ كانتُديارُ ُ:عبدُاهللُقالُبنُ ُجابرُ ُسمعت  ُنا

ُفن ُُ.ناُفنقرتبُمنُاملسجدبيوتُ ُنبيعُ ُناُأنُْردُْفأُ ُ.عنُاملسجد ُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاناُرسول 

ُُإنُ  ُُلكمُبكل  ُ.درجةُطوةُ خ 

ُُقاعُ البُُِخلِتُُ:قالُ؛عبدُاهللُبنُُِعنُأيبُنرضةُعنُجابرُُِ-408 ُ,املسجدُحول 

ُُفبلغُ ُ.املسجدُُِرِبُينتقلواُإىلُقُ ُبنوُسلمةُأنُُْرادُ فأُ  نهُإُُِ:فقالُهلمُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُذلكُرسول 

ُقُ ُريدونُأنُْكمُتُ نُ نيُأُ بلغُ  ُتنتقلوا ُُ.نعمُ:قالواُ؟املسجدُُِرب  ُرسول  ناُردُْاهللُقدُأُ ُيا

ُ.كمآثارُ ُكتْبُكمُتُ ديارُ ُ,كمآثارُ ُكتْبُكمُتُ ياُبنيُسلمةُديارُ ُ:فقالُ.ذلك

                                                           

ُبعدُامليم(ُ ) اُبألف   .كالمهاُصحيٌحُ:ُقالُالنووي.ُوتأيتُأ م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
187 

ُماُكانُيُ ُ:فقالواُ:ويفُرواية ُاُكُ نُ ناُأُ رس  ُ.لناوُ ناُحت 

ُرفعُبهُالدرجاتوتُ ُ,حىُبهُاخلطايابابُامليشُإىلُالصالةُمتُ ُ

ُاُبنُُِعنُجابرُُِعنُأيبُسفيانُ-401ُ ُُ:قالُهللعبد ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُمثل 

ُيُ ُ.كمحدُِأُ ُعىلُباِبُُرُ مُْغُ ُجارُ ُاخلمسُكمثلُنرُ ُالصلواِتُ ُُغتسل  مخسُُيومُ ُمنهُكل 

ُ.مرات

ُ؟رنيُذلكُمنُالدُ بقُِوماُيُ ُ:قالُاحلسنُ:قال

ُبابُفضلُاجللوسُيفُمُ ُ ُوفضلُاملساجدُ,هُبعدُالصبحصال 

ُُبنُُِعنُسامكُُِ-480ُ ُُ:قال.ُحرب  ُأُ ُ:رةسمُ ُبنُُِجلابرُُِقلت  ُُكنت  ُجت  ُُالس  ُرسول 

ُمنُمُ ُكانُالُيقومُ ُ.كثرياُ ُ.نعمُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُهُالذيُيُ صال  ُصل  بحُأوُالغداةُُفيهُالص 

ُُفإذاُطلعِتُُ.الشمسُحتىُتطلعُ  مرُفيأخذونُيفُأُ ُ.ثونوكانواُيتحدُ ُ.قامُالشمس 

ُكُ حُ فيْضُُ.اجلاهلية ُ.مُ ونُويتبس 

ُُحتىُتطلعُ ُ:ويفُرواية ُح ُُالشمس  ُ.ناُ س 

ُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-ُ 48 .ُهاإىلُاهللُمساجدُ ُالبالدُُِحب 

ُوأُ  ُ.هاسواقُ إىلُاهللُأُ ُالبالدُُِبغض 

ُبابُمُ ُ ُباإلمامة؟ُنُأحق 

ُسعيدُ ُ-ُ 48 ُأيب ُقالاخل ُُعن ُُ:دري؛ ُرسول  ُُقال ُثالثةُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُكانوا إذا

ُُ.همقرؤُ همُباإلمامةُأُ حقُ وأُ ُ.همحدُ همُأُ مُ ؤُ فليُ 

ُُ:نصاري؛ُقالاأل ُُعنُأيبُمسعودُ ُ-484ُ همُقرؤُ أُ ُالقومُ ُيؤمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 
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ُيفُالقراءةُسواءٌُُفإنُُْ,لكتابُاهلل ُُ,نةبالس ُهمُعلمُ فأُ ُكانوا ُنةُسواءٌُفإنُكانواُيفُالس 

ُ.لامُ قدمهمُِسُفأُ ُكانواُيفُاهلجرةُسواءٌُُفإنُُْ,قدمهمُهجرةفأُ 

ُُنُ ؤمُ والُيُ  ُُالرجل  ُهُعىلُتكرمتُِيفُبيتُُِوالُيقعدُ ُ,هيفُسلطانُُِالرجل  ُُ.ُبإذنههُإال 

ُ.اُ سن ُُ:مكانُسلامُ ُ:ويفُرواية

ُُفإنُُْ,همُقراءةقدمُ وأُ همُلكتابُاهللُقرؤُ أُ ُالقومُ ُيؤمُ ُ:ويفُرواية مُكانتُقراءهت 

ُ.ناُ كبهمُِسُهمُأُ فليؤمُ ُ.كانواُيفُاهلجرةُسواءُفإنُُْ,مهمُهجرةقدُ همُأُ سواءُفليؤمُّ

ُإذاُنزلتُباملسلمنيُنازلةُ,بابُاستحبابُالقنوتُيفُمجيعُالصالةُ

ُُأنُ ُ؛عازبُالباءُبنُ ُعنُ-483ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُكانُيقنت  ُ.بحُواملغرِبُيفُالص 

ُُعنُ-485ُ ُإُُِبنُُِفاِفُخ  ُالغُِيامء ُُركعُ ُ:قالُُفاري  رفعُُثمُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُفقالرأس  ُغفرُ ُ:ه ُاهللساملُ ُسلمُ وأُ ُ,هلاُاهلل ُغفار ُ,هاهللُورسولُ ُعصِتُُوعصيةُ ُ,ها

ُ.ُساجداُ ُوقعُ ُثمُ ُ,وذكوانُالُ عُْرُُِوالعنُُْ,العنُبنيُحليانُاللهمُ 

ُ.جلُذلكنُأُ مُُِالكفرةُُِةُ لعنُعلْتُفجُ ُ:قالُخفاف

ُواستحبابُتعجيلُقضائهاُ,بابُقضاءُالصالةُالفائتةُ

ُُعنُأيبُهريرة؛ُأنُ ُ-486ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.ليلةُ ُسارُ ُ.منُغزوةُخيبُحنيُقفل 

ُُ.اكألُلناُالليلُ:وقالُلباللُ.( )سىُعرُ رُ دركهُالكُ حتىُإذاُأُ  ُ,رُلهدُ ماُقُ ُُبالٌلُفصىل 

ُ ُُ.هوأصحابُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُونامُرسول  هُمواجهُإىلُراحلتُُِبالٌلُُاستندُ ُتقاربُالفجرُ ُفلام 

                                                           

رى(:ُ)4 4/ )ُ"رشحُمسلم"قالُالسيوطيُيفُُ( ) س.ُ)النوم:ُوقيل,ُبفتحُالكافُالن عاس(ُالك  (ُعر 

 .انتهى.ُالتعريسُنزولُاملسافرينُآخرُالليلُللنومُواالسرتاحةُأيضاُ :ُقالُاخلليلُواجلمهور
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ُفلمُيُ ُ.إىلُراحلتهُستندٌُوهوُمُ ُ.عيناهُبالال ُُفغلبْتُُ.الفجر والُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُستيقظُرسول 

ُمنُأصحابهُحتىُرضبتُ ُحدٌُوالُأُ ُبالٌلُ ُ.ُهمُالشمس 

ُ ُُففزعُ ُ.مُاستيقاظاُ هلُ وُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفكانُرسول  فقالُُ.أيُباللُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.ُبنفسكُ-ُيُياُرسولُاهللمُ نتُوأُ يبُأُ بأُ ُ-ُخذُ بنفيسُالذيُأُ ُأخذُ ُ:بالل

ُُتوضأُ ُثمُ ُ.همُشيئاُ فاقتادواُرواحلُ ُ.اقتادواُ:قال فأقامُُبالال ُُوأمرُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.الصالةُ  ُ.ُُهبمُالصبحفصىل  ُفلام  ُمُ ُ:قالُ.ُالصالةُ ُقض  ُُنُنيس  هاُإذاُالةُفليصلُ الص 

ُ[.3ُ -اآليةُطه]ُ{أقمُالصالةُلذكري}ُ:قالُاهلل ُفإنُ ُ,ذكرها

ُ.للذكرىُ:شهابُيقرؤهاُوكانُابنُ ُ:قالُيونس

ُنبي ُعرُ ُ:ويفُرواية ُمع ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسنا ُنستيقظُحتىُطلعِتُ. ُُفلم فقالُُ.الشمس 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ ُكل  ُمُ ُفإنُ ُ.راحلتهُسُِبرأُُْرجلُ ُليأخذ ُالشيطانُنزٌلُهذا ُفيه ُ.حرضنا

ُُثمُ ُ.ففعلناُ:قال
ِ
ُباملاء ُفُدعا ُُ.قيمتُالصالةثمُأُ ُ.نْيُتُ سجدُ ُسجدُ ُثمُ ُ.أُ توض  ُفصىل 

ُ.الغداة

ُُاهللُبنُُِعبدُِعنُُ–480ُ ُخطُ ُ:قالُ؛عنُأيبُقتادةُرباح  ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبناُرسول 

ُُ.غداُ ُشاءُاهللُإنُُْوتأتونُاملاءُ ُ.تكمُوليلتكمشيُ سريونُعُ إنكمُتُ  ُُفانطلق  الُُالناس 

ُ.ُعىلُأحدُ ُحدٌُيلويُأُ 

ُُ:قتادةقالُأبوُ ُإىلُجنبُُِحتىُإهبارُ ُيسريُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفبينامُرسول  ُ:قالُ.هالليلُوأنا

ُ ُُفنعس  ُفدعمتُ تيتُ فأُ ُ.هفاملُعنُراحلتُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُوقظهأُ ُمنُغريُأنُُْهه ىُحتُ .

ُ ُىُهتوُ حتُ ُسارُ ُثمُ ُ:قالُ.هعىلُراحلتُُِاعتدل  هُفدعمتُ ُ:قال.ُمالُعنُراحلتهُرُالليل 
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ُُوقظهأُ ُمنُغريُأنُْ ُعىلُراحلتهُحتىُاعتدل  ُكانُمنُآخرُسارُحتُ ُثمُ ُ:قال. ىُإذا

ُحُ الس ُ ُُ.منُامليلتنيُاألولينيُهيُأشدُ ُ.ميلةُ ُرُمال  .ُههُفدعمتُ تيتُ فأُ .ُحتىُكادُينجفل 

ُرأُُْفرفعُ  ُفقالس  ُُ؟نُهذامُ ُ:ه ُقتادةُ:قلت  ُأبو ُمسريُ ُ:قال. ُهذا ُكان ُمن ُمتى ؟ُيك

ُُحفظكُاهلل ُ:قال.ُماُزالُهذاُمسرييُمنذُالليلةُ:قلت ُ.هبهُنبيُ ُبامُحفظت 

ُنُ ُ:ثمُقال ُثمُ هلُترانا ُهلُترىُمنُأحدُ ُ:قالُخفىُعىلُالناس؟ هذاُُ:؟ُقلت 

ُراكٌبُ ُقلت. ُُ:ثم ُراكب  ُآخرُهذا ُاجتُ حتُ . ُفكُ عُْمُ ى ُسبعةُ ن ُنا ُُا ُركب  ُُ:قال. ُفامل 

ُ ُعنُالطريقُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفوضعُرأُْ. ُهس  ُصالتُ ُ:قالُثمُ . ُعلينا فكانُُ.نااحفظوا

ُ ُ.ُعنيزُِمناُفُ فقُ ُ:قالُ.والشمسُيفُظهرهُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُمنُاستيقظُ ُأول 

ُفركبُُْ:ثمُقال ُارتفعِتُُ.نافرْسُُنااركبوا ُُحتىُإذا ُُالشمس  ُثمُ ُ.نزل 
ُبميضأةُ  ُدعا

ُُ:قالُ.منُماءُكانتُمعيُفيهاُشٌئُ وبقيُُ:قال.ُدونُوضوءُأناُمنهاُوضوءاُ فتوض 

ُُ:قتادةُثمُقالُأليبُ.منُماءُفيهاُشٌئُ ُ.فسيكونُهلاُنبأٌُ.ُكتُ أُ احفظُعليناُميض 

ُُ.بالصالةُنُبالٌلُذُ أُ ُثمُ  ُفصىل  ُُثمُ ُ.ركعتنيُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  فصنعُكامُُُالغداةُ صىل 

ُ ُُ:قالُ.يومُكانُيصنعُكل  ُُوركب  ُُ:قال.ُوركبناُمعهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُفجعل  ناُبعض 

ُ ُُ.نا؟ناُيفُصالتُِصنعناُبتفريطُِارةُماُماُكفُ ُ:إىلُبعضُيمس 

عىلُمنُملُُإنامُالتفريطُ ُ.ليسُيفُالنومُتفريطُ:سوة؟ُثمُقالأُ ُاُلكمُيفُ مُ أُ ُ:ثمُقال

ُ ُحتىُجييءُ ُيصل  ُُالصالة ُاأل ُُوقت  ُحنيُنُفعلُذلكُفليصلُ فمُ ُ.خرىالصالة ها

ُ.هاُعندُوقتهافإذاُكانُالغدُفليصلُ ُ.نتبهُهلايُ 

ُُ:ثمُقال ُأُ ُ:صنعوا؟ُقالُثمُقالُماُترونُالناس  ُُصبح  فقالُُ.همفقدواُنبيُ ُالناس 
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ُُ:أبوُبكرُوعمر ُُإنُ ُ:وقالُالناسُ.فكمملُيكنُليخلُ ُ.بعدكمُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُرسول 

ُ.واعواُأباُبكرُوعمرُيرشدُ يطيُ ُفإنُْ.ُيديكمبنيُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُُفانتهيناُإىلُالناسُحنيُامتدُ ُ:قال ُُالنهارُومحي  ُُ:وهمُيقولونُ.شئُكل  ُياُرسول 

ُلُغُ أُ ُ:ثمُقالُ,عليكمُ( )لكالُهُ ُ:فقال.ُعطشناُ.ناكُْاهللُهلُ  يرُِمُ طلقوا
( )ُ ُ:قال,

ُُ.ودعاُبامليضأة ُُفجعل  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  رأىُُدُأنُْعُ فلمُيُ ُ.سقيهموأبوُقتادةُيُ ُ.يصب 

ُ ُتكابُ ُماءُ ُالناس  ُامليضأة ُعليهايف ُُ.وا ُرسول  ُُفقال ُاملأْلُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كمُكلُ ُ.حسنوا

ُ ُُ.ففعلواُ:قالُ.ىريوُ س  ُُفجعل  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  حتىُماُبقيُغرييُ.ُسقيهموأُ ُ,يصب 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِوغريُ 

ُُ:قال ُُثمُصب  ُُ:فقالُلُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُالُأُ ُ:ارشبُفقلت  ُىُتُ حتُ ُرشب  ياُُرشب 

ُُ:قالُ.ساقيُالقومُآخرهمُرشباُ ُإنُ ُ:قالُ,رسولُاهلل ُُ.فرشبت  رسولُاهللُُورشب 

ُُىفأتُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.( ) واءُ نيُرُِجامُ ُاملاءُ ُالناس 
ُحدُ إينُأل ُُ:رباحُاهللُبنُ ُفقالُعبدُ ُ:قال إذاُقالُ.ُاجلامعُهذاُاحلديثُيفُمسجدُُِث 

ُانظرُأُ ُ:صنيح ُُعمرانُبنُ  ُي  ُ.ُالركبُتلكُالليلةُحدُ فإينُأُ ُ.ثدُ اُالفتىُكيفُحت 

ُقلت ُُ:قال ُباحلديثُعلمُ أُ ُفأنت  ُأُ ُ:فقال. ُممن ُنت  ُقلت  ُاألنصارُ:؟ ُمن ُ:قال.

                                                           

ُاهلاء(:88ُ /5)قالُالنوويُ(ُ )  .انتهى.ُوهذاُمنُامل عجزات,ُوهوُمنُاهلالك.ُبضم 

ِغريُ :ُقالُأبوُعبيدُ (:ُ 6 / )ُ"غريبُاحلديث"لُابنُاجلوزيُيفُقا(ُ ) ُالص  ْعب  واملعنىُجئوينُ.ُهوُالق 

رُ :ُقالُابنُاألعرايب.ُبه م  ُاألقداِحُالغ  ي.ُأ ّول  ُالر  ْبل غ  ُ,ُوهوُالذيُالُي  ْعب  ِلُ.ُثمُالق  ج  ُالر  وهوُق ْدرُري 

ْرويُاإِلثننيُوالثالثةُ  ُ,ُوقدُي  س  ُالع  ْفدُ ثمُ,ُث م  ْحنُ ,ُالر    .انتهى.ُثمُالت ْبنُ ,ُثمُالص 

واُمنُامْلاء(4ُ) ْدُرو  َينيُق  ْسرت   .(3 8/ )ُ"النهاية"قالهُيفُ.ُأيُم 
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ُفحدُ ُ:قالُ.بحديثكمُعلمُ نتمُأُ ثُفأُ حدُ  ُُ:فقالُعمرانُ ُ.القومُثت  تلكُُلقدُشهدت 

ُ ُ( ).هُكامُحفظتهحفظُ ُأحداُ ُأنُ ُالليلةُوماُشعرت 

ُُ:قالُ؛ُُعنُأيبُقتادةُ-488ُ ُكانُيفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  سُفعرُ ُ,إذا

ُعرُ ُ.هعىلُيمينُُِاضطجعُ ُبليلُ  ُوإذا س 
ُقُ ُ( ) ُبحُنُ بيلُالص  ُص  ُرأُُْووضعُ ُ,هذراعُ ُب  هُس 

   .هفُ عىلُكُ 

                                                           

ال ُُمنُحديثُعمرانُبنُحصنيُ(ُ 68)ومسلمُ(440ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )  .نحوهُمطو 

( ُ داُ ( شد  ُم 
همالت  ُبم  ُأي. :ُ ُنزل  ُواجلمهور. ُاخلليل  ُقال :ُ ُللنوِمُالتعريس  ُالليِل ُآخر ُاملسافرين نزول 

ُأ وُنارُ :ُوقالُأ بوُزيد.ُواالسرتاحِةُأ يضاُ  ُكانُمنُليل  ُأيُوقت  سونُ"ويفُاحلديثُ.ُهوُالنزول  عر  م 

 .للسيوطي(4ُ 4/ )الديباجُ.ُ"يفُنحِرُالظهرية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
193 

 كتاب صالة املسافرين وقصرها
 

ُبابُصالةُاملسافرينُوقرصهاُ

ُُ:قالُ؛ةميُ عنُيعلُبنُأُ ُ-481ُ ُناحُأنُْليسُعليكمُج ُ}ُ:اخلطابُبنُُِلعمرُ ُقلت 

ُ ُتقرص  ُمنُالص  ُإنُْوا ُأنُُْالة ُالذينُكفرواُخفتم ُآية]ُ{يفتنكم ُ 0 -النساء فقدُ[

ُُ:الناسُفقالُنُ مُِأُ  ُُعجبت  ُفسأُ ُ.منهُمماُعجبت  ُُلت  ُ:فقالُ.عنُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.هواُصدقتُ فاقبلُ ُ.هباُعليكمُقُاهلل تصدُ ُصدقةٌُ

ُُ:عباس؛ُقالُعنُابنُُِ-410ُ ُيفُاحلرِضُُملسو هيلع هللا ىلصكمُنبيُ ُعىلُلسانُُِالصالةُ ُاهلل ُفرض 

ُ.ركعةُويفُاخلوِفُُ,نيركعتُ ُويفُالسفرُُِ,ربعاُ أُ 

ُاهل ُُوسىُبنُِعنُمُ ُ-ُ 41 ُُ:قالُ؛ذلسلمة ُكيفُأُ ُ:عباسُ ُابنُ ُسألت  ُإذاُصل 

ُ ُبمكةُإذاُملُأُ ُكنت  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصيبُالقاسمُسنةُأُ ُ,ركعتنيُ:فقالُ؛معُاإلمامُُِصل 

ُُ:قالابُاخلطُ ُعاصمُبنُعمرُبنُُِبنُُِحفصُُِعنُ-ُ 41 مرُيفُعُ ُابنُ ُصحبت 

ُُ:قالُ.مكةُطريِقُ .ُهرحلُ ُىُجاءُ حتُ ُ.قبلناُمعهقبلُوأُ أُ ُثمُ ُ.ركعتنيُُلناُالظهرُ فصىل 

ُ ُُمنهُالتفاتةُنحوُ ُفحانْتُُ.ناُمعهْسُوجلُ ُوجلس  ُُحيث  ُ:فقال.ُقياماُ ُىُناساُ فرأُ ُ.صىل 

ُُ:قالُ.حونسبُ يُ ُ:هؤالء؟ُقلتُماُيصنعُ  ُأل ُُحاُ سبُ مُ ُلوُكنت  ُُمتمت  ُ.ُاليتص 

ُابنُ  ُخيُإُِأُ ُيا ُُينُصحبت  ُفرُِيفُالس ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُيزدُْف. ىُعىلُركعتنيُحتُ ُلم

ُ ُُ,هُاهلل قبض  ُعىلُركعتنيُحتُ ُلمُيزدُْأباُبكرُفُوصحبت  ُُ,هُاهللىُقبض  ُعمرُ ُوصحبت 

ُعىلُركعتنيُحتُ ُلمُيزدُْف ُُثمُ ُ,هُاهللىُقبض  عىلُركعتنيُحتىُُعثامنُفلمُيزدُُْصحبت 
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ُ ُاهللقبض  ُقالُاهللُ,ه ُكانُلكمُيفُرسولُِ}ُ:وقد ُحسنةٌُاهللُأُ ُلقد األحزابُ]ُ{سوة

ُ( )[.  -آية

ُبنُُِ-414ُ َُييى ُاهل ُُعن ُن ُيزيد ُُ:قالُ؛ائي  ُُسألت  ُقرِصُُبنُ ُأنس  ُعن ُمالك

ُ ُفقالالص  ُُ:الة؟ ُرسول  ُُكان ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُخرج  ُأُ ُمسريةُ ُإذا ُثالثةُ ُ,ميالُ ثالثة ُأو

ُ ُُ,( )فراسخ  ُ.ُركعتنيصىل 

ُُ:قالُ؛فريبريُبنُنُ عنُج ُُ-413ُ ُُخرجت  حبيلُبنُالس ُمعُرش 
عىلُُمطُإىلُقريةُ 

ُُرأسُِ ُُ.ميالُ ُسبعةُعرشُأوُثامنيةُعرش  ُُ.ُركعتنيفصىل  ُُ:فقالُ.لهُفقلت  ُعمرُ ُرأيت 

ُ ُركعتنيُبذيُاحل ُصىل  ُُ.ليفة ُأُ ُ:فقالُ.لهُفقلت  ُإنام ُُفعل  ُرأيت  ُُكام ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.يفعل

ُ.ثامنيةُعرشُميالُ ُعىلُرأسُُِ.صومنيُمنُمِحُقالُهلاُدُ يُ ُرضاُ تىُأُ هُأُ نُ أُ:ويفُرواية

ُبابُقرصُالصالةُبمنىُ

ُُ:عمر؛ُقالُعنُابنُ ُعنُنافعُ ُ-415ُ ُصىل  وأبوُُ.بمنىُركعتنيُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول 

ُعُ ُثمُإنُ ُ.همنُخالفتُُِثامنُصدراُ وعُ ُ.يبُبكربعدُأُ ُوعمرُ ُ.بكرُبعده ُُبعدُ ثامنُصىل 

                                                           

ُمنُروايةُحفصُبلفظُ(ُ 05 ,050ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ترصا  ُاهللُ"ُم  ُرسول  انُالُفكُملسو هيلع هللا ىلصصحبت 

ثامنُكذلك مرُوع  فِرُعىلُركعتنيُوأ باُبكرُوع  ُيفُالس  ُ.ُ"يزيد 

ُُ ُرواية ُالسفر"ويف ُيف ُي سب ح  ُأ راه ُفلم ,ُ ه ُذكر  ُجل  ُاهلل ُأ سوٌةُ}وقال ُاهلل ُرسوِل ُيف ُلكم ُكان لقد

ُ."{حسنةٌُ

 .دونُقصةُابِنُعمرُ

ُي ساويُكيلوُو(ُ ) ُثالثةُأميال.ُمرت600ُامليل   .كيلوُتقريباُ 5ُمقدارُالفرسخُفيكونُ,ُوالفرسخ 
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ُ.أربعاُ 

ُابنُ  ُُ,مرعُ ُفكان ُصىل  ُاإلمامُِإذا ُُُمع ُُ.ربعاُ ُأُ صىل  ُصال  ُوحدُ وإذا ُها ُصىل  ُه

ُ( ).ركعتني

ُُ:مر؛ُقالعُ ُعاصمُعنُابنُُِحفصُبنُِعنُُ–416ُ صالةُُبمنى ُُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي ُصىل 

ُُ.وعثامنُثامينُسننيُ,وعمر,ُوأبوُبكرُ.ُاملسافر ُُ.سننيُأوُقالُست 

ُعمرُيُ ُوكانُابنُ ُ:قالُحفص ُُثمُ ُ.ُبمنىُركعتنيصل  عمُُأْيُُ:فقلتُ.هيأيتُفراش 

ُلوُصلُ  ُُ:بعدهاُركعتنيُقالُيت  ُأل ُُلوُفعلت  ُ( ).الصالةُمتمت 

ُُ ُحالُيفُاملطرالةُيفُالرُ بابُالص 

ُجابرُ ُ-410ُ ُقالعن ُُ:؛ ُرسولُِْجُرُ خ  ُمع ُُنا ُيفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُطرنافمُ . ُ:فقال.

ُ ُ.هنُشاءُمنكمُيفُرحلُِمُ ُليصل 

ُهتبابُجوازُصالةُالنافلةُعىلُالدابةُيفُالسفرُحيثُتوج ُُ

                                                           

ُمنُطريقُنافعُبه(ُ 04 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

هُ ُ.وأ خرجهُالبخاريُومسلمُمنُط رقُعنُابنُعمرُنحو 

ُأ ربعاُ )دونُقولهُُ ُمعُاإلمامُصىل  ُعمرُإذاُصىل  تني.ُفكانُابن  ُرْكع  هُصىل  هاُوحد  ُ(.وإذاُصال 

ؤُ  .ُالُموسىُبنُسلمةُلهوانظرُحديثُابنُعباسُيفُالبابُقبلهُيفُس 

مُقريبا ُمنُطريقُحفص(ُ ) ُ.أخرجاهُيفُالصحيحنيُكامُتقد 

حيحنيُ(أوُقالُستُسنني,ُثامينُسنني)دونُقولهُُ ةُالتيُيفُاحلديثُاملايضُيفُالص  .ُوهيُت بنيُامل د 

ُمنُخالفته)بقولهُ له(.ُصدرا  ُاليشءُأو  ُصدر  ُعىلُالنصِفُ.ُلكنُي شكلُعىلُذلكُأن  وهذهُاملدةُت زيد 

لناُثامنُسنني ُسنني.ُإْنُق  لناُست  ُخالفةُعثامنُدامتُثنتيُعرشةُسنة.ُوعىلُالنصِفُإْنُق  واهللُ.فإن 

 أعلم
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ُُ:مر؛ُقالعُ ُبريُعنُابنُِج ُُبنُُِسعيدُُِعنُ-418ُ صل,ُوهوُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُعىلُراحلتُُِإىلُاملدينةمنُمكةُُقبٌلُمُ  فأينامُ}ُ:وفيهُنزلْتُُ:قالُ.هكانُوجهُ ُهُحيث 

ُ( )[.5  ُالبقرة]ُ{وجهُاهللُواُفثمُ ولُ تُ 

ُُمروُبنُِعُ عنُُ-411ُ ُُ:مر؛ُقالعُ ُعنُابنُُِساريُ ُبنُُِسعيدُِعنُُيىُاملازينُ َي  ُرأيت 

ُ ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ( ).إىلُخيبُهٌُوج ُوهوُمُ ُ.محارُ ُعىلُصل 

                                                           

مرُنحوه(000ُ)ومسلمُ(033ُ ,155ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) وغريمهاُعنُابِنُع  ُوساملُ  ُ.منُطريقُنافع 

كمة:ُوفيهاُدليٌلُلقوِلُمنُقالُ(.فأينامُتولواُفثمُوجهُاهلل:ُوفيهُنزلت)دونُقولهُُ ُاآليةُحم  اُ,ُإن  وأ ن 

هْتُ الةُعىلُالراحلةُحيثُتوج  ُ.ُنزلْتُيفُالص 

ُيفُسبِبُنزوِلُاآلية(8ُ / )ُ"ناسخُواملنسوخال"قالُالنحاسُيفُُ ُاألقوال  ُ:ُبعدُأْنُذكر  وهذاُالقول 

ته,ُعليهُف قهاءُاألمصار ُالباب.ُويدل كُعىلُصح  ُذكرُحديث   .ثم 

مروُبنَُييىُبه(5011ُ)وأمحدُ(6ُ   )وأبوُداودُ(ُ 03)أخرجهُالنسائيُ(ُ ) ُ.منُروايةُع 

ُ.ُمنُروايةُابنُعجالنُعنَُييىُبنُسعيدُعنُأنسُمثله(ُ 03)وأخرجهُالنسائيُأيضا ُُ

ُبنَُييىُعىلُقولهُ:ُثمُقالُ ُتابعُعمرو  ُأ حدا  ُعىلُمحار"الُنعلم  وحديثَُييىُبِنُسعيدُعنُ,ُ"ي صل 

ُموقوف ُالصواب  ُ.ُانتهى.ُأنس 

ُ.وكذاُجزمُالدارقطنيُبذلكُ

حيح:ُقلتُ ُاحلديِثُيفُالص  وعبِدُاهللُبِنُدينارُوسعيدُبِنُيسارُعنُابنُأصل  ُوساملُ  نيُمنُطريقُنافع 

ال ُ.ُعمر ُ.ُمترصا ُومطو 

ُ."عىلُراحلته":ُومنهمُمنُقال.ُ"عىلُبعريه":ُمنهمُمنُقالُُ

ُمنهمُأنهُعىلُمحارُ ُفقطُ"الفتح"ولذاُعزاهُاحلافظُيفُ.ُوليسُعندُواحد  ُ.ُملسلم 
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ُبابُجوازُاجلمعُبنيُالصالتنيُيفُالسفر 

ُُعنُابنُُِ-300ُ ُعجُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُأنسُ ُشهاب  ُإذا ُُل  ُيُ عليهُالس  ُفر, رُؤخ 

ُويُ ُ.جمعُبينهامفيُ .ُالعرصُلُوقِتُوُ إىلُأُ ُالظهرُ  بينهاُوبنيُُاملغربُحتىُجيمعُ ُرُ ؤخ 

ُحنيُيُ ُ,العشاء ُُغيب  ُالش  ُ( ).فق 

ُبابُاجلمعُبنيُالصالتنيُيفُاحلرضُ

ُُ:عباس؛ُقالُعنُابنُُِبريج ُُبريُعنُسعيدُبنُِالزُ ُأيبُعنُ-ُ 30 ُصىل  اهللُُُرسول 

ُُالظهرُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُُ.باملدينةُمجيعاُ ُوالعرص  ُُ,مجيعاُ ُوالعشاءُ ُواملغرب  ُ.والُسفرُ ُيفُغريُخوف 

_______________________ 

ُمالكُحنيُ":ُعنُأنسُبِنُسريينُقال(ُ 00)ومسلمُ(031ُ )وقدُأخرجُالبخاريُُ ُبن  يناُأنس  تلق 

ُبعنيُالتمر ُقدمُالشامُفتلقيناه ُعىلُمحارُ , ُفرأيت هُي صل  هُذلكُاجلانبُ. ُعنُيسارُ)ووجه  ُمهاٌم وأ ومأ 

ُلغريُالقبلة:ُفقلتُله(ُالقبلة ُاهللُ:ُقال.ُرأيتكُت صل  ُرسول  ُُ."يفعل هُملُأفعلهملسو هيلع هللا ىلصُلوالُأينُرأيت 

الةُعىلُاحلامر.ُقوٌفُعىلُأنسوهذاُمو ُ.ُأيُالص 

وابنُ,ُعنُبكارُبنُماهان(ُ   / )ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(00ُ   )وقدُأخرجهُأمحدُُ

مروُبنُعامرُكالمهاُعنُأنسُبنُسريينُعنُأنس(08ُ /6)ُ"الثقات"حبانُيفُ ُرسولُ",ُعنُع  أن 

هْتُبهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُعىلُناقتِهُحيثُتوج  ُُ."كانُي صىل 

ُُ ُيف ُاحلافظ 500ُ/ )ُ"الفتح"قال ُعىلُ(: الة ُبالص  احلِة ُالر  ُعىل ُالصالة  ُقاس  ُأ نسا  ُكأن  ُهذا فعىل

ُ.انتهى.ُاحلامر

ُمرفوعاُ ُ.وهذاُغريٌبُمنُاحلافظُرمحهُاهلل:ُقلت ُأنهُجاءُعنُأنس  وقدُ:ُ"الفتح"فقالُيفُ.ُفقدُنص 

اجُمنُطريقَُييىُبِنُسعيدُعنُأنس وىُالرّس  ُ",ُر  ُعىلُمحارُ ُملسو هيلع هللا ىلصأّنهُرأ ىُالنبي  وهوُذاهٌبُإىلُ,ُي صل 

ُ.انتهىُ.إسنادهُحسن.ُ"خيب

ُ.منُهذاُالوجه(ُ 06 ,060ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ)دونُقولهُُ ُالشفق  ُبينهاُوبنيُالعشاء,ُحنيُيغيب  ُحتىُجيمع  ُاملغرب  ر   (.ويؤخ 
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ُالزبري ُأبو ُُ:قال ُُمِل ُُ:سعيداُ ُفسألت  ُفقالُفعل  ُُ:ذلك؟ ُكامُُابنُ ُسألت  عباس

ُُرادُ أُ ُ:فقال.ُنيلتُ سأُ  ُمُ منُأُ ُحداُ جُأُ رُ أنُالَُي 
ُ.هتِ

ُُ:ويفُرواية ُ.والُمطرُ ُ,يفُغريُخوف 

ُُمجعُ ُ:ويفُرواية هرُبنيُالظُ ُفجمعُ ُ.زوةُتبوكيفُغُ ُهارُ سافُ ُةُ سفرالةُيفُبنيُالص 

ُُواملغرِبُُ.والعرِصُ
ِ
ُ( ).والعشاء

ُُمجعُ ُ:جبلُقالُبنُُِمعاذُُِعنُ-ُ 30 هرُتبوكُبنيُالظُ ُيفُغزوةُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُوبنيُاملغرِبُ.ُوالعرص
ِ
ُ.والعشاء أنُُرادُ أُ ُ:هُعىلُذلك؟ُقالُفقالماُمحلُ ُ:قالُفقلت 

ُ ُ.تهمُ جُأُ رُ الَُي 

ُُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-304ُ ُابنُ ن ُبُ خطُ ُ:قالُ,قيقش  ىُحتُ ُبعدُالعرِصُُعباسُيوماُ ُا

ُُ.جومالن ُُوبدِتُُ,الشمسُغربِتُ ُُوجعل  ُالصالةُ ُ,الصالةُ ُ:يقولونُالناس  ُ:قال.

ُ.ُالصالةُ ُ.الصالةُ ُ:نثنيوالُيُ ُ,الُيفرتُ ُمنُبنيُمتيمُ ُهُرجٌلُفجاءُ 

                                                           

ُآخرُ(005ُ)ومسلمُ(0ُ   ,8ُ,540ُ 5)رجُالبخاريُأخ(ُ ) مروُبنُدينارُعنُجابرُمنُوجه  عنُع 

ُعنُابِنُعباس؛ُ ُاهللُ"بِنُزيد  ُرسول  ُوثامنياُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُباملدينةُسبعا  ُ,ُصىل  رُ:ُقلت  ياُأ باُالشعثاءُأ ظن هُأخ 

ُالعرص ل  ُوعج  ُالعشاء,ُالظ هر  ل  ُوعج  ُاملغرب  ر  ُذاكوأ ناُ:ُقال.ُوأ خ  ُ."أ ظن 

ُمطرية ُ؟ُقال:ُفقالُأيوبُ"وللبخاريُُ ى:ُلعل هُيفُليلة  ُ."عس 

ُالطريق,ُهذهُمجيعُالروياتُيفُالبخاريُ ُمنُهذا ُم سلم.ُوملُيروهُإال  دُهبا .ُومجيعُالط رقُاآلتيةُتفر 

ُوالُمطرُ )وليسُعندُالبخاريُقولهُ ُ(.ُمنُغريُخوف 

ته)والُقولهُُ رجُأم  ُ(.أرادُأنُالَُي 

هُالروايةُاآلتيةُ"الخُ..ُلعل ه:ُوقولُأيوبُ ُوالُمطرُ ".ُيرد    ."يفُغريُخوف 
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ُمُ تعلُ أُ ُ:عباسُ ُفقالُابنُ  ُ!ُلكُُمُ نة؟ُالُأُ نيُبالس  ُُ:ثمُقال  ُُرأيت  ُمجعُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ,ُواملغرِبُبنيُالظهرُوالعرِصُ
ِ
ُ.والعشاء

ُعبدُ  ُبنُ ُقال ُُفحاكُ ُ:شقيقُاهلل ُص  ُذلكُيشءٌُدُْيف ُمن ُفأُ ُ.ري ُهريرة,ُأُ ُتيت  با

ُ.ُهقُمقالتُ فصدُ ُ,هفسألتُ 

ُُ.الصالةُ ُ:عباسُ ُالبنُُِقالُرجٌلُُ:ويفُرواية ُُ.الصالةُ ُ:ثمُقالُ.فسكت  ُ.فسكت 

ُُ.الصالةُ ُ:ثمُقال ُنُ مُ تعلُ أُ .!ُلكُمُ الُأُ ُ:ثمُقالُ.فسكت  بنيُُجمعُ ناُبالصالة؟ُوكنا

ُ   .ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِالتنيُعىلُعهدُِالص 

ُبابُجوازُاالنرصافُمنُالصالةُعنُاليمنيُوالشامل

303ُ-ُُ يدُ عنُالس 
ُُ:قال.ُ( ) ُنرِصُكيفُأُ ُ:أنساُ ُسألت  ُإذاُصلُ ُف  عنُيمينيُُ.يت 

ُماُرأُ ُكثرُ ناُفأُ اُأُ أمُ ُ:ساري؟ُقالأوُيُ  ُُيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.مينهعنُيُ ُينرصف 

ُبابُاستحبابُيمنيُاإلمامُ

ُاُإذاُصلُ كن ُُ:قالُ؛عنُالباءُ-305 عنُُنكونُ ُناُأنُْحببُْأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِيناُخلف 

ُبوجهُِيُ ُ,مينهيُ  ُعلينا ُيقولفسمعتُ ُ:قالُ.هقبل ُُ:ه ُتبعُكُيومُ قنيُعذابُ ُرب  أوُ ,ث 

ُ.كعبادُ ُجتمعُ 

ُ( )بابُكراهةُالرشوعُيفُنافلةُبعدُرشوعُاملؤذنُ

ُأُ ُ:قالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُريرةُعنُالنبي ُعنُأيبُهُ ُ-306ُ ُُفالُصالةُ ُ.الصالةُقيمِتُإذا ُإال 

                                                           

 .إسامعيلُبنُعبدُالرمحن(ُ )

 .أيُباإلقامة(ُ )
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ُ.( )املكتوبة

ُُعنُعبدُُِ-300ُ ْ ُُ,املسجدُ ُدخلُرجٌلُُ:قالُ؛سُ ج ُاهللُبنُس  يفُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول 

ُُ.داةالغُ ُصالةُِ ُُثمُ ُ.املسجدُُركعتنيُيفُجانِبُفصىل  ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِدخل  ُفلام 

ُُمُ سلُ  ُُ.ياُفالنُ:قالُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُبأي  ُالتُ الص  مُأُ ُ,ككُوحدُ بصالتُِ؟ُأُ نيُاعتددت 

ُ.نا؟كُمعُ بصالتُِ

ُبابُماُيقولُإذاُدخلُاملسجدُ

308ُ-ُُ ُُ:قالُسيديبُأُ يدُأوُعنُأُ عنُأيبُمح  كمُحدُ إذاُدخلُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُافتحُلُأُ ُاللهمُ ُ:فليقلُ,املسجد ُُ.كرمحتُ ُبواب  كُلُ سأُ ينُأُ إُُِاللهمُ ُ:فليقلُوإذاُخرج 

ُ.كمنُفضلُِ

وأناُُ,وكراهةُاجللوسُقبلُصالهتامُ,بابُاستحبابُحتيةُاملسجدُبركعتنيُ

ُمرشوعةُيفُمجيعُاألوقات

ُعُ ُ-301ُ ُعن ُس  ُبن ُُليممرو ُخ  ُقتادةلُْبن ُأيب ُعن ُاألنصاري, ُصاحِبُُ-ُدة

ُُ:قالُ-ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُُ-املسجدُُدخلت  هراينُالناسُبنيُظُ ُجالٌسُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِورسول 

ُُ:قالُ- ُُ.فجلست  جتلس؟ُُقبلُأنُْنيُركعتُ ُتركعُ ُماُمنعكُأنُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ ُُ:قالُفقلت  ُ.ُوالناسُجلوٌسُُكُجالساُ يتُ اهللُرأُ ُياُرسول 

                                                           

ُمالكُابنُب حينة.ُبلفظهُ"صحيحه"هذاُاحلديثُترجمُبهُالبخاريُيفُ(ُ ) ُعليهُحديث  ُ,وأوردُماُيدل 

ُاهللُ" ُرسول  ُركعتني.ُرأىُرجال ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُي صل  ُاهللُ.ُوقدُأ قيمِتُالصالة  ُرسول  ُبهُُملسو هيلع هللا ىلصفلامُانرصف  الث 

ُ ُاهللُ.ُالناس  ُأ ربعا ؟ُ:ملسو هيلع هللا ىلصوقالُلهُرسول  ُأربعا ؟!ُالصبح   !.ُالصبح 
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ُُ:قال ُ( ).ركعتنيُىُيركعُ حتُ ُفالُجيلْسُُ,كمُاملسجدحدُ أُ ُفإذاُدخل 

هاُثامنُركعاتُكملُ وأُ ُ,هاُركعتانأقلُ ُوأنُ ُ,بابُاستحبابُصالةُالضحىُ

ُواحلثُعىلُاملحافظةُعليهاُ,وأوسطهاُأربعُركعاتُأوُست

ُُ:قالُ؛يققشُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-0ُ 3 ُُ:لعائشةُقلت  ُالنبي  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُهلُكان ُصل 

ُ ُ.ُالُ:حى؟ُقالتالض  ُُُأنُْإال  ُ.غيبهيءُمنُمُ جي 

ُأُ ُ؛عاذةمُ ُعنُ-ُ  3 ُسألْتُن  ُُ:عائشةُريضُاهللُعنهاُا ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكمُكانُرسول 

ُُصلُصالةُ يُ  ُُربعُ أُ ُ:حى؟ُقالتالض  ُ.ماُشاءُويزيدُ ُ.ركعات 

ُ.ُماُشاءُاهللُويزيدُ ُ:ويفُرواية

ُُ:قالُوفلُ نُ ُاحلارثُبنُُِاهللُبنُُِعبدُِعنُُ–ُ  3 ُُسألت  ُأجدُ ُعىلُأنُُْوحرصت 

ُُحداُ أُ  ُُأنُ ُ,بينمنُالناسُخي  ُسبُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ( )بحةُ حُس  ُحداُ أُ ُجدُْفلمُأُ .ُحىالض 

ُ ُُمُ أُ ُغريُأنُ .ُنيُذلكثُ دُ َي  ُُأنُ ُ؛خبتنييبُطالبُأُ أُ ُهانئُبنت  بعدُُتىأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

ُُمترصا ُمنُهذاُالوجه(3ُ 0)ومسلمُ(0ُ   ,344ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.باملرفوعُفقطُوإنام.ُوهيُقصةُأيبُقتادة.ُدونُسبِبُورودُاحلديثُ

سلم(548ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُزيادِةُم  ُآخرُعنُأيبُ:ُبعدُِذْكِر وعندُابنُأيبُشيبةُمنُوجه 

ها"قتادةُ ها؟ُقال:ُقيلُله.ُأ عطواُاملساجدُحق  ُأْنُجتلس:ُوماُحق   .ُ"ركعتنيُقبل 

ُيفُقولُسبحانُاهلل(:505ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) فإذاُأ طلقُعىلُالصالةُفهوُ.ُالتسبيحُحقيقة 

ُ ل  ُمنُبابُإطالقُاسمُالبعِضُعىلُالك  ُوتعاىلُبإخالصُالعبادة, ُهللُسبحانه ٌه ُمنز  ُامل صل  ,ُأوُألن 

ُمنُبابُامل الزمة ُفيكون ُالتنزيه  ُوالتسبيح  رٌفُرشعٌيُ, ُع  ُفهو ُذلكُبالنافلة ُاختصاص  ا ُوأم  واهللُ.

 .انتهى.ُأعلم
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ُُ.عليهُيتُبثوبُفسرتُ فأُ ُ.يومُالفتحُالنهارُ ُماُارتفعُ  ُُ.فاغتسل 

ُُقامُفركعُ ُثمُ  ُ.هأمُسجودُ ُ,أمُركوعهُ,طولهُفيهاُأُ قيامُ دريُأُ الُأُ ُ.ثامينُركعات 

ُ ُهُسبُ فلمُأرُ ُ:قالتُ.تقارٌبُذلكُمنهُمُ ُكل  ُ( ).ُوالُبعدُ ُحهاُقبل 

ُيُ ُ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُأيبُذرُ ُ-4 3 ُُصبحُعىلُكل  حدكمُمنُأُ ُ( )ىالمُ س 

ُُ.صدقةٌُ ُُ.صدقةُوكلُحتميدةُ ُ.صدقةُتسبيحةُ ُفكل  ُُ.صدقةُهتليلةُ ُوكل  ُتكبريةُ ُوكل 

ُُ.عنُاملنكرُصدقةٌُُونٌيُُ.باملعروفُصدقةٌُُوأمرٌُُ.صدقة ركعتانُُزئُمنُذلكوجي 

ُيركعُْ ُ.حىهامُمنُالض 

ُُملسو هيلع هللا ىلصبيبيُوصاينُح ُأُ ُ:قالُ؛رداءيبُالدُ عنُأُ ُ-3ُ 3 ُُدعهنُ أُ ُلنُُْبثالث  ُ:ماُعشت 

ُُبصيامُثالثةُأيامُِ ُُ,شهرُ ُمنُكل  ُ.وترىُأُ حتُ ُنامُ وبأنُالُأُ ُ,ىحُ وصالةُالض 

.ُبابُاستحبابُركعتيُسنةُالفجر,ُواحلثُعليهامُوختفيفهامُواملحافظةُعليهامُ

ُوبيانُماُيستحبُأنُيقرأُفيهام

                                                           

يىلُقال(446ُ)ومسلمُ(ُ 303,ُ    ,ُ 05 )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ماُأنبأناُأحٌدُأنهُ":ُعنُابِنُأ يبُل 

ُ ُهانىءُملسو هيلع هللا ىلصرأىُالنبي  حىُغريُأم ُالض  ُصىل  ,ُ ُالنبي  ُأن  ُفتحُمكةُملسو هيلع هللا ىلصذكرْت ُيوم ُيفُبيتها. .ُاغتسل 

ُثامنُركعات ُمنها,ُفصىل  ُأ خف  ُصالة  ُ,ُفامُرأيت هُصىل  ُوالسجود  ُالركوع  تم  ُأ ن هُي  ُ.ُ"غري 

نُ ُيفُروايةُالبابُألفاظا ُليستُيفُالبخاري.ُوإْنُتقارباُيفُاملعنى,ُومهاُحديثانُمستقال  ُأن  ُ.إال 

ُُ ُاحلافظُيف 4/54ُ)ُ"الفتح"قال ُاحلارثُهذا(: ُبن  ُاهلل ُوعبد  ُعبِدُ: ُاحلارثُبِن ُبِن ُنوفل ُابن  هو

ُ لدُعىلُعهِدُالنبي  حابةُلكونهُو  ُابنُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاملطلبُمذكوٌرُيفُالص  ُسؤاِلُعبدُُوبني  ماجهُيفُروايتهُوقت 

ثامن"ولفظهُ,ُاهللُبنُاحلارثُعنُذلك ُيفُزمِنُع  توافرون.ُسأ لت    .انتهى.ُ"والناسُم 

ُ:ُقالُالنووي(ُ ) ُاألصابعُوسائرُالكف  ُيفُمجيعُعظاِمُالبدِنُومفاصلِه,ُأ صل هُعظام   .انتهى.ُثمُاست عمل 
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ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
213 

ُ.نياُوماُفيهامنُالدُ ُخريٌُُاُالفجرُِتُ ركعُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُعائشةُعنُالنبي ُُ-5ُ 3

ُطلوعُِالرُ ُيفُشأنُُِقالُ:يفُروايةو ُأُ هلُ ُ:جرالفُ ُكعتنيُعند ُام ُالدُ ُإلُ ُحب  نياُمن

ُ.مجيعاُ 

ُهريرةُ-6 3 ُأيب ُُنُ أُ؛عن ُُرسول  ُركُُْقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالفجرعُ يف ُياُ}ُ:تي قل

ُ.{حدٌُقلُهوُاهللُأُ }ُو{ الكافرون

ُُأنُ ُ؛عباسُ ُابنُُِعنُ-0 3 وىلُيفُاأل ُُ:كعتيُالفجريفُرُ ُكانُيقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُأُ }ُ:منهام ُآمناُباهللُوما .ُاآليةُالتيُيفُالبقرة[.46ُ -البقرةاآلية]ُ{نزلُإليناقولوا

ُ[. 5-اآليةُآلُعمران]ُ{آمناُباهللُواشهدُبأناُمسلمون}ُ:ويفُاآلخرةُمنهام

ُرواية ُآلُُِ:ويف ُيف ُكلمةُ تعالُ }ُ:مرانعُُِوالتي ُإىل ُُوا
 
ُوبينكمُسواء آلُ]ُ{بيننا

ُ[.63-اآليةُعمران

ُوبيانُعددهنُ ُ,بابُفضلُالسننُالراتبةُقبلُالفرائضُوبعدهنُ

ُوسُ أُ ُمروُبنُِعنُعُ ُسامل ُُبنُُِعنُالنعامنُُِ-8ُ 3 بنُأيبُُنبسةُ ثنيُعُ حدُ ُ:قال.

ُيفُمرِضُُسفيان ُُ,فيهُهُالذيُمات  ُُ:قال.ُإليهُتسارُ يُ ُبحديث  ُ:بيبةُتقولح ُُمُ أُ ُسمعت 

ُ ُُسمعت  ُمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُبُ ُ,يفُيومُوليلةُركعةُ ُيُعرشةُ تُ ُاثن ُنُصىل  ُلهُهبنُ ُني 

ُ.يفُاجلنةُبيٌتُ

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمنُرسولُُِمنذُسمعتهنُ ُفامُتركتهنُ ُ:قالتُأمُحبيبة

ُ.ُحبيبةُمُ منُأُ ُمنذُسمعتهنُ ُفامُتركتهنُ ُ:وقالُابنُعنبسة

ُ.منُعنبسةُمنذُسمعتهنُ ُماُتركتهنُ ُ:وقالُعمروُبنُأوس
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ُ.وسُ أُ ُمروُبنُِمنُعُ ُمنذُسمعتهنُ ُماُتركتهنُ ُ:وقالُالنعامنُبنُسامل

ُمنُعبدُ ُ:ويفُرواية ُيُ ُمسلمُ ُما ُصل  غريُُعاُ تطوُ ُركعةُ ُثنتيُعرشةُ ُيومُ ُُهللُكل 

ُ.فذكرُبمثلهُ.فريضةُ 

ُُماُمنُعبدُمسلمُ ُ:ويفُرواية ُُثمُ ُ,الوضوءُ ُسبغُ فأُ ُأُ توض  ُصىل  فذكرُُ.يومُُهللُكل 

ُ.بمثله

ُوبعضهاُقاعداُ ُوفعلُبعضُالركعةُقائامُ ُ,وقاعداُ ُبابُجوازُالنافلةُقائامُ ُ

ُُ:قالُ.شقيقُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-1ُ 3 ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِعنُصالةُُِعائشةُ ُسألت 

ُُ:فقالتُ؟عهعنُتطوُ  ُكانُيصل  ُُثمُ ُ.ربعاُ هرُأُ الظُ ُُيفُبيتيُقبل  ُ.ُبالناسخيرجُفيصل 

ُُثمُ  ُفيُ ُيدخل  ُوكانُيُ ُ.ُركعتنيصل  ُُثمُ .ُُبالناسُاملغربصل  ُفيُ ُيدخل  ُ.ُركعتنيصل 

ُ.ُويدخلُبيتيُفيصلُركعتنيُ.صلُبالناسُالعشاءويُ 

ُوكانُيُ  ُوكانُيُ .ُالوترُفيهنُ ُ.ركعاتُُمنُالليلُتسعُ صل  .ُقائامُ ُطويالُ ُُليالُ صل 

ُقاعداُ ُوإذاُقرأُ ُ.وهوُقائمٌُُوسجدُ ُركعُ ُ,وهوُقائمُوكانُإذاُقرأُ .ُقاعداُ ُطويالُ ُوليالُ 

ُُ,الفجرُ ُوكانُإذاُطلعُ ُ.ركعُوسجدُوهوُقاعدٌُ ُ.ُركعتنيصىل 

ُُ:ويفُرواية ُُ:لعائشةُقلت  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُهلُكانُالنبي  بعدُ.ُنعمُ:؟ُقالْتُُوهوُقاعدٌُصل 

ُ.مهُالناسماُحطُ 

ُُأنُ ُ,خبتهعائشةُأُ ُأنُ ُ,لرمحناُعبدُُِسلمةُبنُُِأيبُعنُ-0ُ 3 ُْتُملُيمُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ.وهوُجالٌسُُ.منُصالتهُىُكانُكثريٌُحتُ 

ُُ:أناُقالتُ؛عنُحفصةُ-ُ  3 ُُماُرأيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُصىل  ُ.هُقاعداُ بحتُُِيفُس 
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ُوفاتُِحتُ  ُقبل ُكان ُبعامُ ى ُاثننيُه ُيُ ُ.أو ُفكان ُس  ُيف ُقاعداُ صل ُيقرأُ ُ.بحته ُوكان

ُ ُبالس  ُحتىُتكونُأُ ُ.هالُ تُ ورةُفري  ُ.منهاُطولُِمنُأُ ُطول 

ُُأنُ ُ؛سمرةُبنُِجابرُُعنُ-ُ  3 ُُتملُيمُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ.ُقاعداُ حتىُصىل 

ُاهللُبنُُِ-4ُ 3 ُعبد ُدُ ح ُُ:قالُ؛مروعُ ُعن ُُأنُ ُثت  ُصالةُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُقاعداُ ُالرجلُِ ُيُ فوجدتُ ُ.هفأتيتُ ُ:قالُ,الصالةُنصف  ُه ُُ.ُجالساُ صل  يديُُفوضعت 

ُُ:فقالُ.( )هِسُعىلُرأُْ ُدُ ح ُُ:قلتمرو؟ُعُ ُبنُ اهللُُياُعبدُ ُمالك  ُُثت  ُاهللُأنُ ُياُرسول  ُك 

ُ ُقاعداُ ُصالةُ ُ:قلت  ُنصِفُُالرجل ُوأُ ُ,الصالةُعىل ُتُ ُنت  .ُجلأُ ُ:قالُُقاعداُ صل 

ُولكن ُ ُُ.منكمُحدُ كأُ ُيُلست 

وأنُُ,وأنُالوترُركعةُ,يفُالليلملسو هيلع هللا ىلصُبابُصالةُالليلُوعددُركعاتُالنبيُُ

ُالركعةُصالةُصحيحة

ُعنُعائشةُبيهعنُأُ ُهشامُ ُعنُ-3ُ 3 ُُ:قالت. ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُمنُصل 

ُ ُ.ُمنُذلكُبخمسُ ُوترُ يُ .ُعرشةُركعةُالليلُثالث  ُُالُجيلس  ُ( ).ُيفُآخرهايفُيشءُإال 

                                                           

 .ُواهللُأعلم.ُ"عىلُرأيس"(ُ 0/6)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(0ُ 1)يفُروايةُأيبُداودُ(ُ )

( ُ ُالبخاريُ( 0ُ   )أخرجه )ُ ُالوجه ُمنُهذا ُاهللُ"ُمترصا  ُبالليلُثالثُعرشةُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ي صل 

بحُركعتنيُخفيفتني,ُركعة ُالنداءُبالص  ُإذاُسمع  ُي صل  ُ."ثم 

ُُ ُآخرُعنُالقاسِمُبِنُحممدُعنهاُقالت(30ُ  )ولهُأيضا  ُ":ُمنُوجه  ُمنُالليلُُملسو هيلع هللا ىلصكانُالنبي  ي صل 

ُمنهاُالوترُوركعتاُالفجر ُعرشةُركعة  ُ.ُ"ثالثة 

ُمنُذلكُبخمسُ )دونُقولهُُ ُيفُآخِرها.ُي وتر  ُإال 
 
ُيفُيشء ُالعمدةُفذكرهُُ(.الُجيلس  ُصاحب  ووهم 

ُاملتفقُعليه.ُفيها جُإال  ُ.ورشطهُأنُالُخير 
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ُومنُنامُعنهُأوُمرضُ,بابُجامعُصالةُالليلُ

ُيغزوُيفُسبيلُُِأنُُْرادُ هشامُبنُعامرُأُ ُبنُ ُسعدُ ُأنُ ُ,رارةعنُزُ عنُقتادةُُ–5ُ 3

وجياهدُُ.راعهُيفُالسالحُوالكُ فيجعلُ ُ.لهُهباُعقاراُ ُيبيعُ ُأنُُْفأرادُ ُ.املدينةُمُ اهللُفقدُِ

ُ ُُ.الرومُحتىُيموت  .ُفنهوهُعنُذلكُ.منُأهلُاملدينةُناساُ لقيُأُ ُ,ُقدمُاملدينةفلام 

ُأُ ُستةُ ُرهطاُ ُأنُ ُ؛وأخبوه ُنبي  ُذلكُيفُحياة ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرادوا ُنبي ُ. .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفنهاهم

ُيفُ أُ ُ:وقال ُأُ ُليسُلكم ُفلام  ُبذلكُراجعُ ُحدُ سوة؟ ُهتُ امرأُ ُثوه ُطلُ . ُكان .ُقهاوقد

ُ؟ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُهُعنُوترُِلُ عباسُفسأُ ُفأتىُابنُ ُ.هاعىلُرجعتُُِشهدُ وأُ 

ُأُ ُ:فقالُابنُعباس ُ:؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِبوترُُِاألرضُُِهلُِعلمُأُ كُعىلُأُ لُ دُ ُأُ ال 

ُعائشةُ:ن؟ُقالمُ  ُفاسأُ هِتُفأُْ. ُاهلُْا ُعليكخبينُبردُ ائتنيُفأُ ُثمُ . ُها .ُ .ُإليهاُفانطلقت 

ُ ُأُ ُ:فقال.ُهُإليهافاستلحقتُ ُ.فلحأُ ُبنُُِعىلُحكيمُُِفأتيت  ُبقارهباما ُأل ُُ.نا ُأنُيتُ ينُن  ها

ُ ُُفأبْتُُُشيئاُ نْيُيعتُ تقولُيفُهاتنيُالش  ُُ:قال.ُضياُ ُمُ فيهامُإال  ُ.ُفجاءهُعليُفأقسمت 

؟ُحكيمٌُأُ ُ:فقالت.ُفدخلناُعليهاُلناُفأذنْتُ.ُاُعليهافاستأذنُ .ُفانطلقناُإىلُعائشة

_______________________ 

ُاهللُ ُفوريُرمحه ُاملبارك ُبنُحممد ُاهلل ُعبيد ُاحلسن ُأبو ُالشيخ ُقال .ُ ُكتابه ُاملفاتيحُرشحُ"يف مرعاة

ُقولهُ:ُقال.ُبعدُأْنُعزاهُالتبيزيُللمتفقُعليه(64ُ /3ُ)ُ"مشكاةُاملصابيح وترُمنُ)فيهُنظٌر؛ُألن  ي 

ُيفُآخرها ُليسُعندُالبخاري,ُبلُهوُمنُأ(ذلكُبخمسُالُجيلسُيفُيشءُإال  ,ُ فرادُمسلم,ُوكأن 

ُالشيخني,ُ ُإىل ُالسياق ُهذا ُحيثُنسبوا ُواملنذري  ُاملنتقى ُوصاحب  ُذلكُاجلزري  ُيف ُقل د املصنف 

ُمنُاحلافظ معُأنهُعزاهُيفُالتلخيصُملسلمُ.ُمتفٌقُعليه:ُأنهُقالُبعدُذكرهُيفُبلوغُاملرام,ُوالعجب 

ُأنُيقال ُإال  ُأصلُ:ُفقط,ُاللهم  ياقُاملذكورُبتاممه,ُوالُإنمُأ رادواُبذلكُأن  احلديثُمتفٌقُعليهُالُالس 

فىُماُفيه  انتهى.خي 
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ُنعمُ:فقالُ.هتُْفعرفُ  نُهشام؟ُمُ ُ:قالت.ُسعدُبنُهشامُ:نُمعك؟ُقالمُ ُ:فقالت.

ُُ.ابنُعامرُ:قال ُ(.ُحدُ صيبُيومُأُ وكانُأُ ُ:قالُقتادة)ُُ.وقالتُخرياُ ُ.عليهُْتُفرتمح 

ُاملؤمننيُأُ ُمُ ياُأُ ُ:فقلت ُأُ ُ:قالتُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِِقُلُ نبئينيُعنُخ  القرآن؟ُُتقرأُ ُلست 

ُُفإنُ ُ:قالتُ.بىلُ:قلت ُُ:قالُ.كانُالقرآنُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي ُُخلق  والُُ,قومُ أُ ُأنُُْفهممت 

ُأُ  ُعنُيشءُحتىُأُ ُحداُ أُ ُسأل  ُُ.موت 

ُلُفقلتُثمُ  ُُ:فقالت.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِنبئينيُعنُقيامُِأُ ُ:بدا ُأياُُ:تقرأُألست  يا

ُُاهللُعزُ ُفإنُ ُ:قالت.ُبىلُ:ل؟ُقلتاملزمُ  ُُوجل  ُُولُِالليلُيفُأُ ُقيامُ ُافرتض  ُ.ورةهذهُالس 

ُ ُاثنيُعرشُشهراُ خامتتُ ُمسكُاهلل وأُ .ُهُحوال ُصحابُ وأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقامُنبي  ُالسامءيفُُها

ُحتىُأُ  ُُيفُآخرُهذهُالسورةُاهلل ُنزل  ُ.ُبعدُفريضةُ ُيلُتطوعاُ اللُ ُفصارُقيامُ ُ.التخفيف 

ُأُ ُ:قلتُ:قال ُنعدُ كن ُُ:فقالت.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِنبئينيُعنُوترُِاملؤمننيُأُ ُمُ يا لهُُا

ُشاءُ فيبعثُ ُ.ههُوطهورُ سواكُ  ُاهللُما ُفيتسوُ ُ.هُمنُالليليبعثُ ُأنُُْه ُويُ ُ,أكُويتوض  ُصل 

ُُ.تسعُركعات ُُالُجيلس  ُُ.هُويدعوهوَيمدُ ُفيذكرُاهلل ُ.ُيفُالثامنةفيهاُإال  ُثمُينهض 

ُفيُ ُثمُيقومُ ُ.مسلُ والُيُ  مُسلُ يُ ُثمُ ُ.هُويدعوهوَيمدُ ُفيذكرُاهلل ُيقعدُ ُثمُ ُ.ُالتاسعةصل 

ُيُ ُ.سمعنايُ ُتسليامُ  ُثم ُيُ صل  ُما ُقاعدٌُُمسلُ ُركعتنيُبعد فتلكُإحدىُعرشةُُ.وهو

ُ.ركعة

ُ.ُنيياُبُ  ُُُسنُ فلام  ُُوصنعُ ُ.بسبعُ ُوترُ أُ ُ,حمهُاللُ وأخذُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي  ُيفُالركعتنيُمثل 

ُُ.نيياُبُ ُفتلكُتسعٌُُ.هُاألولصنعيُِ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوكانُنبي  ُإذاُصىل  داومُيُ ُأنُُُْصالةُأحب 

ُاللُ ُعنُقيامُُِأوُوجعٌُُوكانُإذاُغلبهُنومٌُُ.عليها ُ.ُُمنُالنهارُثنتيُعرشةُركعةيلُصىل 
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ُُعلمُ والُأُ  ُُ.هُيفُليلةكلُ ُالقرآنُ ُقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي  ُُُليلةُ والُصىل  ُوالُصامُ .ُبحإىلُالص 

ُ.ُغريُرمضانُكامالُ ُشهراُ 

ُُ:قال ُُ.ْتُقُ صدُ ُ:فقالُ.هُبحديثهاثتُ عباسُفحدُ ُإىلُابنُُِفانطلقت  قرهباُأُ ُلوُكنت 

ُأُ  ُُ:قالُقلت.ُبهُشافهنيهاُحتىُتُ عليهاُألتيتُ ُوُأدخل  ُُلوُعلمت  عليهاُُأنكُالُتدخل 

ُ.ثتكُحديثهاماُحدُ 

ُ.فذكرُنحوهُ.انطلقُإىلُاملدينةُليبيعُعقارهُثمُ ُ.قُامرأتهأنهُطلُ ُ:ويفُروايةُ

ُكانُأُ ُاملرءُ ُعمُ نُُِ:قالتُ:ويفُرواية ُ.ُحدُ يومُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِصيب 

ُُ:قالاخلطابُُمرُبنُِعُ عنُُ–6ُ 3 أوُعنُُ,هبُِزُْنُنامُعنُحُِمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ
 
ُ.نُالليلهُمُِامُقرأُ تبُلهُكأنُ كُ ُ,هرالظُ ُالفجرُوصالةُُِهُفيامُبنيُصالةُِفقرأُ ُ,منهُيشء

ُبابُصالةُاألولينيُحنيُترمضُالفصالُ

ُصلُ يُ ُىُقوماُ رقمُرأُ بنُأُ ُزيدُ ُأنُ ُ؛عنُالقاسمُالشيباينُ-0ُ 3 .ُحىونُمنُالض 

ُيفُغريُهذهُالساعةُأُ ُالصالةُ ُواُأنُ اُلقدُعلمُ مُ أُ ُ:فقال ُُإنُ ُ.فضل  ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُابنيُحنيُتُ صالةُاألوُ  ُالفُُِرمض  ُ.( )صال 

ُُ:ويفُرواية ُُخرج  ُفذكرهُ:فقالُ.ونصلُ باءُوهمُيُ قُ ُهلُِعىلُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُوالوترُركعةُمنُآخرُالليلُ,بابُصالةُالليلُمثنىُمثنىُ

                                                           

ُوامليمُُِ:(458/ )ُ"الديباج"قالُالسيوطيُيفُ(ُ )
ِ
ُبفتحُالتاء ُكـُعلِمُي علم,ُت رم ض  قالُرِمضُي رمض  .ُي 

ُالفصال) ُاإلبلُِ( ُِمنُأ والد ُهيُالصغار  ُفصيلُ . ُالرمضاء:ُأي.ُمجع  ِة ُِمنُشد  ُأ خفافها .ُحنيُحترتق 

مس هُبالش  تُحرارت  ُالذيُاشتد  ُامليم.ُوهوُالرمل  تُبكرْسِ  .انتهى.ُإذاُرِمض 
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ُُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-8ُ 3 ُُرجالُ ُأنُ ُ؛مراهللُبنُعُ ُعنُعبدُُِقيقش  ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسأل 

ُبينهُوبنيُالسائلُِ ُُ:فقالُ-ُوأنا .ُمثنىُمثنىُ:الليل؟ُقالُاهللُكيفُصالةُ ُياُرسول 

ُ ُُفإذاُخشيتُالصبح  ُ.واجعلُآخرُصالتكُوتراُ ُ.ركعةُ ُفصل 

دري,ُفالُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوأناُبذلكُاملكانُمنُرسولُُِ.سُاحلولُِعىلُرأُُْهُرجٌلُلُ ثمُسأُ 

ُ ُ.فقالُلهُمثلُذلك.ُآخرُوُرجٌلُأُ ُهوُذلكُالرجل 

ُُ:ويفُرواية ُ( )ُ.بحُبالوتربادرواُالص 

يدُبنُُِالحِقُُزلُ عنُأيبُجِمُُْ-1ُ 3 ُُ:قالُ؛مح  ُ:فقال؟ُعباسُعنُالوترُُِابنُ ُسألت 

ُ ُُسمعت  ُُرسول  ُآخرُُِركعةٌُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُُ.يلاللُ ُمن ُفقالُابنُ ُوسألت  ُ:عمر

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 360ُ)أخرجه ,136ُ ,138ُ ,150ُ , 086ُ )ُ 031ُ)ومسلم ُُباختصارُ ( ُنافع  ُطريق من

وعبِدُاهللُبِنُدينارُوغرِيهمُعنُابِنُعُ  ُ",ُمروساملُ  ُرجال ُجاءُإىلُالنبي  كيفُ:ُوهوُخيطبُفقالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُالل يلُ؟ُفقال ُ,ُمثنىُمثنى:ُصالة  ل يت  ُلكُماُقدُص  ُت وتر 
ُفأ وترُبواحدة  بح  ُالص  ُ."فإذاُخشيت 

ُ(.وأناُبينهُوبنيُالسائل:ُ)ولهدونُقُ

ُ.(الخ...ُثمُسأ ل هُرجٌلُ:ُ)وقولهُ

ُاحلافظُُ 308ُ/ )ُ"الفتح"يفُقال ُأقفُعىلُاسمُِ(: ُووقعُيفُمل ُالصغري"ه, أنُُ,للطباينُ ُ"املعجم

ُعليهُروايةُعبدُاهللُبنُشقيقُعنُابنُعمرُُالسائلُهوُابنُ  ر  ُ"عمر,ُلكنُي عك  ُالنبي  ُرجال ُسأل  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

.ُناُبذلكُاملكانُمنهوأُ ُ.ثمُسأ لهُرجٌلُعىلُرأسُاحلول"فذكرُاحلديث,ُوفيهُ.ُوأناُبينهُوبنيُالسائل

ُمنُهذاُالوجهُ"دريُأهوُذلكُالرجلُأوُغريهفامُأُ :ُقال ُ,ُوعندُالنسائي  ُاملذكور  ُالسائل  منُأهلُ"أن 

ُوعندُحممدُبنُنرصُيفُ"البادية ُالوتر", ُنفيُ-ُ"كتابُأحكام ُوهوُكتاٌب منُروايةُُ-ٌسُيفُجملدة 

مر ُع  ُعنُابِن ُعطية ,"ُ ُسأل  ُأعرابيا  ُوقدُسبق"أن  نُسأل, ُم  ِد معُبتعد  ُفي حتملُأنُجي  ,ُ .ُ ُالسؤال  أن 

ُيفُاملسجدُِ ُوقع  ُ,ُاملذكور   .انتهىُ.عىلُاملنبُملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
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ُ ُُسمعت  ُ( ).الليلُمنُآخرُُِركعةٌُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

340ُ–ُُ ُسأُ ُ,دريُاخل ُُسعيدُ ُأيبعن ُلُ أنم ُالنبي  ُالوترُُِملسو هيلع هللا ىلصُوا ُفقالعن ُ:؟

ُأُ  ُُوترواُقبل  ُ.بحالص 

ُبابُمنُخافُأنُالُيقومُمنُآخرُالليلُفليوترُأولهُ

ُُ:قالُ؛ُعنُجابرُ ُ-ُ 34 منُآخرُُنُخافُأنُالُيقومُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُفليُ اللُ  ُأوُ يل ُآخرُ ُأنُُْنُطمعُ ومُ ُ.لهوتر ُفليُ يقوم ُآخرُ ه ُآخرُُِصالةُ ُفإنُ ُ.يلاللُ ُوتر

ُ.ُوذلكُأفضلُ.يلُمشهودةٌُاللُ 

ُالقنوتبابُأفضلُالصالةُطولُُ

34 ُ-ُُ بريُعنُعن ُُ:قالُ؛ُجابرُ أيبُالز  ُئُِس  ُُل  الصالةُُأي ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ:فضل؟ُقالأُ  ُ.ُ( )القنوتُطول 

ُستجابُفيهاُالدعاءبابُيفُالليلُساعةُمُ ُ

ُُ:قالُ؛ُعنُجابرُ ُ-344ُ الُُيفُالليلُلساعةُ ُإنُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت 

ُيُ ُمسلمٌُُيوافقهاُرجٌلُ ُمنُأُ ُاهللُخرياُ ُسأل  وذلكُُ,اهعطاهُإيُ ُأُ مرُالدنياُواآلخرةُإال 

ُ ُ.ليلةُكل 

                                                           

ُ."وتراُ اجعلواُآخرُصالتكمُ"منُروايةُنافعُمرفوعا ُ(050ُ)ومسلمُ(154ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )ُ

رجاهُعنُابِنُعباسُُ   .وملُخي 

,ُمنُهذاُالوجهُعنُجابر(633ُ )ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(0ُ 4 )ُ"مسنده"وللحميديُيفُُ( )

ُاهللُ ُرسول  ُالقيام":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُالصالةُطول  ُ."أفضل 

ُ:ُقالُالنوويُ لامءُفيامُعلمت   .ُاملرادُبالقنوتُهناُالقيامُباتفاِقُالع 
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ُبابُالرتغيبُيفُالدعاءُوالذكرُيفُآخرُالليلُواإلجابةُفيهُ

343ُ-ُُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِعنُأيبُهريرةُأيبُصالحُعنُأبيهُهيلُبنُِعنُس 

ُُينزلُاهلل  ُامءُالدُ إىلُالس  ُُ.ليلةُ ُنياُكل  ُ.كأناُامللُُِ:فيقولُ.الليلُاألولُحنيُيميضُثلث 

نُذاُمُ ُ,هعطيُ نيُفأُ سألُ نُذاُالذيُيُ مُ ُ,ستجيبُلهوينُفأُ منُذاُالذيُيدعُ .ُكأناُامللُِ

ُُ.لهُغفرُ رينُفأُ ستغفُ الذيُيُ  ُ( ).الفجرُ ُيضءُ ىُيُ كذلكُحتُ ُفالُيزال 

                                                           

منُروايةُالزهريُعنُأيبُسلمةُوأيبُ(058ُ)ومسلمُ(0056ُ,ُ 013ُ,516 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُعنُأيبُهريرةُ ُاهللُ,ُعبِدُاهللُاألغر  ُرسول  ُليلةُإىلُالسامءُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ناُتباركُوتعاىلُكل  ُرب  ينزل 

ُاآلخر ُالليل ُثلث  ُيبقى ُحني ُالدنيا ُيقول, ُله: ُفأ ستجيب  ُيدعوين ن ُم  ُي سأُ , ُفأ عطيهمن ني ُل  منُ,

ُله ينُفأ غفر  ُ."ي ستغفر 

ُ(.ُأناُامللك.ُأناُامللك:ُفيقول)دونُقولهُُ

ُالفجرُ )وقولهُُ ُكذلكُحتىُي يضء  ُ(.فالُيزال 

اُقولهُ ُالليلُاألول:ُ)أم  حيحني(ُحنيُيميضُثلث  الفُلروايةُالص  ُ.ُفهوُُم 

برفعُاآلخرُألنهُصفةُالثلث,ُ(ُحنيُيبقىُثلثُالليلُاآلخر)قولهُ(:ُ 4/4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُقالُ ُعنُأيبُهريرةُوغريه, هريُيفُتعينيُالوقت,ُواختلفِتُالروايات  ُعنُالز  وملُختتلِفُالروايات 

ُالرواياتُ:ُالرتمذي يُذلكُأن  ُالرواياتُيفُذلك,ُويقو  امل خالفةُاختلفُفيهاُروايةُأيبُهريرةُأ صح 

ُاجلمع همُطريق  ُبعض  ُالرواياتُانحرصتُيفُست ةُأ شياء,ُعىلُرواهتا,ُوسلك  أوهلاُهذه,ُ:ُوذلكُأن 

ُاألول,ُثالثها:ُثانيها ُالثلث  النصفُ:ُالنصف,ُخامسها:ُالثلثُاأل ولُأوُالنصف,ُرابعها:ُإذاُمض 

ُ.ُاإلطالق:ُأوُالثلثُاألخري,ُسادسها

اُالتيُبـُأوفأماُالرواياتُاملُ ُ مولةُعىلُاملقي دة,ُوأ م  ُفاملجزومُبهُُ"أوُُ"فإْنُكانتُ.ُطلقةُفهيُحم  للشك 

مُعىلُاملشكوكُفيه,ُوإْنُكانتُللرتد دُبنيُحالني قد  ُ.م 

ُيفُ:ُفي جمعُبذلكُبنيُالرواياتُ تلف  ُبحسبُاختالفُاأل حوالُلكوِنُأ وقاتُالليلُخت  ُذلكُيقع  بأن 
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ُُ:قالُ.رجانةمُ ُابنُُِعنُ–345ُ ُهُ أُ ُسمعت  ُيقولبا ُُ:ريرة ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ نُيدعوينُمُ ُ:فيقولُ,يلُاآلخراللُ ُأوُلثلِثُُ,يلاللُ ُنياُلشطرُِاهللُيفُالسامءُالدُ ُينزل 

ُ.والُظلومُ ُعديمُ ُقرضُغريُ منُيُ ُ:ثمُيقولُ,عطيهنيُفأُ لُ سأُ أوُيُ ُ,ستجيبُلهفأُ 

ُيقولبسطُيديُْيُ ُثمُ ُ:ويفُرواية ُتباركُوتعاىل ُيُ مُ ُ:ه والُُعدومُ ُقرضُغريُ ن

ُ( ).ظلومُ 

ُ.همُ ومرجانةُأُ ُ.عبدُاهللُمرجانةُهوُسعيدُبنُ ُابنُ ُ:قالُمسلم

ُُ:قاال.ُيرويهُعنُأيبُسعيدُوأيبُهريرةُ.سلميبُمُ أُ ُعنُاألغرُ ُ-346ُ ُقالُرسول 

_______________________ 

رهُعندُقومالزمانُويفُاآلفاقُ ُوتأخ  مُدخوِلُالليلُعندُقوم  ُ.ُباختالِفُتقد 

ُوقالُبعضهمُ ُيفُالثلثُاألول: ُالنزولُيقع  ُيكون تملُأْن َُي  ُيفُالنصف, ُيقع  ُوالقول  ويفُالثلثُ,

ُ.الثاين

ُ:ُوقيلُ ُالنبي  ملُعىلُأن  ,ُوَي  ُاأل خبار  ملُعىلُأنُذلكُيقعُيفُمجيعُاألوقاتُالتيُوردتُهبا ُملسو هيلع هللا ىلصَي 

ُآخرُفأ خبُبه,ُفنقلُالصحابةُذلكُعنهأ علمُب .ُأ حدُاأل مورُيفُوقتُفأ خبُبه,ُثمُأ علمُبهُيفُوقت 

ُ.انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم

ُالفجرُ )قولهُُ:فائدةُ ُكذلكُحتىُي يضء  ُُ(.فالُيزال 

ُيفُروايةُنافعُبنُِ(:ُ 4 /3)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُأن  واِةُعىلُذلك,ُإال  ُالر  بريُُكذاُاتفقُمعظم  ج 

ُ"عنُأيبُهريرةُعندُالنسائيُ ُالشمس  ُ.انتهى.ُوهيُشاذةُ"حتىُت رحل 

ُآخر(ُ ) حيحنيُمنُوجه  مُيفُالتعليقُالسابق.ُاحلديثُيفُالص  ُ.ُكامُتقد 

ُوالُظلومُ :ُثمُي بسطُيديهُتباركُوتعاىلُيقول)دونُقولهُُ ُعدوم  نُي قرضُغري  ُ(.م 

دوم:ُقالُأهلُاللغة(:6/48ُ)قالُالنوويُُ ديمُوع  عدمُوع  قالُأ عدمُالرجلُإذاُافتقرُفهوُم  واملرادُ,ُي 

ُوغريها ُوصدقة  ُوذكر  ُمنُصالة  ُالطاعة ُبالقرضُعمل  ُهلمُ, ُوحتريضا  ُللعباِد ُمالطفة  ُقرضا  ه وسام 

 .انتهى.ُ"عىلُامل بادرةُإىلُالطاعِةُوتْأنيسا ُبثواهبا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُاهللُيُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُحتُ ُمهل  ُُىُإذاُذهب  ُُالليلُُِثلث  ُُنزل 
ِ
هلُُ:فيقولُ.نياالدُ ُإىلُالسامء

ُُ,ستغفرُ منُمُ  ُ( ).الفجرُ ُحتىُينفجرُ ُ.داعُ هلُمنُُ,نُسائلُ هلُمُُِ,هلُمنُتائب 

ُبابُالرتغيبُيفُقيامُرمضانُوهوُالرتاويحُ

بيٌُبنُُِعنُزرُ ُ-340ُ ُُ:قالُ.ح  ُعبدُ ُإنُ ُ:وقيلُلهُ,كعبُيقولُبنُ ُيبُ أُ ُسمعت 

ُمُ ُ:سعودُيقولمُ ُاهللُبنُ  ُأُ ُنةُ نُقامُالس  واهللُالذيُالُإلهُُ:يبٌُّفقالُأُ ُ.ليلةُالقدرُصاب 

ُُ-إالُهوُإناُلفيُرمضانُ هيُُ.ليلةُهيُعلمُأي ُإينُأل ُُوواهللُِ-ُستثنيماُيُ َُيلف 

ُأُ اللُ  ُالتي ُرُ مُ يلة ُرسول  ُهبا ُُنا ُليلةُ ُ.بقيامهاُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُ.وعرشينُسبعُ ُصبيحةُُِهي

ُُتطلعُ ُارهتاُأنُْمُ وأُ  ُُهاُبيضاءُ يومُُِيفُصبيحةُُِالشمس  ُُ.عاعُهلاالُش 

ُبابُالدعاءُيفُصالةُالليلُوقيامهُ

عباس؛ُُاهللُبنُُِعنُعبدُُِبيهعنُأُ ُعباسُ ُاهللُبنُُِبنُعبدُُِعلُ ُبنُُِعنُحممدُُِ-348ُ

                                                           

هريُعنُاأل غرُ (ُ ) مُمنُروايةُالز  ُ.أيبُعبدُاهللُعنُأيبُهريرةُفقطُأخرجاهُكامُتقد 

جهُالبخاريُمنُم سندُأيبُسعيدُاخلدريُُ ُ.وملُخير 

مُلكالمُعىلُقولهُُ ُالليلُِ)وتقد  ُثلث  ُ(.إذاُذهب 

ُهناُهوُأبوُمسلمُ:تنبيهُ ُ.ُاألغر 

ُقوٌمُأ نهُأبوُعبدُاهللُسلامنُاألغرُّ(:1ُ 4/ )ُ"التهذيب"قالُاحلافظُيفُ ُمنهمُعبد.ُوهوُوهمٌُ,ُزعم 

ُومهاُ ,ُوسبقهُالطباين,ُالغنيُبنُسعيد ُالوهم  ُاألغرُمسلم.ُوزاد  ُاسم  ُأن  .ُوكنيتهُأبوُعبدُاهلل,ُفزعم 

ُالذيُي كنىُأ باُعبدُاهللُاسمهُسلامنُالُم سلمٌُ ُاألغر  ُبأن  ُاملدينة,ُفأخطأ  دُبالروايةُعنهُأ هل  اُ,ُوتفر  وأم 

ُفإنامُروىُعنهُأهلُالكوفة عبيوكأ ن هُاشتبهُ,ُهذا ُللش  ُاملدينُشيخ  سلم  ُي رويُ.ُعىلُالطباينُبم  فإنه

ريرة ُعنُأ يبُه  ُباألغرُ ,ُأ يضا  ب  هُالُلقب ه,ُلكن هُالُي لق  ُاسم  اُأ بوُمسلمُهذاُفاألغر  :ُوقالُالعجل,ُوأ م 

 .انتهىُ"وذكرهُابنُحبانُيفُالثقات.ُثقةٌُ:ُوقالُالبزار,ُتابعٌيُثقةٌُ
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ُفتسوُ ُ.فاستيقظُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعندُرسولُُِهُرقدُ نُ أُ  ُيفُخلِقُُإنُ }:وهوُيقولُ.أكُوتوض 

ُاللُ ُواختالِفُُواألرضُُِالسامواِتُ ُآليات  ُآلُعمران]ُ{ولُاأللبابأل ُُيلُوالنهار

ُُفقرأُ [.10ُ -اآلية
ِ
ُُىُختمُ حتُ ُاآلياِتُُهؤالء ُُقامُ ُثمُ ُ.ورةالس  ُفأُ ُ.ُركعتنيفصىل  ُطال 

ُُوالركوعُ ُفيهامُالقيامُ  ُ.ُجودوالس 

ُُثمُ  ُحتُ ُفنامُ ُانرصف  ُُثمُ ُ,ىُنفخ  ُُفعل  ُمرُ ُذلكُثالث  ُُات  ُُ.ركعاتُست  ذلكُُكل 

ُُ,يستاكُ  ُ.ُهؤالءُاآلياتُويقرأُ ُ,أُ ويتوض 

ُُوترُ أُ ُثمُ  ُاملؤذُ ُنُ ذُ فأُ ُ.بثالث  ُفخرج  ُالصالةُُِن ُيقولُ.إىل يفُُاجعْلُُاللهمُ ُ:وهو

ُنُ  ُنوراُ ُ,وراُ قلبي ُلساين ُنوراُ ُ,ويف ُسمعي ُيف ُنوراُ ُ,واجعل ُبرصي ُيف ُ,واجعل

ُ,ومنُحتتيُنوراُ ُ,واجعلُمنُفوقيُنوراُ ُ,ومنُأماميُنوراُ ُ,واجعلُمنُخلفيُنوراُ 

ُ( ).اللهمُأعطنيُنوراُ 

                                                           

أنهُ",ُمنُط رقُأ خرىُعنُابِنُعباس(064ُ)ومسلمُ,ُيفُمواضعُأخرىو(ُ 8 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ ُعندُميمونةُزوجُالنبي  ُليلة  ُيفُعرضُالوسادةُ-وهيُخالت هُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصبات  ُ,ُفاضطجعت  واضطجع 

ُاهللُ ُوأ هل هُيفُطوهِلاُملسو هيلع هللا ىلصرسول  .ُ ُاهللُفنام  ُبعدهُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُبقليلُأو ُقبل ه ُأو ُالل يل  ُانتصف  حتىُإذا

ُاهللُ ُرسول  ُعنُوجِههُبيِدهُُملسو هيلع هللا ىلصبقليلُاستيقظ  ُالنوم  ُيمسح  ثمُُ[يفُروايةُفنظرُإىلُالسامءُفقرأُُ]فجلس 

ُآلُعمران ُالعرشُاخلواتمُمنُسورة ُقرأ ُمعلقةُ , ُإىلُشن  ُقام  ُثم  .ُ ه ُوضوء  ُفأ حسن  ُمنها ُفتوضأ  يفُ]

كُ ُُ[روايةُفتسو  ُثمُقامُي صل  ُقالُابنُعباس. ُمثلُماُصنع: ُفصنعت  ُإىلُ,ُفقمت  ُفقمت  ُذهبت  ثم 

ُجنبه ُرأيس. ُعىل ُالي منى ه ُيد  ُفوضع ُيفتِل ها. ُالي منى ُبأ ذين ُوأخذ ُركعتني. ُفصىل  ُركعتني, ُثم  ,ُ ثم 

ُركعتني ُركعتني, ُثم  ُركعتني, ُثم  ُركعتني, ُثم  ُأ وترُ , ُثم  ُأ تا, ُحت ى ُاضطجع  ُثم  ُفصىل  ُفقام  ُاملؤذن  ه

ُالصبح,ُركعت نيُخفيفت ني ُفصىل  ُخرج  ُ.ُ"ثم 

يه,ُفقامُفبال:ُقال"ويفُروايةُُ هُوكف  ُوجه  ُغسل  ُنامُ ,ُثم  ُشناق ها,ُثم  ُإىلُالقربةُفأ طلق  ُقام  ُ,ُثم  ُصب  ثم 
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341ُ-ُُ
 
ُثُ عُ بُ ُ:عباسُقالُعنُابنُُِعنُعطاء ُُنيُالعباس  ُوهوُيفُبيِتُُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي 

ُ ُمُ خ  ُُ.يمونةالتي ُتلكُالليلةُفبت  ُيُ ُ.معه ُفقام ُالليلُِصل  ُُ.ُمن ُيسارُُِفقمت  ُ,هعن

ُ( ).مينهلنيُعىلُيُ هُفجعُ ظهرُُِنُخلِفُنيُمُِلُ فتناوُ 

_______________________ 

ُبنيُالوض,ُيفُاجلفنةُأوُالقصعةُفأ كب هُبيِدهُعليها نا  س  ُح  ُوضوءا  أ  ُتوض  ُ,ُوءينثم  ُفجئت  ُفصىل  ُقام  ثم 

ُإىلُجنبِه ُ."فقمت 

أُمرتني,ُويفُرواية.ُوتوضأ ُمرة.ُأنهُقرأ ُاآلياتُمرةُ ,ُهكذاُيفُالبخاريُ ُ.ُأنهُتوض 

ُ.ُوعندُاملصن فُأنهُقرأهاُثالثاُ ُ

ُاالختالفُيفُعددُالركعات(383ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُمنُطرقُ:ُبعدُأْنُذكر 
 
ُيفُيشء وملُأر 

ُمنهمُملُيزدُ,ُذلكديثُابنُعباسُماُخيالفُح ُالعدد  ُذكر  ُالرواةُعنهُملُيذكرواُعددا ,ُومن  ُأكثر  ألن 

ُعندُمسلمُ,ُعىلُثالثُعرشة ُبِنُعبِدُاهللُبِنُعباس  ُيفُروايةُعل  ُأن  وملُينقصُعنُإحدىُعرشة,ُإال 

ُفيهُ ُركعتنيُأ طالُفيهام"ماُخيالفهمُفإن  ُفن.ُفصىل  ُانرصف  ُثم  ات  ُمر  ُذلكُثالث  ,ُففعل  ُحت ىُنفخ  ام 

ُذلكُي ستاك ُركعاتُكل  ُبست  أ, توض  ُوي  ُاآلياتُ, ُهؤالء ُآلُعمرانُُ-ويقرأ  ُأوترُُ-يعنيُآخر ثم 

ُ ُإىلُالصالة.ُبثالث  ُ.ُانتهى.ُ"فأذنُاملؤذنُفخرج 

ُمعهُ ُوما
ِ
ُالوضوء ُتكرار  ُالرواة ُعىل ُفزاد ُأ ربعاُ , ُركعتنيُأو ُعنهم ُونقص  ُيذ. ُالفجرُومل ُركعتي كر

ُعليهُيفُإسناِدهُ ُفيهُمقاال ,ُوقدُاخت لِف  ُأيبُثابتُفإن  ُبن  ُذلكُمنُالراويُعنهُحبيب  ُوأ ظن  أ يضا ,

مُذكرُبعِضه ُ.ومتنِهُاختالفا ُتقد 

تملُ ُأنُيكونُملُيذكرُاأل ربعُاأل ول:ُوَي  ُالثامنُكامُتقدم. م  نةُالفجر.ُكامُملُيذكرُاحلك  ُس  ا ُوأ م  فقدُ.

ُ هاُثبت  ُبِنُعبِدُاهللُعندُأيبُداودُذكر  ُ.ُيفُطريقُأ خرىُعنُعل 

دها,ُفلهذاُينبغيُاالعتناءُباجلمعُبنيُُ ُتعد  ُعدم  ُعىلُالظن  ُمبيِتُابِنُعباسُيغلب  ُقصة  ُأن  واحلاصل 

ُأ وىلُمماُخالف هم ُواأل حفظ  ُعليهُاأل كثر  ُبامُاتفق  ُاألخذ  ُأن  واياتُفيها,ُوالُشك  فيهُم نُهوُُُمتلِفُالر 

ُ,ُدونم ُأوُنقص   .الخُكالمه...ُوالُسي امُإْنُزاد 

حيحني(ُ ) مُيفُالتعليِقُالسابِقُ.ُأصلهُيفُالص  ُأ خرى.ُكامُتقد  ُ.منُطريق 
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ُ.الليلةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِصالةُ ُرمقنُ أل ُُ:أنهُقالُ؛هنياجل ُُخالدُ ُبنُُِعنُزيدُُِ-330ُ

ُ ُعُ ُركُْفصىل  ُُثمُ ُ.فيفتنيتنيُخ  ُُ.ويلتنيطُ ُ.ويلتنيطُ ُ.ويلتنيُركعتنيُطُ صىل  ُثمُصىل 

ُُثمُ ُ.تنيُقبلهامومهاُدونُاللُ ُ.عتنيكُْرُ  ُُثمُ ُ.تنيُقبلهامومهاُدونُاللُ ُ.عتنيكُُْرُ صىل  ُصىل 

ُُ.وترُ أُ ُثمُ ُ.تنيُقبلهامومهاُدونُاللُ ُ.نيركعتُ  ُ.ركعةُعرشةُ ُفذلكُثالث 

ُُ:قالُ؛اهللُعبدُُِبنُُِعنُجابرُُِ-ُ 33 فانتهيناُإىلُُيفُسفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِكنت 

ُأُ ُ:فقالُ,( )رشعةمُ  ُجابرُرشعُتُ ال  ُيا .ُ ُبىلُ:قلت  ُُ:قال. ُُفنزل  ُُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل

_______________________ 

ُ)دونُقولهُُ ُإىلُالنبي  ُ(.ملسو هيلع هللا ىلصبعثنيُالعباس 

ُ(ُفتناولنيُمنُخلِفُظهِره)ودونُقولهُُ

زادُالنسائيُمنُطريقُحبيبُبنُأيبُ:ُزيادةُاألوىلبعدُأْنُذكرُال(ُ 38/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُأ عطاهُإياهاُمنُالصدقة"ثابتُعنُكريبُ وأليبُعوانةُمنُطريقُعلُبِنُعبِدُاهللُبِنُعباسُ,ُ"يفُإبل 

ُ"عنُأبيهُ ُإىلُالنبي  ُبعثه ُالعباس  ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  , ُيفُحاجة  ُيفُاملسجدُفلمُأ ستطعُأْنُ: ُجالسا  فوجدت ه

ُ ُصىل  ُحت ىُأ ذ نُبصالةُالعشاءأ كل مه,ُفلام  ُفركع  ُ"كتابُقيامُالليل"وملحمدُبنُنرصُيفُ.ُ"ُاملغربُقام 

ُ."ياُب نيُبِتُالليلةُعندنا:ُفقالُل"منُطريقُحممدُبنُالوليدُبنُنويفعُعنُكريبُعنُالزيادةُ

ُ"ويفُروايةُحبيبُاملذكورةُُ ُيفُصالةُالليل:ُفقلت  ُمنُ.ُ"الُأ نامُحتىُأ نظرُماُيصنع  ويفُروايةُمسلم 

ُاهللُ:ُفقلتُمليمونة"طريقُالضحاكُبنُعثامنُعنُُمرمةُ ُيفُ.ُ"فأ يقظينيُملسو هيلع هللا ىلصإذاُقامُرسول  وكانُعزم 

غلبُ  ُي  ُخيشُأْن ُليط لعُعىلُالكيفي ةُالتيُأ رادها,ُثم  ُميمونةُأْنُت وقظهنفسهُعىلُالسهِر ُفوَّص  .ُهُالنوم 

ُ.انتهىُبتجوز

اُقولهُ:ُقلتُ ُصفِةُاإلدارة(ُفتناولنيُمنُخلفُظهره)أم  ُمنُاخللف,ُففيهاُبيان  ُعب اسُدار  ُابن  .ُوأن 

مُعىلُاإلمام ُ.ُفي ستفادُمنهاُعدمُالتقد  ُخلفُاإلمامُحلاجة  ُاليسري  ُالوقوف  ُ-كامُيفُهذهُالواقعةُُ-وأن 

ُ  .واهللُأعلم.ُالُيرض 

بورُاملاءُمنُ.ُبفتحُالراء:ُامل رشعة(:6/54ُ)ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُ(ُ ) والرشيعةُهيُالطريقُإىلُع 
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ُوأُ  ُُثمُ ُ:قالُ.رشعت  ُ.ُحلاجتهُذهب  ُ.ُلهُوضوءاُ ُووضعت 

ُُ:قال ُُثمُ .ُأفجاءُفتوض  ُقامُفصىل  ُُواحدُ ُُيفُثوب  ُُ.هرفيُْبنيُطُ ُخالف  ُ.هخلفُ ُفقمت 

ُ.هنيُعنُيمينُِذينُفجعلُ بأُ ُخذُ فأُ 

ُُ:قالتُ؛عنُعائشةُ-ُ 33 ُيلُليُ منُاللُ ُإذاُقامُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُُ,صل  ُافتتح 

ُ.هُبركعتنيُخفيفتنيصالتُ 

ُُ,عنُأيبُهريرةُ-334ُ ُفليفتتْحُُ,يلكمُمنُاللُ حدُ إذاُقامُأُ ُ:قالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُصالتُ  ُ.فيفتنيهُبركعتنيُخ 

ُُ:قالُ.عوفُالرمحنُبنُُِعبدُُِسلمةُبنُُِيبأُ ُعنُ-333ُ ُ:املؤمننيُمُ عائشةُأُ ُسألت 

ُ ُُبأي  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُيشءُكانُنبي  ُ.هُإذاُقامُمنُالليل؟صالتُ ُفتتح 

ُقامُ ُ:قالت ُإذا ُاللُ ُكان ُمن ُافتتح  ُُاللهمُ ُ:هصالتُ ُيل ُُرب  ُُجبائيل  ُوميكائيل 

ُ ُُ.الغيبُوالشهادةُعامل ُُ.السامواتُواألرضُفاطرُ ُ.وإسافيل  حتكمُبنيُعبادكُُأنت 

ُلُِاهدينُملاُاختُ ُ.فيامُكانواُفيهُخيتلفون ُُف  ُُ.بإذنكُفيهُمنُاحلق  نُتشاءُديُمُ إنكُهت 

ُ.ستقيممُ ُإىلُاراطُ 

ُُبنُُِعنُعلُ ُ-335ُ ُقامُ نُ أُ ُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِأيبُطالب  إىلُالصالةُُهُكانُإذا

ُوج ُ}ُ:قال ُ,منُاملرشكنيناُوماُأُ ُالسامواتُواألرضُحنيفاُ ُوجهيُللذيُفطرُ ُهت 

_______________________ 

ُوغريه ُأ وُبحر  ُت رشع)وقولهُ,ُحاف ةُنر  ُالتاء(ُأ ال  ويُبفتحها.ُبضم  ,ُواملشهورُيفُالرواياتُالضمُ ,ُور 

ُ:ُوهلذاُقالُبعده ُيفُالنهر:ُقالُأهلُاللغة,ُورشعت  ُناقتيُفيه,ُرشعت  ُت رشع:ُ)وقوله,ُوأ رشعت  (ُأ ال 

ُت رشعُناقتكُأوُنفسك  .انتهى.ُمعناهُأ ال 
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ُصاليتُونُ ُإنُ  ُوبذلكُأُ ُ.العاملنيُالُرشيكُلهُسكيُوحميايُوممايتُهللُرب  وأناُُمرت 

ُُ.{ُمنُاملسلمني

ُ ُإالُأنت  ُالُإله ُامللِك  ُأ نت  ُُ.اللهم  ُُأنت  ُعبدُ ريب  ُُوأنا ُُكُظلمت  ُنفيسُواعرتفت 

ُالُيغفرُ ُ.بذنبي ُالذُ ُفاغفرُلُذنويبُمجيعا  ُُأُ نوبُإال  ُأل حسِنُاأل خالقُواهدينُ,نت 

ُ ُحسنُِديُأل ُالُي  ُأ نت  ُالُيُ ُ.عن يُسّيئهاُواارْفُُ.هاُإال  ُأنتعن ُُرصف  ُ.يُسّيئهاُإال 

ُوسعُْ ُيفيُْدُ لب يك ُكل ه ُواخلري ُُ.يديكُك ُإليكُوالرش  ُوإليكأُ ُ.ليس ُبك ُ.نا

ُ ُُتباركت  ُستغفركُوأُ أُ .ُوتعاليت  ُ.إليكُتوب 

ُُاللهمُ ُ:قالُوإذاُركعُ  ُُ.لكُركعت  ُولكُأُ ُ.وبكُآمنت  ُُخشعُ ُ.سلمت  عيُمُْلكُس 

ُوُم  ُ.ُرصيوبُ  ُ.ُبييُوعظميُوعص 

ُقال ُرفع ُملءُ ربُ ُاللهمُ ُ:وإذا ُلكُاحلمد ماُُاألرضُوملءُ ُالسامواتُوملءُ ُنا

ُُوملءُ ُ,بينهام ُ.ُمنُيشءُبعدُماُشئت 

ُُاللهمُ ُ:وإذاُسجدُقال ُُ.لكُسجدت  ُولكُأُ ُ.وبكُآمنت  وجهيُُسجدُ ُ.سلمت 

ُُ,رهللذيُخلقهُوصوُ  ُ.حسنُاخلالقنيأُ ُتباركُاهلل ُ.ههُوبرص  ُسمعُ ُوشق 

ُُثمُيكونُ  ُاغفرُلُماُقدُ ُاللهمُ ُ:والتسليمُُِدُِشهُ بنيُالتُ ُمنُآخرُماُيقول  وماُُمت 

ُ ُوماُأُ ُ.رتأخ  ُوماُأُ ُسرت  ُوماُأُ ُ.علنت  ُوماُأُ ُ.سفت  ُُ.يبهُمن ُُعلمُ أُ ُنت  ُ,ماملقدُ ُأنت 

ُ ُُوأنت  ُ.الُإلهُإالُأنتُرُ املؤخ 

ُُ:ويفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُُإذاُاستفتح  ُوج ُُ:ثمُقالُ,الصالةُكب  ُ,وجهيُهت 

ُُ.وقال ُأول  ُرفعُ ُ:وقالُ,املسلمنيُوأنا ُُوإذا ملنُُاهلل ُسمعُ ُ:قالُ.كوعهُمنُالرُ رأس 
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ُفأُ ُهروصوُ ُ.وقالُ.ناُولكُاحلمدربُ ُ.محده ُ.ورهحسنُص 

بنيُُ:وملُيقلُ.إىلُآخرُاحلديث.ُ.متاغفرُلُماُقدُ ُاللهمُ ُ:مُقالوإذاُسلُ ُ:وقال

  .التشهدُوالتسليم

ُبابُاستحبابُتطويلُالقراءةُيفُصالةُالليل

ُُ:قالُ؛ُذيفةعنُح ُُ-336ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُمعُالنبي ُُصليت  ُُ.ليلةُ ُذات  .ُالبقرةُفافتتح 

ُُثمُ ُ.عندُاملائةُيركعُ ُ:فقلت ُيُ ُ:فقلتُ.مض  ُفمُ ُُهباُيفُركعةُ صل  ُُ.ض  ُيركعُ ُ:فقلت 

ُُ,هبا ُُثمُ ُ.هاأُ رُ فقُ ُالنساءُ ُثمُافتتح  ُُافتتح  ُيقرأُمُ ُ.هاأُ رُ عمرانُفقُ ُآل  ُُ.الُ رتس 

ُسأُ ُبسؤالُ ُوإذاُمرُ ُ.حفيهاُتسبيحُسبُ ُبآيةُ ُإذاُمرُ  ُ.ُذُتعوذبتعوُُّوإذاُمرُ ُ.ل 

ُُركعُ ُثمُ  ُُ:يقولُفجعل  ُنحواُ فكانُركوعُ ُ.بحانُريبُالعظيمس  ُمنُقيامهُه ُثمُ .

ُلكُاحلمدربُ ُ,سمعُاهللُملنُمحدهُ:قال ُركعُ ُقريباُ ُطويالُ ُقامُ ُثمُ ُ.نا ُسجدُ ُثمُ ُ.مما

ُُ:فقال ُ.منُقيامهُهُقريباُ فكانُسجودُ ُ.عىلبحانُريبُاأل ُس 

ُوجوازهاُيفُاملسجدُ,بابُاستحبابُصالةُالنافلةُيفُبيتهُ

ُُ:قالُعنُجابرُ ُ-330ُ ُ,هيفُمسجدُُِكمُالصالةُ حدُ إذاُقضُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.هُخرياُ هُمنُصالتُِيفُبيتُُِجاعٌلُُاهلل ُفإنُ ُ.همنُصالتُُِهُنصيباُ لبيتُُِفليجعْلُ

ُبرُ ُ-338ُ ُبن ُاهلل ُعبد حدثنا
ُالعالءُادُ  ُبن ُأبوُُ:قاالُاألشعريُوحممد حدثنا

ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُوسىعنُأيبُمُ ُردةعنُأيبُبُ ُريدأسامةُعنُبُ  الذيُُالبيِتُُمثل 

ُُ,ذكرُاهللُفيهوالبيتُالذيُالُيُ ُ,فيهاهللُذكرُيُ  ُُمثل  ُ( ).وامليتُاحلي 

                                                           

ُالذيُيذكرُرب ه"بلفظُ.ُعنُحممدُبِنُالعالءُعنُأيبُأ سامةُبه(6033ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) والذيُ,ُمثل 
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ُأيبُهريرةُ-331ُ ُُأنُ ُ؛عن ُبيوتُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُمقابرُ الُجتعلوا ُإنُ ُ.كم

ُ.البقرةُفيهُسورةُ ُقرأُ منُالبيتُالذيُتُ ُنفرُ الشيطانُيُ 

ُُ أوُُيرقدُ ُأوُاستعجمُعليهُالقرآنُأوُالذكرُبأنُُْ,يفُصالتهُبابُأمرُمنُنعس 

ُُيقعدُ  ُ.عنهُذلكُحتىُيذهب 

ُُعنُابنُُِ-350ُ ُُروةُبنُالزبري؛ُأنُ خبينُعُ أُ ُ:قال.ُشهاب  ُُعائشةُزوج  ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُاحلوالءُ ُأنُ ُ؛أخبته وعندهاُ.ُتُهباىُمرُ زُ سدُبنُعبدُالعُ ويتُبنُحبيبُبنُأُ تُ ُبنت 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُهذهُاحلوالءُ ُ:فقلت  ُأُ ُ.ويتتُ ُبنت  فقالُُ.الليلُناُالُتنامُ وزعموا

ُ ىُحتُ ُاهلل ُسأمُ الُيُ ُفواهللُِ.طيقونماُتُ ُواُمنُالعملُِخذُ ُ!الُتنامُالليلُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

_______________________ 

هُمثلُاحليُوامليت ُ."الُيذكرُرب 

هكذاُوقعُيفُمجيعُن سخُالبخاري,ُوقدُأخرجهُمسلمُعنُأيبُ(:0ُ  /  )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُاهللُ "بسندهُاملذكورُبلفظُُ-وهوُحممدُبنُالعالءُشيخُالبخاريُفيهُُ-كريبُ مثلُالبيِتُالذيُي ذكر 

ُأ خرجهُاإلسامعيلُوابنُحبانُيفُُ"..فيه ُعنُأيبُيعىلُعنُأيبُكُ"صحيحه"وكذا ريب,ُوكذاُمجيعا 

ُعنُاحلسنُبنُسفيانُعنُعبدُاهللُبنُ,ُأخرجهُأبوُعوانةُعنُأمحدُبنُعبدُاحلميد واإلسامعيلُأيضا 

براد,ُوعنُالقاسمُبنُزكرياُعنُيوسفُبنُموسىُوإبراهيمُبنُسعيدُاجلوهريُوموسىُبنُعبدُ

ُعىلُهذاُ
ِ
ُهؤالء د  ُعىلُأ ن هُالرمحنُاملرسوقيُوالقاسمُبنُدينارُكلهمُعنُأيبُأسامة,ُفتوار  اللفِظُيدل 

ثُبهُب ريدُبنُعبدُاهللُشيخُأيبُأسامة ُ.هوُالذيُحد 

ريبُوأصحاِبُأ يبُأ سامةُي شعرُبأن هُرواهُُ ُالبخاريُباللفظُاملذكورُدونُبقيةُأصحاِبُأ يبُك  وانفراد 

زُيفُروايتهُباملعنىُالذيُوقعُله,ُمنُحفظِه ُالذيُي وصفُباحلياةُواملو,ُأوُجتو  ُهوُوهوُأن  تُحقيقة 

كن رادُبهُساكنُالبيت,ُالساكنُالُالس  ُواملي تُيفُوصفُالبيتُإنامُي  ُاحلي  ُإِطالق  ُ.ُوأن  فشب هُالذاكر 

ٌنُبنورُاحلياة تزي  ُالذيُظاهرهُم  ُالذاكِرُبالبيتُالذيُظاهرهُعاطٌلُ,ُوباطنهُبنوِرُاملعرفة,ُباحلي  ,ُوغري 

 .انتهى.ُوباطنهُباطٌلُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
221 

.وامُ سأُ تُ 
( )ُ

كمُمنُالليل,ُحدُ إذاُقامُأُ ُ:قالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِهريرةُعنُحممدُ ُأيبُعنُ-ُ 35

ُُرُِدُْفلمُيُ ُ,هعىلُلسانُُِالقرآنُ ُمُ جُ فاستعُْ ُ.جعطُ فليْضُُماُيقول 

ُنسيتهاوجوازُقولُأُ ُ,وكراهةُقولُنسيتُآيةُكذاُ,دُالقرآناألمرُبتعهُ بابُُ

ُُمر؛ُأنُ عُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِعنُنافعُ ُ-ُ 35 ُإنامُمثلُصاحِبُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُأُ ُعاهدُ ُإنُُْ.( )ةلقُ عاملُ ُكمثلُاإلبلُُِالقرآنُِ ُذهبْتُطلقُ أُ ُوإنُُْ.مسكهاعليها وإذاُُ.ها

                                                           

روةُعنُأبيهُعنُعائشةُ(085ُ)ومسلمُ(0ُ   ,34ُ)ُأخرجهُالبخاري(ُ ) :ُقالتمنُروايةُهشاِمُبنُع 

ُاهللُ" ُرسول  ُ:ُفقال.ُوعنديُامرأٌةُمنُبنيُأ سدُ ُملسو هيلع هللا ىلصدخلُعل  نُهذه؟ُفقلت  ُ:ُم  ُامرأٌةُالُتنام  .ُت صل 

ُ."فذكره...ُعليكمُمنُالعمل:ُقال

 .دونُالترصيحُباسمهاُ

ُيفُحديِثُالباِبُحديثُهشامُ.ُقيلُفإن(:ُ 0 / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ دخلُعليهاُوهيُ"وقع 

ْتُهبا",ُويفُروايةُالزهريُ"عندها ُاحلوالءُمر  ُ.ُ"أن  ُامرأة  ة  ُاملار  فظاهرهُالتغاير,ُفي حتملُأْنُتكون 

ُأ يضا هاُمنُبنيُأ سد  دت,ُغري  ُقصت هاُتعد  ُ.ُأ وُأن 

ُُ ُذلكُرواي:ُواجلواب  بني  ُواحدٌة,ُوي  ُالقصة  ُيفُهذاُاحلديثأن  ولفظهُ.ُةُحممدُبِنُإسحاقُعنُهشام 

ْتُبرسوِلُاهللُ" ُت ويتُملسو هيلع هللا ىلصمر  ُبنت  له,ُفي حملُُ"كتابُقيامُالليل"أخرجهُحممدُبنُنرصُيفُُ"احلوالء 

ُ ُدخل  ال ُعندُعائشةُفلام  اُكانتُأ و  كامُيفُروايةُمحادُبنُسلمةُعنُ.ُعىلُعائشةُقامْتُاملرأةُ ُملسو هيلع هللا ىلصعىلُأ ن 

ُهشام ,ُ ُيفُخاللُذهاهِباُ"مسنده"احلسنُبنُسفيانُيفُأخرجه ُبه ْت جُمر  ُلتخر  ُقامْت ُفلام  فسأ لُ.

ُ.ُعنها  .انتهىُبترصفُيسري.ُوهبذاُجتتمعُالروايات 

ُالعنِيُامل هملةُ:(1/01)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) ُوفتِح ُامليِم ُالقاِفُ,ُبضم  أ يُاملشدودة ُ.ُوتشديِد

بةُالبعري.ُبالعقال ُيفُرك  ُالذيُي شد  ُالقرآنُواستمرارُتالوتِهُبربِطُالبعرِيُالذيُُ,وهوُاحلبل  شب هُدرس 

ىُمنهُالرشاد ش  ُموجودا ُفاحلفظُموجودٌُُ,خي  ُمُ ُ,فامُزالُالتعاهد  ُماُدام  ُالبعري  شدودا ُبالعقالُفهوُكامُأن 
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ُُقامُ  ُ( ).همُبهُنسيُ وإذاُملُيقُ ُ.هيلُوالنهارُذكرُ باللُ هُأُ القرآنُفقرُ ُصاحب 

ُبابُاستحبابُحتسنيُالصوتُبالقرآنُ

ُُ:قالُُريدةبُ ُعنُ-354ُ ُرسول  ُُقال ُبنُ ُعبدُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أوُُ,قيسُاهلل

ُ ُ( ).منُمزامريُآلُداودُعطيُمزماراُ أُ ُاألشعري 

ُُ:قالُ؛وسىعنُأيبُمُ ُردةُ عنُأيبُبُ ُ-353ُ لوُُ:وسىأليبُمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُلقدُأُ ُ,كُالبارحةلقراءتُُِستمعُ ناُأُ نيُوأُ يتُ رأُ  ُ( ).آلُداودُمنُمزامريُُِمزماراُ ُوتيت 

ُبابُنزولُالسكينةُلقراءةُالقرآنُ

ُخبُ ُاهللُبنُ ُعبدُ ُأنُ ُ,اهلادُبنُُِيزيدُ ُعنُ-355 ثهُاب  ُسعيدُ أُ ُأنُ ُ,حد  دريُاخل ُُبا

ُُإذُجالْتُُ.( )ربدهيفُمُُِيقرأُ ُ,ليلةُضريُبينامُهوسيدُبنُح ُأُ ُأنُ ُ؛ثهحدُ  ُثمُ ُ.فقرأُ ُهفرس 

_______________________ 

ُاحليوانُاإلنيسُنفوراُ ُ.حمفوظٌُ ُأشد  ا ُاإلبلُبالذكِرُألن  ُبعدُاستمكانُن فورهاُُ,وخص  ويفُحتصيلِها

عوبة  .انتهى.ُص 

ُ.ُمنُهذاُالوجهُبه(3034ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ه)دونُقولهُُ ر  ُالقرآنُفقرأ هُبالليلُوالنهارُذك  ُصاحب   (.سي هوإذاُملُيقمُبهُنُ .ُوإذاُقام 

ُ.انظرُماُبعده(ُ )

ُُ ُيف ُاحلافظ ُاحلسنُ ُ:(1/14)ُ"الفتح"قال ُالصوت  ُباملزماِر ُاملراد ُعىلُ, ه ُاسم  ُأ طلِق  ُاآللة  وأ صل ه

شاهبة  .انتهى.ُالصوِتُللم 

ُ(ُ 306)أخرجهُالبخاريُ(4ُ) ُمزماراُ "منُهذاُالوجهُعنُأيبُب ردةُُمترصا  ُ"...ياُأ باُم وسىُلقدُأ وتيت 

له  .دونُأو 

دةُِ,ُبكرسُامليمُُِ:(1  /6)ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُ(3ُ) ُفيهُالتمرُ .ُوفتِحُامل وح  يبس  .ُاملوضعُالذيُي 

 .انتهى.ُكالبيدِرُللحنطةُونحوها

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُيضاُ أُ ُجالْتُُثمُ ُ.فقرأُ ُ.خرىأُ ُجالْتُ ُأُ . ُُ:سيدقال ُُ.َييىُتطأُ ُأنُُْفخشيت  ُفقمت 

ُُ.إليها ُمثل  ُرأيسُةُ لُ الظُ ُفإذا ُأُ ُ.فوق ُفيها ُُمثال  ُاجلوُ ُ.جالرس  ُيف ُماُُعرجْت حتى

ُ.ُراهاأُ 

ُُ:قال ُُعىلُرسولُُِفغدوت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُُ:فقلت  ُرسول  ُأُ ُ.اهللُيا ُمنُبينام ُالبارحة نا

ُُ.ريسفُ ُإذُجالْتُُ.ربدييفُمُُِقرأُ الليلُأُ ُجوِفُ ضريُح ُُاقرأُابنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُُ:قال ُُ.يضاُ أُ ُجالْتُُثمُ ُ.فقرأت  ُُ:قالُ.ضريح ُُاقرأُابنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُ,فقرأت 

ُُ.أيضاُ ُجالْتُُثمُ  ُُ.ضريح ُُابنُ ُاقرأُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُُ:قال ُُوكانَُييىُقريباُ ُ- فانرصفت  ُخشيت  ُُ-ُهتطأُ ُأنُُْمنها ُُفرأيت  لةُالظُ ُمثل 

ُفيهاُأُ  ُُمثال  ُ.ُاهارُ ىُماُأُ يفُاجلوُحتُ ُعرجْتُ.ُجالرس 

ُ ُُ.لكُستمعُ كانتُتُ ُتلكُاملالئكةُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُقرأت  ُصبحْتُأل ُُولو

ُ ُ( ).منهمُسترتُ ماُتُ ُيراهاُالناس 

ُبابُفضلُقراءةُالقرآنُيفُالصالةُوتعلمهُ

                                                           

ُاهلادُعنُحممدُبِنُإبراهيمُعنُ:ُوقالُالليث(3040ُ)ُ"صحيحه"عل قهُالبخاريُيفُ(ُ ) حدثنيُيزيدُبن 

ُ.ُ"فذكرُاحلديث...بينامُهوُيقرأ":ُأ سيدُبنُحضريُقال

ضري:ُقالُابنُاهلادُ ُاخل ْدريُعنُأ سيِدُبِنُح 
ُاهللُبنُخب ابُعنُأ يبُسعيد  ثنيُهذاُاحلديثُعبد  ُ.وحد 

وهوُمنُصغارُالتابعني,ُ.ُهوُالتيمي(ُعنُحممدُبنُإبراهيم)قولهُ(:1/64ُ)ُ"الفتح"ُقالُاحلافظُيفُ

ُبنُحضري ُاالعتامدُيفُوصِلُاحلديِثُاملذكوِرُعىلُاإلسنادُ.ُوملُي دركُأ سيد  نقطعٌة,ُلكن  فروايت هُعنهُم 

ُ.الثاين

 .هوُالذيُوصل هُم سلمُرمحهُاهللُ.واإلسنادُالثاين:ُقلتُ
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ُعنُأيبُهريرةُ-356ُ ُُ:قال. ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُرجعُ أحدُ َُيب  إىلُُكمُإذا

ُُجيدُ ُهُأنُْهلُِأُ  ُُفيهُثالث  ُفُ لُِخ  ُُ:قال.ُنعمُ:سامن؟ُقلناُعظامُ ُ( )ات  ُُفثالث  ُيقرأُ ُآيات 

ُُخريٌُُ.هكمُيفُصالتُِأحدُ ُهبنُ  ُفُ لُِلهُمنُثالثُخ  ُ.امنُ ِسُُعظامُ ُات 

ُُ:قال.ُعامرُ ُقبةُبنُِعنُعُ ُ-350ُ ُُخرج  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ:فقال.ُةفُ ونحنُيفُالص 

ُيُ أُ  ُكمَُي  ُُأنُُْب   ( )يناوُ مُ وُْأوُإىلُالعقيقُفيأيتُمنهُبناقتنيُكُ .ُطحانُيومُإىلُبُ ُيغدوُكل 
ُياُرسولُاهللُنُ ُ:رحم؟ُفقلناُوالُقطعُُِ.يفُغريُإثمُ  ُ.ُذلكُحب 

ُُنُكتابُاهللُعزُ آيتنيُمُُِأوُيقرأُ ُ,فيعلمُإىلُاملسجدُُِكمحدُ فالُيغدوُأُ أُ ُ:قال ُوجل 

ُناقتنيُخريٌُ ُمن ُُوثالٌثُُ.له ُثالث  ُمن ُله ُأربعُ ُخريٌُُوأربعٌُُ.خري ُمن ومنُُ.له

ُ.منُاإلبل؟ُعدادهنُ أُ 

ُبابُفضلُقراءةُالقرآنُوسورةُالبقرةُ

ُالباهلُ أُ ُأيبُعنُ-358ُ ُُ:قالُُمامة ُُسمعت  اقرؤواُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

( ُ ُالعينيُيف( ُالقاري"ُقال 64ُ /  )ُ"عمدة ُامل عجمة(:
ِ
ُاخلاء ُبفتِح ة ُخلِف  ُمجع ُالالم, ُوكرِس وفتِحُ,

ُ:ُوقالُابنُفارس,ُالفاء ُاحلامل   .انتهى.ُهيُالناقة 

نام(:685ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ ) ُالس  ُطويلة  وماء  قالُناقٌةُك  ُ.انتهى.ُي 

ُُ ُيف ُالقاري ُب طحان)ُ:( 4 /3)ُ"املرقاة"قال دة( ُامل وح  ُب ضم .ُ
ِ
ُالطاء ُوسكون ُباملدينة. ُواد  .ُاسم 

ُالب طح ُمن ه
ُوانبساطِ ُبذلكُلسعتِه ي م  ُس  ُالب سط. ُوهو ُأ يضاُ . ُالباء ُبفتح ُاألثري ُابن  ُ)وضبط ه أوُ.

ُأ وُِميلنيُمنُاملدينة.ُأرادُالعقيقُاألصغر:ُقيل(ُالعقيق هامُبالذكر.ُوهوُعىلُثالثِةُأميال  ُألنام,ُوخص 

ُاملدينة ُإىل ُاإلبل ُأ سواق  ُفيها قام ُي  ُالتي ُاملواضع ُأ قرب  ُللتنويع. ُأو ُأن  ُوالظاهر  ُجامعُ. ُيف لكن

ُعىلُأن هُشٌكُمنُالراويُ"أوُقالُإىلُالعقيق".ُاألصول  .انتهىُكالمه.ُفدل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُشفيعاُ فإنُ ُ.القرآنُ  ُالقيامة ُيوم ُيأيت ُالزُ ُ.ألصحابهُه ُ.البقرةُ:( )هراويناقرؤوا

ُتأُُْ.آلُعمرانُوسورةُ  ُكأُ ُتيانُيومُ فإنام ُالقيامة ُأوُكأُ ُ.امُغاممتانن  أوُُ.امُغيايتانن 

ُكأُ  ُُ.صواّفُُرقانُمنُطريُ امُفُِن  ُ.ُصحاهبامانُعنُأُ اج ُحت 

ُ ُ.هاُالبطلةستطيعُ والُيُ ُ.هاُحرسةٌُوتركُ ُ.هاُبركةٌُأخذُ ُفإنُ ُ.ورةُالبقرةاقرؤواُس 

ُُالبطلةُ ُنيُأنُ غُ بلُ ُ:بنُسالمقالُمعاويةُ ُ.حرةالس 

ُُاسُبنُِالنوُ ُعنُ–351ُ ُُ:لقاُاليبُمعانُالكُِس  ُُسمعت  ؤتىُيُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ,وآلُعمرانُالبقرةُُِمهُسورةُ تقدُ ُ.عملونُبههُالذينُكانواُيُ هلُِبالقرآنُيومُالقيامةُوأُ 

ُ ُُورضب  ُُ.بعدُ ُماُنسيتهنُ ُمثالُ أُ ُثالثةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهلامُرسول 

ُلُ وُظُ اممتانُأُ كأنامُغُ ُ:قال ُُ.وداوانتانُس  ُمنُطريُ ُ( )زقانأوُكأنامُحُُِ.ٌقُبينهامُرش  

ُُ.صواّفُ ُ.انُعنُصاحبهاماج ُحت 

واحلثُعىلُقراءةُاآليتنيُمنُآخرُُ,بابُفضلُالفاحتةُوخواتيمُسورةُالبقرةُ

ُالبقرة

ُُ:قالُ؛عباسُ ُعنُابنُُِ-360ُ ُُقاعدٌُُبينامُجبيل  منُُنقيضاُ ُسمعُ .ُملسو هيلع هللا ىلصُعندُالنبي 

ُرأُُْفرفعُ ُ.هفوقُِ ُُفتحُقطُ ملُيُ ُ.تحُاليوممنُالسامءُفُ ُهذاُباٌبُُ:فقالُ.هس  ُ.ُُاليومإال  ُفنزل 

                                                           

( ُ 64ُ/ )ُ"الفيض"قالُاملناويُيفُ( ُالرشعية(: ُاأل حكام ُنوِر ُلكثرة ُبه ّميتا ُس  ُأ سام, ُاهللُتعاىلُوكثرِة ء

ُفيهام ُقارئهام, ُهلديتهام ُأو ُالقيامة, ُيوم ُب سببها ُالنوِر ُمن ُله ُيكون ُملِا ُأو هراءُ, ُالز  ُتثنية  والزهراوين

ُأ زهر ُبالضوء.ُتأ نيث   .انتهى.ُوهوُامل يضءُالشديد 

( ُ )ُ ُرشق)قوله ُوإسكانا(
ِ
ُالراء ُبفتِح ُأي. ُونور: ُضياء ُ)وقوله, ُِحزقان: ُامل هملة(

ِ
ُاحلاء ُبكرِس تثنيةُ.

ُمنُالناسُوالطرِيُوالنخِلُوغريهاُ.بمعنىُفرقان.ُحزق  .وهوُاجلامعة 
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ُُ:فقالُ.ٌكُمنهُملُ  ُُهذاُملك  ُُملُينزلُقطُ ُ.إىلُاألرضُنزل  ُ.مفسلُ ُ.ُاليومإال 

ُيُ وتيتُ برشُبنورينُأُ أُ ُ:وقال الكتابُوخواتيمُسورةُُفاحتةُ ُ.قبلكُؤهتامُنبيٌُّهامُمل

ُُتقرأُ ُلنُُْ.البقرة ُُبحرف  ُ.عطيتهُأُ منهامُإال 

ُوآيةُالكريسُ,بابُفضلُسورةُالكهفُ

ُُأنُ ُ؛ُرداءعنُأيبُالدُ ُ-ُ 36 ُُنُحفظُ مُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُعرش  ُلُِمنُأوُ ُآيات 

ُ ُ.الج ُمنُالدُ ُمُ ِصُعُ ُ,ورةُالكهفس 

ُ.ُمنُآخرُالكهفُ:ويفُرواية

ُُبنُُِيبُ عنُأُ ُ-ُ 36 ُُ:قالُ؛ُكعب  ُي ُتدريُأُ أُ ُ.ياُأباُاملنذرُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُاهللُِمنُكتاِبُُآيةُ  ُأُ ُمعك  ُقالُقلت  ُأُ ورسولُ ُاهلل ُ:عظم؟ ُأُ ُ:قالُ.علمُ ه ُاملنذريا ُ.با

ُأُ  ُُمنُكتاِبُُآيةُ ُتدريُأي  ُُ:؟ُقالُقلتأعظمُ ُاهللُمعك  .ُالقيومُاهللُالُإلهُإالُهوُاحلي 

ُُ:قال ُهُْيُ لُُِواهللُِ:وقالُ.درييفُِصُُفرضب  ُ.باُاملنذرأُ ُالعلمُ ُ( )نك 

ُبابُفضلُقراءةُقلُهوُاهللُأحدُ

ُعنُأيبُالدُ ُ-364
ِ
ُُرداء ُُيفُليلةُ ُيقرأُ ُكمُأنُْحدُ أُ ُيعجزُ أُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  ُثلث 

ُقالوا ُيقرأُ ُ:القرآن؟ ُُوكيف ُقالُثلث  ُاهلل }ُ:القرآن؟ ُهو ُُ{حدٌُأُ ُقل ُُيعدل  ُثلث 

ُ.رآنالقُ 

ُُ.جزاءأُ ُالقرآنُثالثةُ ُأُ اهللُجزُ ُإنُ ُ:ويفُرواية منُُزءاُ ج ُ{ لُهوُاهللُأحدقُ }ُفجعل 

ُأُ 
ِ
ُ.القرآنُجزاء

                                                           

 .أيُليكنُالعلمُهنيئا ُلك(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-363ُ عليكمُُقرأُ فإينُسأُ ُ.وااحشدُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ ُُثمُ ُ.نُحشدُ مُ ُفحشدُ ُ.القرآنُثلث  ُثمُ ُ.{قلُهوُاهللُأحد}ُ:فقرأُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي ُُخرج 

ُ ُُ.دخل  ُ.دخلهفذاكُالذيُأُ ُ.هُمنُالسامءجاءُ ُاُ رىُهذاُخبإينُأُ ُ:ناُلبعضفقالُبعض 

ُُثمُ  ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخرجُنبي  ُُقرأُ سأُ ُ:لكمُإينُقلت  ُأُ ُ.رآنالقُ ُعليكمُثلث  ُُإُِال  ُناُتعدل 

ُ ُ.القرآنُثلث 

ُبابُفضلُقراءةُاملعوذتنيُ

ُوكانُمنُرُ ُ-ُعامرُ ُقبةُبنُِعنُعُ ُ-365ُ
ِ
قالُُ:قالُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُحممدُ ُصحاِبُأُ ُفعاء

ُُملُترُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُقلُأُ }؟ُقطُ ُمثلهنُ ُرُ ملُيُ ُ.الليلةُنزلِتُأُ ُآيات  { الفلِقُُعوذُبرب 

ُقلُأُ }و  .{الناسُُِعوذُبرب 

منُفقهُأوُغريهُُمُحكمةُ وفضلُمنُتعلُ ُ,ويعلمهنُيقومُبالقرآنُبابُفضلُمُ ُ

ُمهافعملُهباُوُعلُ 

ُسفانبعُ ُمرُ لقيُعُ ُاخلزاعي ُعبدُاحلارثُُبنُ ُنافعُ ُأنُ ُ؛واثلةُبنُُِعنُعامرُُِ-366ُ

ُمُ ُ:فقالُ-ُستعملهُعىلُمكةيُ ُوكانُعمرُ ُ- ُ:؟ُفقال( )الواديُهلُِعىلُأُ ُنُاستعملت 

ُبزىابنُأُ  ُوالينانُمُ موىلُمُُِ:بزى؟ُقالأُ ُنُابنُ ومُ ُ:قال. ُُ:قال. عليهمُُفاستخلفت 

ُُلكتابُاهللُعزُ ُإنهُقارٌئُُ:موىل؟ُقال ُُ.بالفرائضُوإنهُعاملٌُُ.وجل 

بهُُويضعُ ُ,قواماُ هبذاُالكتابُأُ ُيرفعُ ُاهلل ُإنُ ُ:قدُقالُملسو هيلع هللا ىلصكمُنبيُ ُاُإنُ أمُ ُ:قالُعمرُ 

ُ.آخرين

                                                           

 .أيُمكة(ُ )
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ُوبيانُمعناهُ.رآنُعىلُسبعةُأحرفالقُ ُبابُبيانُأنُ ُ

ُُعنُابنُُِ-360ُ اسُعبُ ُابنُ ُأنُ ُ؛تبةعبدُاهللُبنُعُ ُبيدُاهللُبنُ ثنيُعُ حدُ .ُشهاب 

ُُأنُ ُ؛ثهحدُ  ُقرأُ أُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُُينُجبيل  زلُفلمُأُ ُ.هفراجعتُ ُعىلُحرف 

ُ.فحرُ أُ ُىُانتهىُإىلُسبعةُِحتُ ُ.يندُ زيُْهُفيُ ستزيدُ أُ 

ُاأل ُُتلكُالسبعةُ ُبلغنيُأنُ ُ:شهابُقالُابنُ  ُالذيُيكونُ ُإنامُهيُيفُاألمرُُِحرف 

ُُ,واحداُ  ُ( ).والُحرامُ ُيفُحاللُ ُالُخيتلف 

ُُيبُبنُِعنُأُ ُ-368ُ ُُ:قالُ؛ُكعب  ُُ.يفُاملسجدُُِكنت  ُيُ ُرجٌلُُفدخل  فقرأُُ.صل 

ُأُ ُقراءةُ  ُعليهنكرهت  ُُثمُ ُ.ا ُقراءةُُِقراءةُ ُفقرأُ ُ.آخرُدخل  ُُ.هصاحبُُِسوى ُقضيناُفلام 

ُمجيعاُ ُالصالةُ  ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِدخلنا ُقرأُ ُإنُ ُ:فقلت  ُأُ ُقراءةُ ُهذا ُعليهنكرهت  .ُا

ُفأُ .ُهصاحبُُِسوىُقراءةُُِفقرأُ ُودخلُآخرُ  ُُ.فقرآُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمرمهاُرسول  ُنُالنبي ُفحس 

ُشأُُْملسو هيلع هللا ىلص ُُ.التكذيِبُُيفُنفيسُمنُفسقطُ ُ.امن  ُ.ُيفُاجلاهليةُوالُإذاُكنت 

ُ ُُرأُ فلام  ُشيُ ماُقدُغُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول  ُُ.يفُصدريُنيُرضب  امُوكأنُ ُ.قاُ عرُ ُففضت 

ُُنظرُإىلُاهللُعزُ أُ  ُُاقرأُالقرآنُ ُأنُُِ,رسلُإلُ يبُأُ ياُأُ ُ:فقالُلُ.اُ قُ فرُ ُوجل  .ُعىلُحرف 

ُ ُأنُُْ:فرددتُإليهُ.اقرأهُعىلُحرفنيُ:الثانيةُإلُ ُفردُ ُ.نُعىلُأمتيهوُ ُأنُُْ:إليهُفرددت 

ُُ.نُعىلُأمتيهوُ 

ُُ.حرفهُعىلُسبعةُأُ اقرأُُْ:الثالثةُإلُ ُفردُ  ردُ ُفلكُبكل 
ُرُ ُةُ  ُ.اُمسألةُتسألينهاددهت 

                                                           

ُ.منُروايةُابنُشهابُمثله(4030ُ,3005ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

 .وهذاُيفُعدادُاملراسيل...(.ُبلغنيُأنُتلكُالسبعة)دونُقولُابنُشهابُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
229 

ُأل ُُاللهمُ ُ:فقلت ُخرُ وأُ ُ.متياغفر ُليومُ ُت  ُُالثالثة ُكلُ ُإلُ ُيرغب  ىُحتُ ُ.هماخللق

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيمُ

ُُيبُبنُِعنُأُ وُ-361 ُُأنُ ُ؛كعب  فأتاهُُ:قالُ.بنيُغفارُضاةُِكانُعندُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ ُُكُالقرآنُ متُ أُ ُتقرأُ ُكُأنُْمرُ اهللُيأُُْإنُ ُ:فقال.ُُجبيل  ُأُ ُ:فقالُ.عىلُحرف  اهللُُسأل 

ُ.ُطيقُذلكتيُالُتُ مُ أُ ُوإنُ .ُمعافاتهُومغفرته

ُالثانيةأُ ُثمُ  ُأنُْمُ يأُُْاهلل ُإنُ ُ:فقالُ.تاه ُ:فقالُ.عىلُحرفنيُكُالقرآنُ متُ أُ ُتقرأُ ُرك

ُأُ  ُتيُالُتُ مُ أُ ُوإنُ .ُمعافاتهُومغفرتهُاهلل ُسأل  ُ.ذلكُطيق 

ُالثالثةجاءُ ُثمُ  ُأُ ُعىلُثالثةُُِكُالقرآنُ متُ أُ ُقرأُ تُ ُركُأنُْمُ اهللُيأُُْإنُ ُ:فقالُ.ه .ُحرف 

ُأُ ُ:فقال ُ.ُطيقُذلكتيُالُتُ مُ أُ ُوإنُ .ُاهللُمعافاتهُومغفرتهُسأل 

ُأُ ُعىلُسبعةُُِكُالقرآنُ متُ تقرأُأُ ُكُأنُْاهللُيأمرُ ُإنُ ُ:هُالرابعةُفقالجاءُ ُثمُ  امُفأيُ .ُحرف 

ُ ُ.صابواقرءواُعليهُفقدُأُ ُحرف 

وإباحةُسورتنيُُ.وهوُاإلفراطُيفُالرسعةُ,بابُترتيلُالقراءةُواجتنابُاهلذُ ُ

ُفأكثرُيفُركعة

ُُ-منُبنيُب جيلةُُجاءُرجٌلُُ:قالُ.عنُأيبُوائلُ ُ-300ُ يكُبنُسنانُيقالُلهُن 

ُ؟مُياءُ هُأُ جتدُ ُفاُ لُِأُ ُ.هذاُاحلرفُقرأُ كيفُتُ ُ.الرمحنُياُأباُعبدُُِ:فقالُ.اهللُإىلُعبدُُِ-

ُغريُِ ُماء ُمُُِ,آسنُ ُمن ُأو
 
ُماء ُياسنُ ُغريُُِن ُعبدُ . ُفقال ُُ:اهللُقال ُقدُُوكل  القرآن

ُأُ  ُُقرأُ إينُأل ُُ:غريُهذا؟ُقالُحصيت  ُاملفص  ُ.ُيفُركعةُل 

ُإنُ ُكهذُ ُاُ هذُ ُ:اهللُفقالُعبدُ  ُيُ ُأقواماُ ُالشعر؟ ُالقرآنُالُجي  ُتراقيهمقرؤون .ُاوز
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ُُيفُالقلِبُُولكنُإذاُوقعُ  ُُإنُ ُ.فيهُنفعُ ُفرسخ  ُ.الركوعُوالسجودُالصالةُُِأفضل 

ُُالنظائرُ ُعلمُ إينُأل ُ ُُ.بينهنُ ُيقرنُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُالتيُكانُرسول  ُس  .ُركعةُورتنيُيفُكل 

ُُثمُقامُعبدُ  ُ.قدُأخبينُهباُ:فقالُ.خرجُثمُ ُ.يفُإثرهُعلقمةُ ُاهللُفدخل 

ُُهُعنُالنظائرُِسلُُْ:فقلناُله.ُليدخلُعليهُفجاءُعلقمةُ ُ:يفُرواية ُالتيُكانُرسول 

ُُ.هباُيفُركعةُيقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُُثمُ ُ.هلُ عليهُفسأُ ُفدخل  عرشونُسورةُُ:فقالُ.عليناُخرج 

ُمنُاملُ  ُ.اهللُيفُتأليفُعبدُُِ.لفص 

ُإينُأل ُُ:ويفُرواية ُالتيُيقرأُ ُعرف  ُُهبنُ ُالنظائر .ُاثنتنيُيفُركعة.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُ.ركعاتُورةُيفُعرِشُعرشينُس 

ُرواية ُعبدُِغدُ ُ:قالُ:ويف ُعىل ُبنُُِونا ُيوماُ ُاهلل ُصلُ ُمسعود ُما ُالغداةُ بعد .ُينا

ُ.ُةنيُ ناُبالبابُهُ ثُْكُ فمُ ُ:قال.ُلناُنُ ذُِفأُ ُ.مناُبالبابفسلُ 

ُأُ ُ:فقالتُاجلاريةُ ُفخرجِتُُ:قال ُال  ُنالُُْتدخلون؟ُفدخ  ُهوُجالسُيُ . ُ.حسبُ فإذا

ُمنعكمُأنُُْ:فقال ُُما ُوقدُأُ تدخ  ُ.ُالُ:ذنُلكم؟ُفقلنالوا ُظنن ُإال  ُأنُ ُأنا ُُا ُأهلُُِبعض 

ُمُ أُ ُابنُُِظننتمُبآلُُِ:قالُ.البيتُنائمٌُ
ُ.؟غفلةُ ُعبدُ 

ُُأنُ ُحُحتىُظنُ سبُ أقبلُيُ ُثمُ ُ:قال .ُياُجاريةُانظريُ:فقال.ُقدُطلعْتُُالشمس 

الشمسُُأنُ ُحتىُإذاُظنُ .ُحسبُ فأقبلُيُ .ُفإذاُهيُملُتطلعُفنظرْتُُ:؟ُقالهلُطلعْتُ

ُ:فقال.ُفإذاُهيُقدُطلعْتُُ؟ُفنظرْتُهلُطلعْتُ.ُياُجاريةُانظريُ:قالُقدُطلعْتُ

ُ(ُفقالُمهديُوأحسبهُقال.ُ)قالناُيومناُهذاالذيُأُ ُاحلمدُهللِ ُ.ُلكناُبذنوبناوملُي 

ُقرأُُْ:منُالقومُقالُفقالُرجٌلُ ُاملُ ُت  ُاُ هذُ ُ:اهللُقالُفقالُعبدُ ُ.هلُالبارحةُكلُ فص 
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ُ ُالشعر؟ُإناُلقدُس  ذ  ه  ُُقرؤهنُ التيُكانُيُ ُالقرائنُ ُحفظُ وإينُأل ُُ.نُ ناُالقرائعُْمُِك  ُرسول 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللِ ُمنُاملُ ُثامنيةُعرش  ُ( ).موسورتنيُمنُآلُح ُ.ُلفص 

ُُ ُيُعنُالصالةُفيهابابُاألوقاتُالتيُن 

ُبُ ُ-ُ 30 ُأيب ُالغفاري ُعن ُُ:قالُ؛ُرصة ُصىل  ُرسول  ُُُبنا ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالعرص 

نُفمُ .ُعوهانُكانُقبلكمُفضيُ عىلُمُ ُرضْتُهذهُالصالةُعُ ُإنُ ُ:فقالُ.( )صباملخمُ 

والشاهدُ.ُ)الشاهدُ ُطلعُ ىُيُ بعدهاُحتُ ُوالُصالةُ ُ.تنيهُمرُ جرُ عليهاُكانُلهُأُ ُحافظُ 

ُ(.النجم

ُُ:لقاُهنيُاجل ُُعامرُ ُقبةُبنُِعُ ُعنُ-ُ 30 ُُثالث  ُُساعات  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُأنُْ ُُينهانا ُأنُُْ.ُفيهنُ نصل  ُفيهنُ ُأو ىُحتُ ُالشمسُبازغةُ ُحنيُتطلعُ ُ:موتاناُنقب

ُيقومُ ُ,ترتفع ُالظُ ُقائمُ ُوحني ُمتيل  ُحتى ُُهرية ُتضيُ ُ,الشمس  ُوحني ُُف  ُالشمس 

                                                           

ُعنُأيبُوائلُقال(0ُ,3056ُ 30,ُ 03)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) جاءُرجٌلُاىلُ":ُمنُهذاُالوجهُُمترصا 

ُابنُمسعودُفقال لُالليلةُيفُركعةُ : ُاملفص  ُقرأت  ُفقال. ُالشعر؟: ُكهذ  ا  ُالتيُ!ُهذ  ُالنظائر  لقدُعرفت 

ُ ُبيهنُ ُملسو هيلع هللا ىلصكانُالنبي  لُِ.ُي قرن  ورةُمنُاملفص  ُ.ُفذكرُعرشينُس  ُ."ركعةُ ُسورتنيُيفُكل 

ُمعهُعلقمة"ويفُروايةُُ ُاهللُودخل  ُفسأ لناه,ُفقامُعبد  ُعلقمة  ِلُ:ُفقال.ُوخرج  ُِمنُأ و  ورة  عرشونُس 

لُعىلُتأليفُابنُمسعود ُاحلواميم.ُاملفص  خان.ُآخرهن  ُيتساءلون.ُحمُالد   ."وعم 

ُامليمُاأل وىل(:ُ 6 /3)ُ"املرقاة"قالُالقاريُيفُ(ُ ) ُ.ُبضم 
ِ
بفتحُ:ُوقيل,ُامل عجمةُوامليِمُمجيعاُ ُوفتِحُاخلاء

ُ
ِ
كونُاخلاء هملةٌُ.ُامليِمُوس  ُم  ُ.ُوكرِسُامليمُبعدهاُيفُآخِرهاُصاٌد ُطريق  .ُنقل هُِمريكُعنُامل نذري.ُاسم 

ُ.انتهى

ُ(:ُ 3/6)ُ"معجمُالبلدان"وقالُياقوتُاحلمويُيفُ عجمة:ُامل خِمص  ُم 
 
ريُإىلُ.ُبخاء طريقُيفُجبلُع 

ه:ُاهلذلقالُأبوُصخرُ.ُمكة ريُوواىلُِرهام  ُذاُع  ِمصُاحلجاجُليسُبناكبُ...فجلل   .اهـ.ُوعنُُم 
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ُحتُ ُللغروِبُ ُ.ىُتغرب 

ُسةبُْمروُبنُعُ بابُإسالمُعُ ُ

ُأُ ُ-304ُ ُأُ عن ُيب ُعُ ُ,قالُمامة ُعُ قال ُبن ُبُْمرو ُالس  ُُ:ميلُ سة ُيفُُكنت  وأنا

ُضاللةُأنُ ُأظنُ ُ,اجلاهلية ُعىل ُيشءوأُ ُ.الناس ُعىل ُليسوا ُيعبدونُُ.نم وهم

ُُ.وثانُ األ ُ ُُبمكةُ ُبرجلُ ُفسمعت  ُُ.خباراُ بُأُ خي  ُُ.عىلُراحلتيُفقعدت  ُ.عليهُفقدمت 

ُ ُفتلطُ ُ.هعليهُقومُ ُءاءُ رُ ج ُُستخفياُ مُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفإذاُرسول  ُ.ُعليهُبمكةُفتُحتىُدخلت 

ُ ُأُ ُ:لهُفقلت  ُُ:نت؟ُقالما ُنبيٌّ ُُ:فقلتُ,أنا ُنبيٌّ ُُ.رسلنيُاهللأُ ُ:؟ُقالوما ُ:فقلت 

ُ دُاهللُيوح ُُوأنُُْ,وثاناأل ُُوكرِسُُ,رحامُِاأل ُُرسلنيُبصلةُِأُ ُ:رسلك؟ُقاليشءُأُ ُوبأي 

ُ.بهُيشءُرشكُ الُيُ 

ُفمُ ُ:قلتُله بوُبكرُوباللُأُ ُقالُومعهُيومئذُ ُ)ُوعبدٌُُحرٌُُّ:عىلُهذا؟ُقالُنُمعك 

ُ(ُُممنُآمنُبه ُأُ .ُكُهذاذلكُيومُ ُإنكُالُتستطيعُ ُ:قالُ.بعكتُ إينُمُ ُ:فقلت  ُترىُال 

ُحالُ ُُ.هلكإىلُأُ ُارجعُُْالناس؟ُولكنُُِوحال  ُُفإذاُسمعت  ُ.تنيفأُُْيبُقدُظهرت 

ُُ:قال ُُوقدمُ ُ.إىلُأهلُفذهبت  ُُ.املدينةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُهليفُأُ ُوكنت  .ُ ُفجعلت 

ُأُ  ُُ,خبارُ ُاأل ُختب  ُُوأسأل  يثربُُمنُأهلُُِنفرٌُُعلُ ُىُقدمُ حتُ ُ.املدينةُ ُحنيُقدمُ ُالناس 

ُُ.منُأهلُاملدينة ُُ:فقلت  ُُماُفعل  الناسُإليهُُ:مُاملدينة؟ُفقالواالذيُقدُُِهذاُالرجل 

ُ.ُواُذلكفلمُيستطيعُ ُ.ههُقتلُ رادُقومُ وقدُأُ ُ.ساعٌُ

ُ ُُ.املدينةُفقدمت  ُ.ُعليهُفدخلت  ُُ:فقلت  ُُ.نعمُ:ني؟ُقالفُ تعرُِاهللُأُ ُياُرسول  ُأنت 

ُلقُِ ُالذي ُفقلت  ُقال ُبمكة؟ ُُ.بىلُ:يتني ُُ:فقلت  ُنبي  ُأُ ُيا ُاهلل ُعام  مكُاهللُعلُ ُخبين
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ُ.خبينُعنُالصالة؟أُ ُ.هلُ جهُ وأُ 

ُُ:قال ُُصالةُ ُصل  .ُالشمسُحتىُترتفعُ ُحتىُتطلعُ ُقرصُعنُالصالةُِأُ ُثمُ ُ.بحالص 

ُتطلعُحنيُتطلعُ  ُبنيُقُ ُفإنا ُالكفارُيسجدُ ُوحينئذُ ُ.ُشيطانرين  ُُثمُ ُ.هلا ُفإنُ .ُصل 

ُُحمضورةٌُُالصالةُمشهودةٌُ ُُحتىُيستقل  ُهقرصُعنُالصالةُفإنثمُأُ ُ.( )مِحُبالرُ ُالظل 

ُأُ ُ.جهنمُرُ سجُ تُ ُحينئذُ  ُفإذا ُُالفيءُ ُقبل  حتىُُ.حمضورةٌُُمشهودةٌُُالصالةُ ُفإنُ ُ.فصل 

ُتُ  ُُالعرصصل  ُحتُ ُ.قرصُعنُالصالةُِأُ ُثمُ . ُُىُتغرب  ُُ.الشمس  ُفإن  ُتغرب  رينُبنيُقُ ُا

ُ.ُهلاُالكفارُسجدُ يُ ُوحينئذُ ُ.شيطان

ُ ُفقلت  ُُ:قال ُنبي  ُعنهحدُ ُ.فالوضوءُ.اهللُيا ُثني ُرجٌلُُ:قال. ُمنكم ُُما ُيقرب 

ُوضوءُ  ُُهُفيتمضمض  ُُويستنشق  ُثمُ ُ.هوخياشيمُُِهُِيُْتُخطاياُوجههُوفُُِخرُ فينتثرُإال 

ُ ُهُكامُأُ وجهُ ُإذاُغسل  ُ.ُهُمعُاملاءطرافُحليتُِهُمنُأُ تُخطاياُوجهُُِخرُ مرهُاهللُإال 

ُُثمُ  ُيُْيدُ ُيغسل  ُُثمُ ُ.ناملهُمعُاملاءهُمنُأُ يديُُْتُخطاياُخرُ هُإىلُاملرفقنيُإال  ُيمسح 

ُ ُرأس  ُإال  ُرأِسُُخرُ ه ُخطايا ُأُ ت ُمن ُاملاءشعرُُِطراِفُه ُمع ُُثمُ ُ.ه ُإىلُيُْقدمُ ُيغسل  ه

ُ ُ.ُهُمعُاملاءناملُِنُأُ هُمُِتُخطاياُرجليُُْخرُ الكعبنيُإال 

ُُهوُقامُ ُفإنُْ هُقلبُ ُغُ وفرُ ُ,هٌلُدهُبالذيُهوُلهُأُ وجم ُُ,ثنىُعليهاهللُوأُ ُفحمدُ ُ,فصىل 

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُاملعبود"قال ُالنوويُ:(0  /3)ُ"عون ُقال ُإىلُ: ُليسُمائال  امل ُالش  ُيف ُمقابل ه ُيقوم ُأنه معناه

مِحُ.ُانتهى.ُوهذاُحالةُاالستواء,ُوالُإىلُاملغرِبُ.ُاملرشق ُيفُجانِبُالر  ُأنهُيكونُالظل  ُ,ُواملراد  وملُيبق 

ُيفُبعِضُأيامُالسنة,ُعىلُاألرضُمنُظل هُيشءٌُ ُيفُسائِرُاأليامُعليه,ُوهذاُيكون  ر  قد  :ُوقالُاخلطايب.ُوي 

ُ ُقبلُأْنُتزول  ُقامِتُالشمس  ُاعتدالِه,ُوهوُإذا ُفهوُوقت  ُالظل  ىُقرص  ناه  ُت  يادةُ,ُوإذا ُيفُالز  فإذاُأخذ 

ُالزوال  .انتهىُكالمه.ُفهوُوقت 
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ُُهللِ ُإال  ُ.همُ هُأُ ولدتُُْهُيومُ هُكهيئتُِمنُخطيئتُُُِانرصف 

ُباُأُ عبسةُهبذاُاحلديثُأُ ُبنُ ُثُعمروُ فحدُ  فقالُلهُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِمامةُصاحب 

ُيُ ُواحدُ ُيفُمقامُ ُ.سةُانظرُماُتقولمروُبنُعبُْياُعُ ُ:مامةبوُأُ أُ  ؟ُفقالُعطىُهذاُالرجل 

ُمامةُلقدُكُ باُأُ ياُأُ ُ:مروعُ  ُُ,يسن ُُْتُب  ُُ,يمُِعظُُْورق  ُوماُيبُحاجةُأنُُْ,جلأُ ُواقرتب 

ُأُ  ُأُ ُ.اهللُوالُعىلُرسولُُِ,عىلُاهللُكذب  ُمل ُمنُرسولُِلو ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعه أوُُُمرةُ إال 

ُماُحدُ (ُاتمرُ ُسبعُ ُحتىُعدُ )ُمرتنيُأوُثالثاُ  هُأكثرُمنُيُسمعتُ ولكن ُ.ُبداُ بهُأُ ُثت 

  .ذلك

ُالشمسُوالُغروهباواُبصالتكمُطلوعُبابُالُتتحرُ 

ُعنُعنُُ-303ُ ُإنامُن ُُ.عمرُ ُمُ وهُُِ:عائشة؛ُأناُقالتطاوس  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول 

ُ.الشمسُوغروهباُىُطلوعُ تحرُ يُ ُأنُْ

ُُ؛عنُعائشةُطاوسُ عنُُ-305 ُُعُْملُيدُ ُ:اُقالتأن  الركعتنيُبعدُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُالعرِصُ ُُ:عائشةُ ُفقالْتُُ:قال. ُطلوعُ الُتتحرُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  والُُالشمسُُِوا

ُ ُ.( )واُعندُذلكفتصلُ ُ.اغروهب 

ُبعدُالعرصملسو هيلع هللا ىلصُُبابُمعرفةُالركعتنيُاللتنيُكانُيصليهامُالنبي ُُ

ُهُسأُ نُ أُ ُ؛سلمةُأيبُعنُ-306ُ ُُعائشةُ ُل  ُُ.جدتنيُاللتنْيُعنُالس  اهللُُكانُرسول 

                                                           

ُيفُُ.العرص..ُ.ملُيدعُ:قوله(ُ ) ُ.منُط رقُعنُعائشةُمثلهُ"صحيحه"أخرجهُالبخاري 

روبُوالط لوعوانفردُمسلٌمُبهُعنُعائشةُيفُمسأُ ُ.لةُالصالِةُعندُالغ 

 .انظرُماُبعدهُ
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ُإُُِثمُ ُ.يهامُقبلُالعرِصُصلُ كانُيُ ُ:؟ُفقالتيهامُبعدُالعرِصُصلُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُنهُش  أوُُ,عنهامُغل 

ُنُ  ُ.ُهامثبتُ أُ ُثمُ .ُمهاُبعدُالعرِصُسيهامُفصال  ُ( ).هاثبتُ أُ ُُصالةُ وكانُإذاُصىل 

ُ.عليهاُتعنيُداومُ ُ:بنُجعفرقالُإسامعيلُ

ُبابُاستحبابُركعتنيُقبلُصالةُاملغربُ

300ُ-ُُ ُبنُفُ عنُُم  ُلفلتار ُُ:قال. ُُسألت  ُُبنُ ُأنس  ُبعدُعنُالتطوُ ُُمالك  ع

ُُكانُعمرُ ُ:؟ُفقالالعرِصُ ُبعدُالعرصُيديُعىلُصالةُ األ ُُيرضب  ُنُ . صلُعىلُوكنا

ُُعهدُِ ُُ.املغربُروبُالشمسُقبلُصالةُِركعتنيُبعدُغُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُكانُ أُ ُ:لهُفقلت 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.هناناُوملُينُْمرُْيهامُفلمُيأُْصلُ راناُنُ كانُيُ ُ:مها؟ُقالصال 

ُُبنُُِلعزيزُِاُعنُعبدُُِ-308ُ ُُبنُُِعنُأنسُُِهيبص  فإذاُُ.اُباملدينةكن ُ:قالُ؛مالك 

ُابتدرُ ُ.املغربُلصالةُُِنُاملؤذنُ ذُ أُ  ُالس  ُىُإنُ حتُ ُ.نيتُ عُ نيُركُْتُ عُ فريكعونُركُُْ.واريوا

ُ ُُالرجل  ُُالغريب  ُفيحسب  ُاملسجد ُُأنُ ُليدخل ُص  ُقد ُمُ ُليتالصالة ُكثرة نُمن

   ( ).يهامصلُ يُ 

                                                           

( ُ ُيفُ( 566ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصله ُعنُهشامُ (845ُ)ومسلمُ( ُُمترصا  ُقال. ُأ خبينُأ يب: قالتُ.

ُ":ُعائشة ُالنبي  ُأ ختيُماُترك  ُُ."السجدتنيُبعدُالعرصُعنديُقطُ ُملسو هيلع هللا ىلصابن 

ُهلامُُ ُاهلل"عنُاألسودُعنهاُويفُرواية  ا ُوالُعالنيةُ ُملسو هيلع هللا ىلصُماُتركهامُرسول  ,ُس  ُ."يفُبيتيُقط 

ُ."ماُتركهامُحتىُلقيُاهلل"منُروايةُعبدُالواحدُبنُأيمنُعنُأبيهُعنُعائشةُ(565ُ)وللبخاريُُ

 ."كانُإذاُصىلُصالةُأثبتهاُ"دونُقولهُُ

ُ(511ُ,ُ 38)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُعنُأ نِسُبِنُمالك  ُاألنصاري  مروُبِنُعامر  ُآخرُمنُروايةُع 
منُوجه 

ُ":ُقال ُأ ذ نُقامُناٌسُمنُأ صحاِبُالنبي  ُإذا ُُملسو هيلع هللا ىلصكانُاملؤذ ن  ُالنبي  بتدرونُالسواريُحت ىُخيرج  ُملسو هيلع هللا ىلصي 
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 صالة اخلوف كتاب
 

ُعنُُ–301ُ
 
ُُ:قال.ُاهللُعبدُُِعنُجابرُبنُُِعطاء ُصالةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِشهدت 

ُُ:نيناُصفُ فصفُ ُ.اخلوِفُ ُُصفٌّ ُ.ُبينناُوبنيُالقبلةُوالعدوُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِخلف  ُفكب 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُمجيعاُ وكب  ُمجيعاُ ُركعُ ُثمُ ُ.نا ُرأُُْرفعُ ُثمُ ُ.وركعنا ناُفعُْهُمنُالركوعُورُ س 

ُُ.بالسجودُوالصفُالذيُيليهُانحدرُ ُثمُ ُ.مجيعاُ  ُاملُ ُوقامُالصف  .ُالعدوُيفُنحرُُِرُ ؤخ 

ُ ُفلام  ُُوقامُ ُ,السجودُ ُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي ُُقض  ُيليهُالنصف  ُُانحدرُ ُ,الذي ُاملؤخرُ ُالصف 

ُتقدُ ُثمُ ُ.وقامواُ.بالسجود ُُمُالصف  ُُ.راملؤخ  ُُرُ وتأخ  ُُ.املقدمُالصف 

ُُركعُ ُثمُ  ُمجيعاُ عُْكُ ورُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُرفعُ ُثمُ ُ.نا ُورفُ رأس  ُمنُالركوع ُمجيعاُ عُْه ُنا ُثمُ .

ُُانحدرُ  ُبالس  ُوالصف  ُمُ ُجود ُكان ُالذي ُيليه ُالذي ُاأل ُُراُ ؤخ  ُالركعة ُوقامُ ُ,وىليف

ُ ُُالصف  ُُ.حورُالعدورُيفُنُ املؤخ  ُفلام  ُُالسجودُ ُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي ُُقض  .ُالذيُيليهُوالصف 

ُُانحدرُ  ُُالصف  ُُمُ سلُ ُثمُ ُ.وافسجدُ ُ.بالسجودُرُ املؤخ  ُ.ُمناُمجيعاُ وسلُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُكامُيصنعُ ُ:قالُجابر ُ.هممرائُِكمُهؤالءُبأُ حرس 

ُ.هينةمنُج ُُقوماُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُغزوناُمعُرسولُُِ:قال.ُبريُعنُجابرالزُ ُأيبعنُُ–380ُ

ُقتاال ُ ُُ.شديداُ ُفقاتلونا ُالظهرُصلُ فلام  ُاملرشكونُ.ينا ُمُُِ:قال ُميلةُ ن ُلُْلو ُعليهم ُا

ُُخبُ فأُ ُ.اهمالقتطعن ُ ُُجبيل  ُُفذكرُ ُ.ذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُذلكُلنا

_______________________ 

ُ."قامِةُيشءٌُوملُيكنُبنيُاأل ذاِنُواإل,ُوهمُكذلكُي صلونُالركعتنيُقبلُاملغرب

ُ"ويفُروايةُُ ُأ صحاِبُالنبي  ُكبار  واريُعندُاملغرِبُُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  ونُالس  بتدر  ُ."ي 

ُليدخلُاملسجدُ )دونُقولهُُ ُالغريب  ُالرجل   (.الخ...ُحتىُإن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
237 

ُهيُأُ ُيهمُصالةٌُتُِإنهُستأُُْ:وقالواُ:قال ُُ.والدإليهمُمنُاأل ُُحب  العرص,ُُُحرضِتُفلام 

ُ.ُواملرشكونُبينناُوبنيُالقبلةُ.نيناُصفُ صفُ ُ:قال

ُُ:قال ُفكب  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  ُُوسجدُ ُسجدُ ُثمُ ُ.فركعناُعُ كُ ورُ .ُناوكب  ُمعهُالصف 

ُوُ األ ُ ُُ.ل  ُُسجدُ ُُقاموافلام  ُُثمُ ُ.الثاينُالصف  ُتأخ  ُالصف  ُاأل ُُر ُوتقدُ ُ,ول  ُالصف  ُم

ُالثاين ُمُ . ُاأل ُفقاموا ُُ.ولُِقام ُفكب  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  ُسجدُ ُثمُ ُ.فركعناُوركعُ ُ.ناوكب 

ُُوسجدُ  ُُ.الثاينُوقامُ ُ.األولُمعهُالصف  ُُُسجدُ فلام  ُُثمُ ُ,الثاينُالصف  ,ُواُمجيعاُ جلس 

ُسلُ  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمُعليهمُرسول 

ُُثمُ ُ:قالُأبوُالزبري ُكامُيُ ُ:أنُقالُجابرٌُُخص  ُ( ).كمُهؤالءمراؤُ ُأُ صل 

ُ:عنُجابر؛ُقالُناَُييىُبنُأيبُكثريُعنُأيبُسلمةثحدُ .ُيزيدُأبانُبنُُِعنُ-ُ 38

ُمعُرسولُِأُ  ُكن ُحتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقبلنا ُبذاتُالرقاعىُإذا ُأُ كن ُُ:قالُ,ا ُإذا ُتيناُعىلُشجرةُ ا

ُُ-منُاملرشكنيُُفجاءُرجٌلُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُتركناهاُلرسولُُِظليلةُ  اهللُُرسولُُِوسيف 

ُُفأخذُ ُ-ُقُبشجرةعلُ مُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُُ.هفاخرتطُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي ُُسيف 

ُلرسولُِ ُُفقال ُقالختافُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُيمنعُ فمُ ُ:قالُ.الُ:ني؟ ُمن ُن ُقالك اهللُُ:ي؟

ُدهُأُ فتهدُ ُ:قالُ.نيُمنكمنعُ يُ  ُُغمدُ فأُ .ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُصحاب  ُ.ُقهوعلُ ُالسيف 

ُبالصالةُِفن ُُ:قال ُُ.ودي ُتأُ ُثمُ ُ.ركعتنيُُبطائفةُ فصىل  ُرواخ  .ُ ُبالطائفةُوصىل 

                                                           

ُمنهُمعل قاُ (410ُ)ُ"الصحيح"ذكرُالبخاريُيفُ(ُ ) ثناُهشامُعنُأيبُالزبريُ:ُوقالُمعاذ:ُفقال.ُطرفا  حد 

ُ":ُعنُجابرُقال ن اُمعُالنبي  ُاخلوِفُ.ُبنخلُ ُملسو هيلع هللا ىلصك  ُصالة  ُُ."فذكر 

 .وملُيذكرُالصفة.ُكذاُقالُ
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ُُُ( ).وللقومُركعتان.ُربعُركعاتأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفكانتُلرسولُُِ:قال.ُخرىُركعتنياأل ُ

                                                           

ُالبخاريُيفُ(ُ ) ُوقالُأبان(4601ُ)ُ"صحيحه"عل قه َُييىُبنُأيبُكثريُعن: ُأيبُسلمةُحدثنا فذكرهُ.

ُ.بتاممه

اُقصةُاأل عرايبُ ةُمواضعُمنُ.ُأم  ُيفُعد  (056ُ,4105ُ ,054ُ )ُ"صحيحه"فقدُوصلهاُالبخاري 

هريُعنُسنانُبنُأيبُسنانُالدؤلُوأيبُسلمةُعنُجابرُبه ُ.منُطريقُالز 

اُصالةُاخلوفُ ُ.ُأم 

ُ":ُعنَُييىُبهأخبناُعمرانُالعطارُ:ُوقالُلُعبدُاهللُبنُرجاء(:4818ُ)فقدُقالُالبخاريُُ ُالنبي  أن 

ُبأصحابهُيفُاخلوفُيفُغزوةُالسابعةُغزوةُذاتُالرقاعُملسو هيلع هللا ىلص ُ."صىل 

قالُعبدُ"كذاُأليبُذر,ُولغريهُ(ُوقالُلُعبدُاهللُبنُرجاء:ُ)قوله(:4ُ 0/5)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُرجاءُاهللُبن ُاهللُبنُرجاءُ"ل"ليسُفيه. ُوعبد ُوقدُ: ُالبخاري, ُمنه ُالغداينُالبرصيُقدُسمع  هو

.ُحدثناُجعفرُبنُهاشمُحدثناُعبدُاهللُبنُرجاء:ُاملبوبُفقالُ"مسنده"وصلهُأبوُالعباسُالرساجُيفُ

ُ.انتهىُكالمهُ.فذكره

أمُمعل قاُ :ُقلتُ فيهاُبيانُملاُأ هبمُيفُروايةُالبخاريُمنُ.ُفروايةُم سلمُاملوصولهُ .ُوسواءُكانُموصوالُ 

هاُأنُت ذكرُيفُالزوائد.ُصفِةُصالِةُاخلوف  .ُواهللُأعلم.ُفحق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كتاب اجلمعة
ُبنُُِأيبُعنُ- 38 ُهريرةحدُ ُ.الرمحنُعبدُُِسلمة ُبنُ ُ:قالُ؛ثنيُأبو ُعمر ُبينام

ُ ُُاخلطابُخيطب  ُاجلمعةُالناس  ُعثامنُ ُ.يوم ُدخل ُعفانُإذ ُبن ُعمرُ فعرُ . ُ.ضُبه

ُُ:فقال ُُرجالُ ُماُبال  ُُمريُ ياُأُ ُ:فقالُعثامنُ,رونُبعدُالنداءيتأخ  حنيُُاملؤمننيُماُزدت 

ُ ُُالنداءُأنُُْسمعت  ُأُ ُثمُ .ُأتتوض  ُأُ ُ:فقالُعمرُ ُ.قبلت  سمعواُملُتُ أُ !ُ؟يضاُ والوضوء

ُ .لِسُتُ فليغُُْإىلُاجلمعةُِكمُحدُ أُ ُإذاُجاءُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 
( )ُ

ُ.بابُالطيبُوالسواكُيومُاجلمعةُ

ُُأنُ ُ,درياخل ُُأيبُسعيدُ ُعنُ-384ُ اجلمعةُعىلُُسلُيومُِغُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُُكل  ُُ.وسواكُ.تلمُ حم  ُ( ).املرأةُنُطيِبُولوُمُُِ.عليهُرُ دُِمنُالطيبُماُقُ ُويمس 

ُ.بابُيفُالساعةُالتيُيفُيومُاجلمعةُ

ُبنُِأيبُبُ ُعنُ-383ُ ُ:مرعُ ُاهللُبنُ ُقالُلُعبدُ ُ:شعريُقالوسىُاأل ُأيبُمُ ُردة

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(ُ 83)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُبنُعفان)دونُقولهُُ ُعثامن  بهامُ ُ(إذُدخل  ُ.ُ"إذُدخلُرجٌلُ"ُووقعُعندُالبخاريُم 

حتُباسِمهُ ُالتيُار  ُالرواياِت ُحجر  ُابن  ُالبُقوله,ُوذكر ُعبِد ُعنُابِن ُنقل  ُثم  ُيفُ: ُخالفا  الُأ علم 

 .أيُأنهُعثامنُ.ُذلك

جد.ُوقالُيفُآخره:ُمنُهذاُالوجه(830ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ.إْنُو 

ُ.وهيُزيادةُعزيزة(ُولوُمنُطيِبُاملرأة)دونُقولهُُُ

ِدرُعليه)قولهُ(:45ُ /6)النوويُرمحهُاهللُقالُُُ تملُلتكثرِيه:ُقالُالقايض(ُماُق  تملُلتأكيدهُ,ُحم  وحم 

جال(ُولوُمنُطيِبُاملرأة)ويؤي دهُقولهُ,ُحتىُيفعل هُبامُأ مكنه ُلون ه,ُوهوُاملكروهُللر  ,ُوهوُماُظهر 

ُرَي ه ناُللرضورِةُلعدمُغرِيه.ُوخفي  هُللرجِلُه  ُ,ُفأ باح   واهللُأعلم.ُعىلُتأكيدهُوهذاُيدل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُأُ  ُأُ ُسمعت  ُدُ باكَُي  ُقالُقلتاجلُ ُساعةُُِنُِيفُشأُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِث  نعمُُ:معة؟

ُيقولسمعتُ  ُُ:ه ُُسمعت  ُبنيُأنُُْ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُهيُما إىلُأنُُمامُ اإلُُِجيلس 

ُتُ  ُ.ُالصالةقض 

ُ.بابُفضلُيومُاجلمعةُ

ُُأنُ ُ؛أيبُهريرةعنُُ-385ُ ُُطلعْتُُيومُ ُخريُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُالشمس  يومُُعليه

ُُ,معةاجل ُ ُلُِفيهُخ  ُُالساعةُ ُتقومُ ُوالُ.خرجُمنهاوفيهُأُ ُ.دخلُاجلنةوفيهُأُ ُ.آدمُق  ُيفُإال 

ُ.يومُاجلمعة

ُ.بابُهدايةُهذهُاألمةُليومُاجلمعةُ

386ُ-ٌُُِ ُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُعنُأيبُصالح ُُعنُاألعم ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُ.لونُيومُالقيامةاألوُ ُ,نحنُاآلخرونُ  وتواُنمُأُ أُ ُبيدُ ُ.نُيدخلُاجلنةمُ ُونحنُأول 

ُقُ  ُوأُ لُِبُْالكتابُمن ُمُِوتيُْنا ُبعدهمناه ُاهلل ُ.فاختلفواُ,ن ُمنُملُِ ُفهدانا ُفيه ُاختلفوا ا

ُ ُيومُ ُ.احلق  ُفيهفُ همُالذيُاختلُ فهذا ُاهلل هدُ ُ.وا ُُانا ُقالُيومُاجلمعة)له .ُلناُفاليومُ (

ُ( ).ىللنصارُ ُغدُ ُوبعدُ ُ.لليهودُوغداُ 

                                                           

( ُ )ُ ُالبخاري 46ُ )أخرجه ,846ُ , 010ُ ,6 50ُ ,6314ُ )ُ 855ُ)ومسلم )ُ ُطاوس  ُطريق من

نب هُعنُأيبُهريرةُبه ُ.واألعرجُووهِبُبِنُم 

ُالسبقُ(ُالسابقون)وهيُتفسرٌيُلقولهُُ(ونحنُأولُمنُيدخلُاجلنة)دونُقولهُُ ُعىلُمنُفرس  ففيهاُردٌّ

ُالكتاب,ُهناُبإحرازُفضيلِةُاليوم رمهاُأ هل  ُ{سمعناُوعصينا}فقالواُ.ُأوُإىلُالقبوِلُوالطاعِةُالتيُح 

رش.ُ"الفتح"كامُذكرهُاحلافظُيفُ نَُي  لُم  اسب,ُفهمُأ و  ُمنَُي  ل  لُم نُي قضُبينهم,ُوأ و  ُ,ُوأ و  ل  وأ و 

نُيدخِلُاجلنة ُحذيفةُاآليت.ُم  هُأ يضا ُحديث  د   .ويؤي 
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ُ:قاال.ُذيفةعنُح ُُراشُ حُُِبنُُِعنُربعي ُوُ,عنُأيبُهريرةُعنُأيبُحازمُ ُ-380ُ

ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ .ُالسبتُفكانُلليهودُيومُ ُ.نُكانُقبلناعنُاجلمعةُمُ ُاهلل ُضل 

ُاهلل فهدُ ُ.بناُاهلل ُفجاءُ ُ.األحدُوكانُللنصارىُيومُ  ُُ.معةليومُاجل ُُانا اجلمعةُُفجعل 

ُ ُ,الدنياُهلُِنُأُ نحنُاآلخرونُمُُِ.القيامةُلناُيومُ ُوكذلكُهمُتبعٌُُ.حدُ واأل ُُوالسبت 

ُُ.الئِقُهلمُقبلُاخل ُُقيِض ُلونُيومُالقيامةُاملُ واألوُ 

ُ( ).املقيضُبينهمُ:ويفُرواية

ُ.بابُفضلُمنُاستمعُوأنصتُيفُاخلطبةُ

ُُ,معةتىُاجل ُأُ ُثمُ ُ,نُاغتسلمُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُأيبُهريرةُعنُالنبي ُُ-388 ُماُفصىل 

ُأُ ُثمُ ُ.لهُرُ دُ قُ  ُُفرغُ ىُيُ حتُ ُنصت  ُيُ ُثمُ ُ.طبتهمنُخ  معةُفرُلهُماُبينهُوبنيُاجلُ غُ ُ,ُمعهصل 

ُ.وفضلُثالثةُأيامُ,خرىاأل ُ

ُرواية ُمُ ُ:ويف ُتوض  ُالوضوءُحسنُ فأُ ُأُ ن ُاجلمعةُ أُ ُثمُ . ُوأُ ُفاستمعُ ُتى ُ.نصت 

ُومُ ُ:وزادُ.فذكره ُ.اغُ احلصُفقدُلُ ُنُمس 

ُ.بابُصالةُاجلمعةُحنيُتزولُالشمس

ُُ؛عنُأبيهُحممدُ ُبنُُِعنُجعفرُُِ-381ُ ُُ:عبدُاهللُبنُ ُجابرُ ُأنهُسأل  ُمتىُكانُرسول 

ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُيُ ُ:قالُ؟معةُاجل ُصل  ُكان ُُثمُ ُ.صل  ُفن ُُنذهب  َُُيهارإىلُمجالنا ُحنيُتزول 

                                                           

حيحنيُ(ُ ) مُيفُالذيُقبله.ُعنُأيبُهريرةُمنُوجوه ُأ خرىُنحوهأخرجاهُيفُالص  ُ.كامُتقد 

ُ(.املقيضُهلمُقبلُاخلالئق)قولهُ.ُوليسُعندُالبخاريُعنُأيبُهريرةُ

ُبهُمسلٌمُُ ذيفةُُ-دونُالبخاريُُ-وانفرد   .ُمنُحديِثُح 
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ُ.الشمس,ُيعنيُالنواضح

ُُعنُإياسُبنُُِ-310ُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعُمعُرسولُِجمُ كناُنُ ُ:قالُ؛بيهعنُأُ ُكوعُِمةُاأل ُلُ س 

ُُإذاُزالِتُ .يءُ الفُ ُعُ تتبُ نُ ُنرجعُ ُثمُ ُ.الشمس 
( )ُ

ُ.وماُفيهامُمنُاجللسةُ,بابُذكرُاخلطبتنيُقبلُالصالةُ

ُُعنُجابرُبنُُِ-ُ 31 ُمُ س  ُُ:قالُ؛رة ُُملسو هيلع هللا ىلصُكانتُللنبي  ُخ  .ُينهامبُطبتانُجيلس 

ُ.الناسُرُ ذكُ ويُ ُ,القرآنُ ُيقرأُ 

ُُ:ويفُرواية ُُثمُ ُ.قائامُ ُكانُخيطب  ُُيقومُ ُثمُ ُ.جيلس  ُقائامُ ُفيخطب  هُنُ أُ ُكُ أُ فمنُنبُ .

ُ ُذُ فقدُكُ ُجالساُ ُكانُخيطب  ُصلُ ُفقدُواهللُِ,ب  ُ.يُصالةلفُ منُأُ ُكثرُ معهُأُ ُيت 

ُُأوُهلواُ ُوإذاُرأواُجتارةُ }ُ:بابُيفُقولهُتعاىلُ ُ.{واُإليهاُوتركوكُقائامانفض 

ُيبُوأُ ُأيبُاجلعدُُِبنُِعنُساملُُ-ُ 31 ُمعُكن ُُ:ُقالاهلل عبدُُِبنُُِفيانُعنُجابرُِس  ا

                                                           

ُُ"منُهذاُالوجهُبلفظ(4145ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُمعُالنبي  ناُن صل  ُ,ُاجلمعةُ ُملسو هيلع هللا ىلصك  ُننرصف  وليسُ,ُثم 

ُفيه ُن ستظل  ُ."للحيطانُظلٌّ

ُوقعْتُبعدُالزوالُ(إذاُزالِتُالشمس)دونُقولهُُ ُالصالة  ُ.ُوهيُارَيٌةُبأن 

ُبروايةُالبخاريُ ُعىلُمنُاستدل  زئُقبلُالزوال.ُوفيهاُردٌّ ُصالةُاجلمعةُجت  ُ:ُقالوا,ُبأن  ُالشمس  ألن 

ُ ُ.إذاُزالْتُظهرِتُالظ الل 

ُ(:0/350ُ)ُ"الفتح"الُاحلافظُيفُقُ ُبهُالُعىلُ.ُوأ جيب  ُي ستظل  ُالنفيُإنامُتسل طُعىلُوجودُظل  بأن 

ُالشتاءُ ُيف تلف  ُخي  ُبمقدار  ُالزوال ُبعد ُال تهي أ  ُي  ُال ُبه ُي ستظل  ُالذي ُوالظل  طلقا, ُم  ُالظل  وجود

ُ.انتهى.والصيف

 .وعزاهاُملسلم,ُُالبلوغمعُأنهُذكرهاُيف.ُوفاتهُرمحهُاهللُروايةُمسلم:ُقلتُ
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ُ ُُْتُمُ معةُفقدُِاجلُ ُيومُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُ:قالُ,( )ويقةس  ُُفخرج  ُُالناس  ُُإليهاُفلمُيبق  ُاثناُإال 

ُ ُأُ ُ-ُرجالُ ُعرش  ُفيهم ُُ:قالُ-نا ُرأُ }ُاهلل ُفأنزل  ُجِتُوإذا ُهلواُ أُ ُارةُ وا ُُو ُإليهاُانفض  وا

ُإىلُآخرُاآليةُ{ُقائامُ ُوكُ وتركُ 

ُُ:ويفُرواية ُُملُيبق    ( ).فيهمُأبوُبكرُوعمرُ-ُُاثناُعرشُرجالُ معهُإال 

ُُ:قالُ؛جرةعُ ُبنُُِعِبُعنُكُ ُبيدةعنُأيبُعُ ُ-314ُ الرمحنُبنُُوعبدُ ُاملسجدُ ُدخل 

ُاحلكُ ُمُ أُ  ُخيطب  ُاخلبُ:فقالُ.قاعداُ ُم ُهذا ُإىل ُُِثُيانظروا ُاهلل ُُ.قاعداُ ُخيطب  ُوقال

ُُأوُهلواُ ُواُجتارةُ وإذاُرأُ }ُ:تعاىل ُ.{وكُقائامُ واُإليهاُوتركُ انفض 

ُ.بابُالتغليظُيفُتركُاجلمعةُ

                                                           

وقُ:( 33/ )ُ"الديباج"قالُالسيوطيُيفُ(ُ ) ُاملذكورةُيفُالروايةُقبلها,ُتصغريُس  وهيُ,ُواملرادُالعري 

ُهكذا ُإال  ىُعريا  ُالُت سم  ُأ وُالتجارة  ملُالطعام  ُالتيُحت  ُت ساقُإليها,ُاإلبل  ُالبضائع  ُألن  ميْتُسوقا  ,ُوس 

وقهم:ُوقيل   .انتهى.ُلقياِمُالناِسُفيهاُعىلُس 

ُ.منُهذاُالوجه(6ُ 158ُ,36 ,154ُ ,813ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ(.ُوأناُفيهم:ُ)دونُقولهُ

ُ.ُ(فيهمُأبوُبكرُوعمر:ُ)ودونُقولهُ ُم نُبقيُمعُالنبي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصفأفادتاُتسمية 

ُُ ُاحلافظُيف 3ُ 3/ )ُ"الفتح"قال ُهاتنيُالزيادتني( ُذكر ُأْن ُبعد :ُ ُشاهٌد ُبكرُ)وله ُأيب أيُتسمية

يدُعنُاحلسِنُم رسالُ (ُوعمر ُإسناِدهُ,ُعندُعبِدُبِنُمح  ثقات,ُويفُتفسريُإسامعيلُبِنُأيبُزيادُورجال 

ُموىلُأيبُحذيفةُمنهم"الشاميُ ُساملا  ُ.ُ"أن  قيلُعنُابِنُعباس  وىُالع  ُمنهمُاخللفاءُاألربعةُ"ور  أن 

ُمسعودُوأ ناسا ُمنُاألنصار هيل.ُ"وابن  ىُالس  ك  ُ,ُوح  ُمنقطع  وىُبسند  مروُر  ُع  ُبن  ُأ سد  ُاالثنيُ"أن  أن 

ُ ُعرش  ُا. ُالعرشة ُمسعودهم ُوابن  ُوبالٌل ة ُقالُ"ملبرش  :ُ ُمسعودُ"عامر"ويفُرواية  ُابِن ُبدل .ُانتهى.

قيلُأ قوى مرو.ُوروايةُالع  ُروايةُأ سدُبِنُع  ُوجدت  ُمتصلُ .ُوأ شبهُبالصواب,ُثم  قيلُبسند  .ُعندُالع 

صنيُعنُسامل.ُإنهُمنقطعٌُ:ُالُكامُقالُالسهيل ُعنُح 
  .ابنُحجرانتهىُكالمُ.ُأخرجهُمنُروايةُأ سد 
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أنامُسمعاُُ؛ثاهمرُوأباُهريرةُحدُ عُ ُاهللُبنُ ُعبدُ ُأنُ ُ؛يناءمُ ُاحلكمُبنُُِعنُ-313ُ

ُ وُأُ ُ.معاتهمُاجل ُعُِدُْعنُوُ ُقوامٌُأُ ُلينتهنيُ ُ:-ُنبهمُُِعوادُِعىلُأُ -ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.منُالغافلنيُليكوننُ ُثمُ ُ.معىلُقلوهِبُُاهلل ُليختمنُ 

ُ.بابُختفيفُالصالةُواخلطبةُ

ُكُ ُ:قالُ؛رةسمُ ُبنُُِعنُجابرُُِ-315ُ ُأُ ُنت  فكانتُُ.الصلواِتُُملسو هيلع هللا ىلصُُمعُالنبي ُصل 

ُ.هُقصداُ وخطبتُ ُ.داُ هُقْصُصالتُ 

ُُ:قالُ؛اهللُعبدُُِبنُُِجابرُِعنُُ–316ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُ,عيناهُْتُامحرُ ُإذاُخطب 

ُوعُ  ُكأُ حتُ ُ.هغضبُ ُواشتدُ ُ,هُصوتُ ال  ُمُ نُ ى ٌُ ُنذرُ ه ُومس ُصبُ ُ:يقولُ,جي .ُاكمحكم

ُاُصبعيهبنيُأُ ُقرنُ ويُ ُ.كهاتنيُناُوالساعةُ عثتُأُ بُ ُ:ويقول ُ.ُطىابةُوالوْسُبُ لس 

ُبعدأمُ ُ:ويقول ُُاحلديِثُُخريُ ُفإنُ ُ.ا ُُ.حممدُاهلديُهدي ُُوخريُ ُ.اهللُكتاب  ُورش 

ُاأل ُ ُ.ُدثاهتامورُحم  ُأُ أُ ُ:يقولُثمُ ُ.ضاللةُبدعةُ ُوكل  ُنا نُمُ ُ,هؤمنُمنُنفِسُمُ ُوىلُبكل 

ُ.وعلُ ُفإلُ ُ( )أوُضياعاُ ُيناُ نُتركُدُ ومُ ُ.هلهفألُ ُماال ُُتركُ 

ُ.ُ.يومُاجلمعةُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُخطبةُ ُكانْتُُ:ويفُرواية

ُُ:ويفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُ.ههلُ هوُأُ ثنيُعليهُبامُويُ ُ,اهللَُيمدُ ُ.الناسُخيطب 

ُيقول ُمُ مُ ُ:ثم ُاهللُفال ُنُيده ُلهُضل  ُيُ ومُ . ُفالُهاديُلهن ُاحلديِثُُوخريُ ُ.ضلل

                                                           

ُهمُالعيالُبفتِحُ(ُ ) ُالضاِد ُباسمُِ, وا م  ُضياعاُ ُ.الفعلُُِس  ُاليشء  ُأي.ُضاع  ُوأ طفاالُ : هُعالة  ُعيال  منُترك 

ُضائعُ ,ُيضيعونُبعده اِدُفجمع  اُبكرسُالض  يفُُقالهُعياٌضُ.ُوهوُالوْجه.ُوالروايةُعندناُبالفتح,ُوأم 

 (.8  / )ُ"املشارق"
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ُُثمُ ُ.كتابُاهلل ُ.احلديثُساق 

ُكانُمنُأُ ُ-ُمكةُقدمُ ُضامداُ ُأنُ ُ؛ُاسُ عبُ ُعنُابنُُِ-310ُ وكانُُ-ُوءةن ُزدُش 

ُُفسمعُ ُ.يُمنُهذهُالريِحُرقُِيُ  ُ:فقالُ.جمنونٌُُحممداُ ُإنُ ُ:مكةُيقولونُنُأهلُِفهاءُمُِس 

ُلوُأُ  ُُينُرأيت  ُُهذاُالرجل  ُ.ُهُعىلُيدي ُشفيُ يُ ُاهلل ُلعل 

منُُي ُشفيُعىلُيدُ اهللُيُ ُوإنُ ُ.رقيُمنُهذهُالريِحُينُأُ إُُِياُحممدُ:فقالُ.فلقيهُ:قال

ُُ؟فهلُلكُ.شاءيُ  ُُ,هُونستعينهنحمدُ .ُهللُاحلمدُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  دهُاهللُمنُي 

ُفالُمُ  ُأنُالُإلهُإالُاهللُوحدُ ُشهدُ وأُ ُ.ضللُفالُهاديُلهنُيُ ومُ ُ,لهُضل  ُهُالُرشيك 

ُورسولُ عبدُ ُحممداُ ُوأنُ ُ.له ُبعدُ أمُ ُ.هه ُفقالُ.ا ُُعلُ ُعدُْأُ ُ:قال ُُكلامتك 
ِ
.ُهؤالء

ُُعادهنُ فأُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعليهُرسول  ُمرُ ُثالث  ُ.ُات 

ُُ:قالُفقال ُُلقدُسمعت  ُُ,هنةالكُ ُقول  ُُ,السحرةُوقول  ُُوقول  ُُ.عراءالش  ُفامُسمعت 

ُ ُ.ُالبحر ( )وسناعُ ُولقدُبلغنُ .ُكلامتُهؤالءُمثل 

ُُ.هعُ فبايُ ُ:قالُ.كُعىلُاإلسالمبايعُْأُ ُيدكُ ُهاِتُُ:قالُفقال ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُوعىلُقوميُ:قالُ.كوعىلُقومُِ ُُ:قال. ُُفبعث  ُبقومهفمرُ ُسيةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  .ُوا

ُ ُ:منُالقومُفقالُرجٌلُُ؟هؤالءُشيئاُ مُمنُصبتُ هلُأُ ُ:الرسيةُللجيٌُفقالُصاحب 

ُأُ  ُ.هؤالءُقومُضامدُفإنُ .ُوهادُ رُ ُ:فقالُ.طهرةُ منهمُمُُِصبت 

                                                           

وس":ُويفُبعضها,ُبالقاِفُوامليمُ"قاموس":ُويفُبعضها,ُكذاُيفُأكثرُاأل صوِلُبالن ونُوالعني(ُ ) ُ"قاع 

وس":ُويفُبعضها,ُبالقافُوالعني ُبمعنى,ُبالتاءُاملثناةُفوقُ"تاع  وأ شهرهاُيفُغريُصحيِحُ,ُوالكل 

ُ سلم  ها,ُ"قاموسُالبحر"م  ُأ مواج  هاُوالُت ستقرُ ,ُوهوُجل  ت هُالتيُت ضطرب  ُ.ُمياه 

 (.50 /6)ورشحُمسلمُللنوويُ(336ُ/ )الديباجُللسيوطيُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
247 

ُُ:قالُوائلُ ُأيبُعنُ-318ُ ُعامرٌُبُ طُ خ  ُبلغُ وأُ ُوجزُ فأُ ُ.نا .ُ ُفلام  ُأباُُ:لناقُ ُُنزل  يا

ُُاليقظان ُُلقدُأبلغت  ُُ.وأوجزت  ُتنفُ ُفلوُكنت  ُُ:فقالُست  ُُإينُسمعت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُإنُ ُ:يقول ُُ,الرجلُُِصالةُُِطول  ُُوقرص  ةٌُن ُئُِمُ ُ,طبتهخ 
ُفُُِ( ) ُالصالةُ يلُ طُِفأُ ُ.قههمن ُوا

ُ ُ.منُالبيانُسحراُ ُوإنُ ُ.واُاخلطبةواقرص 

ُُرجالُ ُأنُ ُ؛حاتمُ ُبنُُِدي ُعنُعُ ُ-311ُ ُُخطب  ُنُيطعُاهلل مُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُعندُالنبي 

ُ.ُوىهامُفقدُغُ عِصُنُيُ ومُ ُ.هُفقدُرشدُ ورسولُ  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُبئسُاخلطيب 

ُ.وىفقدُغُ ُهاهللُورسولُ ُنُيعصُِومُ ُ:قلُ.أنت

ُأُ ُ-500ُ ُبنُُِبنِتُُهشامُُِمُ عن ُتن ُُ:قالتُ؛عامنالن ُُحارثة ُكان ُوتن وُ لقد ورُرنا

ُُرسولُِ ُُ.واحداُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُأُ تُ ن ُس  ُوبعضُسنةني ُسنة ُأُ ُ.و ُوما ُوالقرآنُ}ُخذت  ق

ُُ{املجيد ُيقرؤُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُُِعنُلسانُِإال  ُكل  ُُعىلُاملنبُُِيومُمجعةُ ُها ُخطب  ُإذا

ُ ُ.الناس 

ُعُ ُالرمحنُعبدُُِبنُُِصنيعنُح ُُ-ُ 50 ُرُ عن ُبن ُرأُ ُ:قالُ.ؤيبةامرة ُبنُ ُىُبرش 

ُُ.نيُْدُ حُاهللُهاتنيُاليُ قبُ ُ:فقالُ.هيديُُْرافعاُ ُمروانُعىلُاملنبُِ ُُلقدُرأيت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُعىلُأنُُْماُيزيدُ  ُ.حةسبُ هُاملُ يُْبإصبعُ ُشارُ وأُ .ُبيدهُهكذاُيقول 

ُ.بابُالتحيةُواالمامُخيطبُ

ُقالُ؛عنُجابرُ ُبريعنُأيبُالزُ ُ-ُ 50 ُُ:أنه ُس  .ُاجلمعةُيومُ ُالغطفاينُليٌكُجاء

ُ ُُفقعدُ ُ.عىلُاملنبُقاعدٌُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول  ُيُ ُقبلُأنُُْليٌكُس  ُالنبي ُُ.صل  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُله

                                                           

ُمهزٌةُمكسورةٌُ.ُبفتحُامليمُِ(:58ُ /6)قالُالنوويُ(ُ ) ُنوٌنُمشددة.ُثم   .أيُعالمة,ُثم 
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ُأُ  ُ.امهُ عُْمُفاركُ قُ ُ:قال.ُالُ:قالُ؟ركعتنيُركعت 

ُُ:قالُ؛عبدُاهللُبنُُِعنُجابرُُِعنُأيبُسفيانُ-504ُ ُس  طفاينُيومُالغُ ُليٌكُجاء

ُُ-ُاجلمعة ُُورسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُخي  ُُ–ُطب  ُلهُ.فجلس  ُُ:فقال ُس  ُفاركُ ُ.ليكيا عُقم

ُركعتني ُفيهاموجتوُ . ُجاءُ ُ:ثمُقالُ.ز ُيومُ حدُ أُ ُإذا ُُكم ُُ-اجلمعة ُ-ُواإلمامُخيطب 

ُ( ).زُفيهاموليتجوُ ُ,نيفلريكعُركعتُ 

ُ.بابُحديثُالتعليمُيفُاخلطبةُ

ُُ:قالُرفاعةُُيبأُ ُعنُ-503ُ ُُانتهيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي  ُُ.وهوُخيطب  ياُُ:قالُفقلت 

ُ ُُ.غريٌبُُاهللُرجٌلُُرسول  ُيسأل  ُدين ُُ.هعنُدينُُِجاء ُفأقبلُعلُ ُ:قالُ.هالُيدريُما

ُ ُُوتركُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ-ُريسبكُ ُيتفأُ ُىُانتهىُإلُ طبتهُحتُ خ  ُُ–ُحديداُ هُقوائمُ ُحسبت 

ُُفقعدُ ُ:قال ُتمُ هُفأُ تىُخطبتُ أُ ُثمُ ُ.مهُاهللاُعلُ نيُمم ُمُ علُ وجعلُيُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعليهُرسول 

ُ.هاآخرُ 

ُ.بابُماُيقرأُيفُصالةُاجلمعةُ

ُُ:قالُ؛يبُرافعبنُأُ ُاهللُعنُعبيدُُِ-505ُ .ُينةدُِريرةُعىلُاملباُهُ أُ ُمروانُ ُاستخلف 

ُ ُةإىلُمكُ ُوخرج  .ُ ُأُ فصىل  ُاجلمعةُ ُوبُلنا ُسورةُُِفقرأُ ُ.هريرة ُيفُالركعةُاجلُ ُبعد معة

ُفأُ ُ:قال.ُ{كُاملنافقونإذاُجاءُ }ُ:اآلخرة ُ:فقلتُلهُ.ريرةُحنيُانرصفباُهُ أُ ُدركت 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 888ُ)أخرجه ,881ُ ,   4ُ ُعنُجابرُ(805ُ)ومسلمُ( ُبنُدينار منُط رقُعنُعمرو

ُ.مثله

ليكُالغطفاين,ُدونُالترصيحُباسمُالداخلُ ُ.ُوهوُس 

زُفيهام)ودونُقولهُُ ُ(.وليتجو 
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ُ ُُإنكُقرأت  ُُ.هبامُبالكوفةُبنُأيبُطالبُيقرأُ ُورتنيُكانُعلُ بس 

ُُ:فقالُأبوُهريرة ُُإينُسمعت  ُ.معةاجل ُُهبامُيومُ ُيقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُاجل ُُبسورةُُِفقرأُ ُ:روايةُويف ُالس  ُيف ُاآلخرةُ.وىلاأل ُُجدةُِمعة ُجاءُ ُ:ويف كُإذا

ُ.املنافقون

ُبنُُِ-506ُ ُالنعامن ُُ:قالُ؛شريبُ ُعن ُرسول  ينُويفُدُ يُْيفُالعُُِقرأُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكان

ُهلُأُ }ُ,ُو{كُاألعىلربُ ُحُاسمُ سبُ }ـُاجلمعة,ُب ُ{الغاشيةُتاكُحديث  وإذاُُ:قال.

ُُيضاُ هبامُأُ ُيقرأُ ُ,واحدُ ُيفُيومُ ُواجلمعةُ ُاجتمعُالعيدُ  ُ.التنييفُالص 

ُُ:قالُ؛عبدُاهللُاهللُبنُُِبيدُِعنُعُ ُ-500ُ ُُكتب  عامنُبنُقيسُإىلُالن ُُبنُ ُاكُ حُ الض 

ُأُ ُ:هلُ بشريُيسأُ  ُُي 
 
ُُقرأُ ُيشء ُ:فقالُ؟معةاجل ُُمعةُسوىُسورةُِاجل ُُيومُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.{هلُأتاك}ُ:كانُيقرأُ 

ُ.بابُماُيقرأُيفُيومُاجلمعةُ

ُُأنُ ُ؛عباسُ ُعنُابنُُِ-508ُ ُالفجرُُِكانُيقرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُيومُاجلمعةيفُصالة ,:ُ

ُتنزيلُالسجدة} ُُوأنُ ُ.{هرُِمنُالدُ ُحنيٌُُىُعىلُاإلنسانُِتُ هلُأُ }ُوُ{امل ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُ,معةيفُصالةُاجل ُُكانُيقرأُ  ُ( ).معةُواملنافقنياجل ُُورةُ س 

ُ.اجلمعةبابُالصالةُبعدُُ

501ُ-ُُ ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُعنُأبيهُهيلُ عنُس  مُيتُ إذاُصلُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

                                                           

ُ.عنُأيبُهريرةُمثلهُيفُالقراءةُبصالةُالفجر(880ُ)ومسلمُ(8ُ 0 ,ُ 85)أخرجُالبخاريُ(ُ )

 .وانظرُماُقبلهُ
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ُ.ربعاُ واُأُ بعدُاجلمعةُفصلُ 

ُجُِعُ ُفإنُْ:ُقالُسهيلُ ُُبكُيشءٌُُل  ُركعتنيُيفُاملسجدُُِفصل  ُ.,ُوركعتنيُإذاُرجعت 

ُبنُُِالسائِبُُرسلهُإىلبريُأُ ج ُُبنُ ُنافعُ ُأنُ ُ؛اروُ يبُاخل ُمرُبنُعطاءُبنُأُ عُ عنُُ–0ُ 5

ُلُ يسأُ ُ,رمُِختُنُ بنُأُ يزيدُ
 
ُُ.يفُالصالةُرآهُمنهُمعاويةُ ُهُعنُيشء

ُصلُ .ُنعمُ:فقال ُُمعهُاجلمعةُ ُيت  ُ.ُ( )ُورةيفُاملقص  ُُمُاإلمامُ ُسلُ فلام  يفُمقاميُُقمت 

ُفصلُ  ُُ,يت  ُُدخلُأُ فلام  ُُ.إلُ ُرسل 

ُتعُ ُ:فقال ُفعال ُملا ُلد ُصلُ ُ.ت  ُإذا ُتُ ُيت  ُفال ُلُِْصُاجلمعة ُتكلُ ُبصالةُ ها ُأوُحتى م

ُخترُ  ُُفإنُ ُ.ج  ُأنُالُتُ ُ.كلرناُبذمُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  أوُُ,محتىُنتكلُ ُبصالةُ ُصالةٌُُوصل 

ُ ُُُ.نخرج 

                                                           

ُبهُاإلمام(ُ )  .كاملحرابُالكبريُيفُزماننا.ُبناءُلهُحيطانُي صل 
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 كتاب صالة العيدين
 

5  ُ-ُُ
 
ُ:ُقال.ُعبدُاهللُبنُُِعنُجابرُُِعنُعطاء ُالصالةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِشهدت 

ُ.عىلُباللُ ُئاُ توكُ مُ ُقامُ ُثمُ ُ.إقامةُ ُوالُذانُ بغريُأُ ُ.طبةبالصالةُقبلُاخل ُُفبدأُ ُ.يومُالعيد

ُُ.مرُبتقوىُاهللفأُ  ُ.رهموذكُ ُ.الناسُووعظُ ُ.عىلُطاعتهُوحث 

ُأُ مضُحتُ ُثمُ  ُالنساءى كنُأكثرُ ُفإنُ ُ.قنُ تصدُ ُ:فقالُ.وذكرهنُ ُفوعظهنُ ُ.تى

ُ ُُ( )ةُِطُ منُِسُُامرأةٌُُفقامِتُُ.جهنمُحطب  ُُمِل ُُ:فقالتُ.يناخلدُ ُفعاءُ النساءُس  ُياُرسول 

ُ.؟اهلل

ُُكثرنُ تُ ُنكنُ أل ُُ:قال ُكاةالش  ُشريالعُ ُوتكفرنُ . ُقال. منُُقنُ يتصدُ ُفجعلنُ :

هنُ قرطتُِمنُأُ ُباللُ ُلقنيُيفُثوِبُيُ ُ.ليهنُ ح ُ
 

ُ( ).وخوامتهنُ 

                                                           

( ُ )ُ ُالنووي 31ُ / )قال ُالسنيُِ(: ُبكرس فة. ُامل خف  ُالطاء ُوفتِح ,ُ ُبعضُالن سخ ُ"واسطة"ويف قالُ.

ُالقايض ُمنُخيارهنُ : ُمعناه ُواخليارُ , ُالعدل  ُوالوسط  ُقال. ُاحلرفُ: ُهذا ُأن  يوخنا ُش  اق  ذ  ُح  وزعم 

ُيفُكتابُمسلمُ  ٌ غري  ُصوابهُمنُسفلِةُالنساء,ُم  ُأيبُشيبةُيفُ.ُوأن  والنسائيُيفُُ"مسنده"وكذاُرواهُابن 

ُالنساء"ويفُروايةُابنُأيبُشيبةُ,ُ"سننه" ُالتفسرِيُاألول:ُقالُالقايضُ"ليسْتُِمنُِعْليِة .ُوهذاُضد 

هُقولهُبعدهُ:ُقال ُ."سفعاءُاخلدين"ويعضد 

ُالنوويُ ُقال ُهيُصحيحةٌُ: ُبل ُمقبول  ُغري  ُالكلمة ُتغيري ُمن وه ع  ُاد  ُما ُخيارُ. ُمن ُهِبا وليسُاملراد

ُ.ُالناس ُوغريه,ُبلُاملرادُمنُوسِطُالنساءُجالسٌةُيفُوسطهنُ ,ُالقايضكامُفرس  ُ:ُقالُاجلوهري  ي قال 

طت هم ُأ ْيُتوس  ُأ سطهمُوسطاُوسطة  ُالقوم  ين.ُ)وسطت  فعاءُاخل د  ُ(ُس  ٌ ُتغري  بفتِحُالسنِيُامل هملةُفيها

 .انتهى.ُوسوادٌُ

ُُمترصا ُمنُهذاُالوجهُ(885ُ)ومسلمُ(0ُ,145ُ 5ُ,1 1)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُجهن م)دونُقولهُُ ُحطب  ُأ كثركن  ُ(.العشري..ُإىلُقوله...ُفأن 
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اهللُُعبدُُِبنُُِوعنُجابرُِ.ُعباسُعنُابنُُِأخبينُعطاءٌُ.ُريجج ُُابنُُِعنُ-ُ  5

ُ.ُىحُ ْضُيومُاأل ُُوالُ,الفطرُيومُ ُنُ ؤذُ ملُيكنُيُ ُ:قاالُ.األنصاري

ُبعدُ سألتُ ُثمُ  ُذلكُحنيُ ُه ُفأُ عن ُجابرُ أُ ُ:قالُ.خبين؟ اهللُُعبدُُِبنُ ُخبين

ُُالفطرُيومُ ُللصالةُُِذانُ أنُالُأُ ُ:األنصاري ُُبعدُ ُوالُ,اإلمامُ ُحنيُخيرج  ُوالُ.ماُخيرج 

ُ( ).إقامةُ ُوالُ,يومئذُ ُالُنداءُ ُ.يشءُ ُوالُ.نداءُ ُوالُ.إقامةُ 

_______________________ 

طبةُالكسوف(18ُ )وللبخاريُُ هُيفُخ  ُنحو 
ُفقلن"وفيهُ.ُعنُأيبُسعيد  ُرسولُاهلل؟ُقال: ُيا :ُوبم 

ُالعشري,ُت كثرنُاللعنُ  ُمنُناقصات.ُوتكفرن  ُ."..وماُنقصانُدينناُوعقلنا:ُق لن......ُماُرأيت 

ُقالُابنُدريد,ُمجعُق رط(ُأقرطتهنُ )ُ:قولهُ ُاأل ذنُفهوُق رط: ُيفُشحمِة ل ق  ُع  ُكانُمنُ.ُكلُما سواٌء

ُأ وُخرزُ  ُفهوُاحللقةُالصغريةُمنُاحلل,ُذهب  ُاخل رص  ا ُأم  ُبحذفُ:ُقالُالقايض. الصوابُق رطتهن 

ُاأللِفُ ُق رط. ُيفُمجع ُاملعروف  ُوهو ُِقراط, ُيفُمجِعه قال ُوي  ُوِرماح, مح ُكر  ُقال, :ُ ُصحة  ُيبعد  وال

ُأقرطة ُمجعُ . ُمجع  ُِقراط,ُويكون  ُيفُاحلديث,ُأيُمجع  ُالنوويُيفُ.ُوالُسيامُوقدُصح  ُ"رشحه"قاله

(6/ 50).  

ريجُعنُعطاءُُمترصاُ (0ُ 1)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ؤذ نُيومُالفطر".ُمنُطريقُابِنُج  والُيومُ,ُملُيكنُي 

ُ."األ ضحى

ُبقولُجابرُو(:53ُ / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ قالُأ مامُُ"والُإقامةُوالُيشء"است دل  عىلُأنهُالُي 

هريُقالُ ُاهللُ"صالهِتاُيشٌءُمنُالكالم,ُلكنُروىُالشافعيُعنُالثقةُعنُالز  يأمرُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول 

ُيقول ُأن ُالعيدين ُيف ُاملؤذن ُجامعة: ُ"الصالة ُالكسوِفُ. ُعىلُصالِة ُالقياس  ه ُيعضد  رسٌل ُم  وهذا

ُقالُالشافعيُ.لث بوتُذلكُفيها ُيقول: ُأْن ُأ ِحب  ُقال: ُفإْن ُجامعة, ُالصالة  ُأو , ُالصالة  ُإىلُ: وا هلم 

ُعىلُالصالة:ُالصالةُملُأ ْكرهه,ُفإنُقال هاُمنُأ لفاظُاألذان,ُحي  ُلهُذلك.ُأ وُغري  هاُكرهت  .ُأوُغري 

ُانتهىُكالمُاحلافظ

هريُمنُأ ضعفُامل رسالت.ُوالُخيفىُماُفيه:ُقلتُ رسلُالز  قالُقدُنفىُجابٌرُو.ُوم  ُكالمُي  .ُكل 
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أنهُملُيكنُُ؛ويعُلهولُماُبُ بريُأُ الزُ ُرسلُإىلُابنُِعباسُأُ ُابنُ ُأنُ ُ؛عطاءُعنُ-4ُ 5

ُ.ُهالزبريُيومُ ُنُهلاُابنُ ؤذُ فلمُيُ ُ:قالُ.نُهلاؤذُ فالُتُ ُ.للصالةُيومُالفطرُنُ ؤذُ يُ 

ُمعُذلكوأُ  ُُإنامُاخلطبةُ ُ:رسلُإليه ُذلكُقدُكانُيُ ُوإنُ ُ.الةبعدُالص  ُ:قالُ.فعل 

ُ ُ( ).بريُقبلُاخلطبةالزُ ُُابنُ فصىل 

ُُ:قالُ؛رةسمُ ُبنُُِعنُجابرُُِ-3 5 مرُ ُنُغريُ يُْيدُ العُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِصليت 
ُةُ 

ُُ.إقامةُ ُوالُذانُ بغريُأُ ُ.تنيوالُمرُ 

ُ.بابُماُيقرأُبهُيفُصالةُالعيدينُ

ُأنُ ُ,اخلطابُبنُُِعمرُ ُعنُ-5ُ 5 ُأُ سأُ ه ُواقدُ ل ُُبا ُيقرأُ ُ:الليثي ُكان بهُُما

ُ ُُرسول  ُاأل ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُوالفطريف ُيقرأُ ُ:فقالُ؟ضحى ُبُكان ُوالقرآنُ}ـفيهام ق,

ُُالساعةُ ُاقرتبِتُ}وُ،{املجيد ُُ.{القمرُ ُوانشق 

_______________________ 

ُ ُالتأويل  تمل  ُالَُي  ُفهوُنصٌّ ُوالفارقُبنيُالعيدينُوالكسوف. ُبهُ, ُفالُي علم  ُيْأيتُفجأة  ُالكسوف  أن 

ُومكاناُ .ُفيحتاجونُإىلُالتذكري.ُالناس نادونُهلا.ُبخالفُالعيدينُفهامُمعروفانُزمانا  .ُفلمُيكونواُي 

 .ُواهللُأعلم

ُعنُعطاء(6ُ 1)ُأخرجهُالبخاري(ُ ) بريُيفُأ وِلُماُبويعُله",ُُمترصا  ُعباسُأ رسلُإىلُابنُالز  ُابن  ,ُأن 

الةُيومُالفطرُإِن امُاخل طبةُبعدُالصالة  .ُ"إنهُملُيكنُي ؤذنُبالص 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
254 

 .كتاب صالة االستسقاء
ُ.بابُرفعُاليدينُبالدعاءُيفُاالستسقاءُ

ُُبنُُِعنُأنسُُِ-6ُ 5 ُُأنُ ُ؛مالك  ُ.هُإليهيُْكفُ ُبظهرُُِشارُ فأُ .ُقىْسُاستُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ.بابُالدعاءُيفُاالستسقاءُ

ُونحنُ صابُ أُ ُ:قالُأنسُ ُعنُ-0ُ 5 ُرسولُُِنا ُُمع ُُ:قالُ.طرٌُمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُفحرس 

ُ ُهُمنُاملطرُِصابُ ىُأُ حتُ ُ.هثوبُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ:فقلنا. ُرسول  ُُمِل ُُ.اهللُيا ُ؟هذاُصنعت 

ُألنُ ُ:قال ُ.هُتعاىلبربُ ُعهدُ ُهُحديث 

ُ.والفرحُباملطرُ,بابُالتعوذُعندُرؤيةُالريحُوالغيمُ

ُُ:أناُقالتُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُعنُعائشة,ُزوجُالنبي ُُ-8 5 ُُإذاُعصفِتُُملسو هيلع هللا ىلصُكانُالنبي  ُالريح 

ُإينُأُ ُ:قال بكُمنُُعوذُ وأُ ُ.رسلتُبهماُأُ ُوخريُ ُ,ماُفيهاُوخريُ ُ,هاكُخريُ لُ سأُ اللهم 

ُ ُُ,هارش  ُُ,ماُفيهاورش  ُُ.ُرسلتُبهماُأُ ُورش 
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 .كتاب الكسوف
ُ.بابُصالةُالكسوفُ

5 1ُ–ُُ ُريج ُج ُُابنُِعن ُُ:قال. ُُ:يقولُعطاءُ ُسمعت  مريُعُ ُبنُ ُبيدُ عُ ُسمعت 

ُصدُ نُأُ ثنيُمُ حدُ ُ:يقول ُيريدُعائشةحسبتُ )ُق  ُُأنُ ُ,(ه ُعىلُعهدُُِانكسفْتُُالشمس 

ُ,يقومُ ُثمُ ُ.يركعُ ُثمُ ُ.يقومُ ُثمُ ُ.يركعُ ُثمُ ُقائامُ ُيقومُ ُ.شديداُ ُفقامُقياماُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ

ُُركعتنيُيفُثالِثُُيركعُ ُثمُ  ُُربعُِوأُ ُ.ركعات  ُُ.سجدات 

ُ ُوإذاُرفعُ ُ.يركعُ ُثمُ ُ,كبُ أُ ُاهلل ُ:قالُوكانُإذاُركعُ .ُالشمسُِتُوقدُجتلُ ُفانرصف 

ُرأُْ ُ.ُثنىُعليهوأُ ُ,اهللُفحمدُ ُفقامُ ُ.هملنُمحدُ ُاهلل ُسمعُ ُ:هُقالس 

ُُ:ثمُقال ُيُ والُحلُُِحدُ أُ ُالُيكسفانُملوِتُُوالقمرُ ُإنُالشمس 
ُهامُمنُآياِتُولكن ُُ.هاتِ

ُ ُوُ اهللُخي  ُ( ).ياجلُِىُينُْحتُ ُفاذكرواُاهلل ُ,سوفاُ مُكُ يتُ فإذاُرأُ ُ.اهللُهبامُعبادهُف 

                                                           

( ُ )ُ ُأبوُداود وابنُخزيمةُ(6ُ 31)ُ"املصنف"وعبدُالرزاقُيفُ(300ُ )والنسائيُ(00ُ  )أخرجه

وأبوُعوانةُ(5/336ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(ُ  8 )ُ"مسنده"يهُيفُوإسحاقُبنُراهو(484ُ )

ُ.وغريهمُمنُطريقُابنُجريجُبه(4/54ُ)ُ"مستخرجه"يفُ

والبخاريُأيضا ُ,ُمنُروايةُعروة(ُ 10)ومسلمُ(110ُ.111ُ)ُ"صحيحه"وأخرجهُالبخاريُيفُُ

ُركوعنيُ.ُمنُروايةُعمرةُكالمهاُعنُعائشةُبه(104ُ)ومسلمُ(000ُ ,ُ 00 ) لكنُفيهُأنهُصىل 

ُ..ُيفُكلُركعة

اُروايةُاملصنفُ ُركعة.ُأم  ُ.ففيهُثالثُركوعاتُيفُكل 

ُالبيهقيُ ُقال ُالُ: ُواحل سبان ُبالظن  ُعائشة ُعن ُأ سنده ُإنام ُعطاء  ُعىلُأن  ريحُدليٌل ُج  ُابِن ويفُرواية

ُعنُعائشة,ُباليقني ُالركوعُفيهُحمفوظا  روةُوعمرةُعنُعائشةُوقدُرويناُعنُعُ ,ُوكيفُيكونُعدد 

ُبعائشة,ُبخالفه روةُوعمرةُأ خص  ه,ُفع  بيدُبنُعمري,ُ,ُوإْنُكانُعنُعائشةُكامُتومه  ُهلاُمنُع  وأ لزم 
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ُُقتادةُ عنُُ-0ُ 5
ِ
ُأُ ُبنُُِعنُعطاء ُُأنُ ُ؛عنُعائشةُمريعُ ُبيدُبنُِعنُعُ ُيبُرباح  ُنبي 

ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُصىل  ُُُست  ُُربعُ وأُ .ُركعات  ُس  ُ( ).جدات 

_______________________ 

ُأيبُكثريُعنُأ يبُحفصةُموىلُ.ُومهاُاثنان,ُفروايتهامُأ وىلُأْنُتكونُهيُاملحفوظة َُييىُبن  ورواهُأ يضا 

ُعائشة ,ُ ُأ خبْتهُعنُالنبي  ُعائشة, سوِفُالشمسُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُيفُك  مرة.ُيفُصالتِه ُوع  روة ُع  ُروايِة .ُنحو 

ُ.انتهىُكالمه

 .البنُالقيمُرمحهُاهلل(344ُ/ )وانظرُزادُاملعادُُ

( ُ )ُ ُالنسائي  ُ(5ُ 4/4)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 30 )أخرجه وإسحاقُبنُ(ُ 48 )وابنُخزيمة

ُ.منُطريقُقتادةُبه(840ُ )وابنُحبانُ(06ُ  )ُ"الدعاء"والطباينُيفُ(01ُ  )راهويهُ

ُُ ُوالطباين  ُيفُكسوفُ"زادُالبيهقي  ُ.ُ"صىل 

ُحبانُمنُقولهُُ ُاآليات:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصوجعلهُابن  ُفذكره.ُصالة 

(40ُ  )ُ"الدعاء"والطباينُيفُ(ُ 6 / )ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(06ُ 5 )ورواهُأمحدُُ

ُاهللُ".ُمنُروايةُمحادُعنُقتادةُبه ُرسول  ُ."فذكره..ُيفُصالةُاآلياتُكانُيقومُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

مرةُعنُعائشةُ روةُوع  ُالشيخنيُأ خرجاهُمنُطريقُع  مُيفُالتعليقُقبلهُأن  ُ.ُوقدُتقد  ُأربع  وفيهُأ ن هُصىل 

ُيفُركعتني ُ.ركعات 

ُعبدُالبُيفُُ ُالباِبُابن  ُحديث  وسامعُقتادةُعندهمُ:ُفقال.ُبثالثُعللُ (4/400ُ)ُ"التمهيد"وأ عل 

ُ ُ,ُصحيحمنُعطاءُغري  ُملُيقلُسمعت  ُإذا ُوقتادة  ةٌُ, ُبهُحج  ُفالُتقوم  ُي دل سُ,ُوخولفُيفُنقله أل ن ه

نُمنُملُيسمعُمنه ُعم  وليسُمثلُهذهُاألسانيدُي عارضُهباُحديثُ,ُورب امُكانُبينهامُغريُثقة,ُكثريا 

ُبِنُي سارُعنُابِنُعباس,ُعروةُوعمرةُعنُعائشة
ِ
اُمنُاآلثار,ُوالُحديثُعطاء ُُأل ن  طعن  التيُالُم 

ُفيها ُعنُ,ُأل حد 
 
ُعنُقتادةُعنُعطاء ُقتادةُهذاُعنُهشام  وقدُكانُأبوُداودُالطياليسُي رويُحديث 

ُقالتُ ُالُيرفعه ُموقوفا  مريُعنُعائشة بيدُبنُع  ُ"ع  ُركعات  ُاآلياتُست  ُ,ُصالة .ُ"وأ ربعُسجدات 

ُ.انتهى

ُقلتُُ ُوقِفه: ُعىل ُالطياليس  ُداود ُأ با ُوتابع ُوَي. ُوكيٌع ُيف ُالنسائي ُعند ُسعيد ُبن ُ"الكبى"يى
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ُُ ُ.يفُصالةُالكسوفُمنُأمرُاجلنةُوالنارملسو هيلع هللا ىلصُُعىلُالنبي ُُبابُماُعرض 

ُاهللُعبدُُِبنُُِبريُعنُجابرُِالزُ ُأيبُعنُ-ُ  5 ُُكسفِتُُ:قال. ُعىلُعهدُُِالشمس 

ُُ.احلرُ ُشديدُُِيفُيومُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُفصىل  ُفأُ ُ.هصحابُِبأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  .ُالقيامُطال 

ُ ُخي  ُجعلوا ُفأُ ُرفعُ ُثمُ ُ.فأطالُركعُ ُثمُ ُ.ونُ رُ حتى ُُركعُ ُثمُ ُ.طال  ُرفعُ ُثمُ ُ.فأطال 

ُفأُ  ُذاكُنحواُ ُفصنعُ ُقامُ ُثمُ ُ.سجدتنيُسجدُ ُثمُ ُ.طال  ُُفكانتُأربعُ ُ.من ُركعات 

ُُوأربعُ  ُ.ُسجدات 

ُقال ُعُ ُ:ثم ُتُ ُرضُعلُ إنه ُيشء ُعلُ فعُ ُ.( )ونهوجل  ُكل ُلُ.اجلنةُرضت وُحتى

ُ ُُ:أوُقالُ,هأخذتُ ُطفاُ منهاُقُُِتناولت  ُُ.طفاُ منهاُقُُِتناولت  ُ.ُعنهُيدْيُُْتُفقرص 

ُالنارُعلُ ُضْتُرُِوعُ  ُفرأُ . ُامرأةُ ُيت  ُُفيها ُبني ُتُ إمن ُعذُ سائيل ُهرُ ُب  ُهلايف ُ.ة

ُوملُتدعُُْ.هاطعمُْربطتهاُفلمُتُ  ُُهاُتأكل  ُورأُ ُ.شاشُاألرضُِمنُخ  مروُاممةُعُ باُثُ أُ ُيت 

ُ.ُهُيفُالنارصبُ قُ ُبنُمالكُجيرُ 

ُُإنُ ُ:وإنمُكانواُيقولون ُُوالقمرُ ُالشمس  ُالُخي  ُُ.عظيمُ ُُملوِتُسفانُإال  امُآيتانُوإن 

ُُ.ومهامُ ريكُ منُآياتُاهللُيُ  ُفإذاُخ  ُ.واُحتىُينجلاُفصلُ فُ س 

ُرواية ُورأُ ُ:ويف ُامرأةُ ُيت  ُالنار ُُمحرييةُ ُيف ُطويلةس  ُيقلُ.وداء ُبنيُُ:ومل من

ُ.إسائيل

_______________________ 

ُإبراهيمُعندُالطحاويُ,ُ(85 / ) ُبن   .واهللُأعلم(.ُ 6 / )ومسلم 

( ُ )ُ ُالقايضُعياضُيف ُ 50/ )ُ"املشارق"قال ُالالمُِ(: ُبفتِح .ُ ُمنُجنة  ُإليه ُوت صريون لونه أيُت دخ 

 .انتهى.ونارُ 
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5  ُ-ُُ
 
ُُانكسفِتُُ:قال.ُعنُجابرُ ُعنُعطاء .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِيفُعهدُُِالشمس 

ُُيومُ  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِابنُ ُإبراهيمُ ُمات  ُانكسفْتُُ:فقالُالناس  .ُإبراهيمُملوِتُُإنام

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُفقامُالنبي  ُفصىل  ُُُبالناسُست  ُُبدأُ ُ.ربعُسجداتبأُ ُركعات  ُفأُ ُقرأُ ُثمُ ُ.فكب  ُطال 

ُقامُنحواُ ُركعُ ُثمُ ُ.القراءة ُرأُُْرفعُ ُثمُ ُ.مما دونُالقراءةُُقراءةُ ُفقرأُ ُ.هُمنُالركوعس 

ُقاممم ُُنحواُ ُركعُ ُثمُ ُ.وىلاأل ُ ُُرفعُ ُثمُ ُ.ا ُفقرأُ رأس  ُمنُالركوع ُالقراءةُُقراءةُ ُه دون

ُرأُُْرفعُ ُثمُ ُ.اُقاممم ُُنحواُ ُركعُ ُثمُ ُ.الثانية ُبالسجودُفسجدُ ُانحدرُ ُثمُ ُ.هُمنُالركوعس 

ُُيضاُ أُ ُفركعُ ُقامُ ُثمُ ُ.سجدتني ُُليسُفيهاُركعةٌُُ.ركعاتُثالث  ُالتيُقبلهاُأطولُإال 

ُُوركوعهُنحواُ .ُمنُالتيُبعدها ُ.ُجودهمنُس 

ُُثمُ  ُتأخ  ُُرِتُرُوتأخ  حتىُانتهىُُ:( )وقالُأبوُبكر)ُ.حتىُانتهيناُ.هخلفُ ُالصفوف 

ُالنساء ُإىل ُوتقدُ ُ.متقدُ ُثمُ ( ُالناس  ُقامُ حتُ ُ.معهُم ُمقامُُِى ُهيف .ُ حنيُُفانرصف 

ُ ُ.ُالشمسُ( )وقدُآضِتُُ,انرصف 

ُُ:فقال ُُ.اهللُمنُآياِتُُآيتانُِامُالشمسُوالقمرُإنُ ُ.اُالناسياُأي  امُالُينكسفانُوإن 

واُمنُذلكُفصلُ ُمُشيئاُ يتُ فإذاُرأُ (ُبرش ُُملوِتُُ:وقالُأبوُبكر)منُالناسُُأحدُ ُملوِتُ

ُمنُْ.ُنجلحتىُتُ  ُتُ ُما ُيشء .ُبالنارُيءُ لقدُجُُِ.هُيفُصاليتُهذهيتُ ُقدُرأُ وعدونهُإال 

ُرأُ  ُحني ُتأُ يتُ وذلكم ُموين ُخ  ُمنيُ ُأنُُُْمافةُ ُرت  ُوحتُ ُ.فحهالُ ُصيبني ُرأيت  فيهاُُى

                                                           

ُرمحهُاهلل(ُ ) ُ.ُهذاُمنُكالمُمسلم  ُروىُاحلديث  عنُأيبُبكرُبنُأيبُشيبةُوحممدُبنُنمريُ(103ُ)حيث 

 .وتقارباُيفُاللفظ:ُثمُقال,ُكالمهاُعنُعبدُاهللُبنُنمري

سوف(ُ ) ُالك  لُقبل  ُإذاُرجع.ُأيُرجعْتُإىلُحاهِلاُاأل و  ُي ئيض   (.16 /6)رشحُالنوويُ.ُوهوُِمنُآض 
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ُ ُاملُُِصاحب  ُُ.هُيفُالنارصبُ قُ ُرُ حجنُجي  ُُكانُيرسق  ُ:لهُقالُطنُ فُ ُفإنُْ.ُنهجُ حُْبمُُِاحلاج 

ُجُ حُْقُبمُِإنامُتعلُ 
ُوإنُغُ ُ.ينِ ُُفل  ُ.ُبهُعنهُذهب 

ُوحتُ  ُصاحبةُ ُىُرأيت  ُالتيُربُ رُ اهلُُِفيها ُفلمُتُ تُْطُ ة ُطعمهاها ُتدُْ. ُومل ُتأكل  منُُعها

ُ.ُجوعاُ ُحتىُماتْتُُ.األرضُخشاشُِ

ُباجلنةُجيءُ ُثمُ  ُرأيتُ . ُحني ُتقدُ وذلكم ُموين ُقُ ُمت  ُحتى ُمقاميُمت  ُيف ولقدُ.

ُ فامُُ.فعلبداُلُأنُالُأُ ُثمُ ُ.رواُإليهمرهاُلتنظُ تناولُمنُثُِأُ ُنُْريدُأُ ناُأُ يديُوأُ ُمددت 

ُ
 
ُتُ ُمنُيشء ُ.اليتُهذههُيفُِصُيتُ ُقدُرأُ وعدونهُإال 

ُعُ ُ-4ُ 5 ُتقُ ُ:قالُ.روةعن ُقلُ,الشمسُكسفِتُُ:لال ُخسفِتُُ:ولكن

ُ( ).الشمس

ُبنِتُُ–3ُ 5 ُُعنُصفي ة ُُكسفِتُُ:قالت.ُيبُبكرأُ ُبنِتُُسامءُ عنُأُ يبةُش  ُالشمس 

ُعهدُِ ُأُ حتُ ُعُ رُْبدُُِفأخطأُ ُ,ففزعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُعىل ُبردائُِى ُذلكدرك ُبعد ُ:قالتُ.ه

                                                           

الفهُلثبوهِتاُب(:4/545ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) لفظُالكسوفُيفُالشمسُاألحاديثُالصحيحةُخت 

ُيفُاستعاملُالفقهاء ُواملشهور  ُمنُط رقُكثرية, ُللشمس, ُالكسوف  ُأن  ُللقمر, ُواخلسوف  هُ, واختار 

,ُوذكرُاجلوهري ,ُوقيل,ُثعلب  ه.ُيتعنيُذلك:ُأن هُأ فصح  وغل طهُ,,ُوحكىُعياٌضُعنُبعضهمُعْكس 

ُ:ُلثبوتهُباخلاءُيفُالقمرُيفُالقرآن,ُوقيل ُ.ُمنهامُي قالُهبامُيفُكل  ُأن  ,ُوالُشك  وبهُجاءتُاألحاديث 

ُغريُمدلولُاخلسوف ُالكسوِفُلغة  ُالتغريُإىلُالسواد,ُواخلسوفُالنقصانُأوُ,ُمدلول  ُالكسوف  ألن 

ُقيلُيفُالشمسُكسفتُأوُخسفت ُساغ,ُوكذلكُالقمر,ُ,ُألناُتتغري,ُالذل,ُفإذا ُالنقص  ويلحقها

ُالكسوفُواخلسوفُمرت ُمنُذلكُأن  ,ُوباخلاءُيفُاالنتهاء,ُبالكافُيفُاالبتداء:ُوقيل.ُادفانوالُيلزم 

ُوقيل ُالضوء: ُمجيع ُلذهاِب ُبالكاف ُوقيل. ُلبعضه, ُوباخلاء ُلونُ : ُكل  ُلذهاب ُباخلاء وبالكافُ,

 .انتهى.ُلتغريه
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ُ ُُثمُ ُ,حاجتيُفقضيت  ُُجئت  ُُ.املسجدُودخلت  ُُفرأيت  ُُ.قائامُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُمعهُفقمت  ُفأُ . ُرأُ ُالقيامُ ُطال  ُأُ يتُ حتى ُأنُْني ُلُْأُ ُثمُ ُ,أجلسُريد ُاملرأةُُِتفت  ُإىل

ُأُ ُ,الضعيفةُِ ُهذه ُفأقول ُُفركعُ ُ,فأقومُيمن ُُضعف  ُرأُُْرفعُ ُثمُ ُ.الركوعُفأطال  هُس 

ُ ُُ-جاءُُرجالُ ُىُلوُأنُ حتُ ُ.القيامُفأطال  ُ.لُإليهُأنهُملُيركعيُ خ 

ُُ:ويفُرواية ُ( ).يمن ُُسقمُ خرىُوهيُأُ وإىلُاأل ُُ.يمن ُُسنُ أُ ُاملرأةُِنظرُإىلُأُ ُفجعلت 

ُ.ثامنُركعاتُيفُأربعُسجداتُبابُذكرُمنُقالُإنهُركعُ ُ

ُابنُُِعنُطاوسُ ُ-5ُ 5 ُعباسُ ُعن ُُ:قال. ُصىل  ُحنيُكسفِتُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول 

ُُثامنُُِالشمس ُ.ُداتسجُ ُربعُِيفُأُ ُركعات 

ُ( ).مثلُذلكُوعنُعلُ 

ُُ:ويفُرواية ُصىل  ُقرأُ ُثمُ ُ.ركعُ ُثمُ ُقرأُ ُثمُ ُ.ركعُثمُ ُقرأُ ُثمُ ُ.ركعُ ُثمُ ُقرأُ ُ.ُيفُكسوف 

ُ( ).خرىُمثلهاواأل ُُ:قالُ.سجدُثمُ ُ.ركعُثمُ 

                                                           

ُبنِتُاملنذرُعنُ(105ُ)ومسلمُ.ُومواضعُأخرى(86ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُعنُفاطمة منُوجه 

ال ُ.أ سامءُم طو 

ُحت ىُأ دركُبردائهُبعدُذلك)دونُقولهُُ ُ(.ففزعُفأخطأُبدرع 

ُإىلُاملرأةُالضعيفة,ُفأقولُهذهُأضعفُمن يُفأقوم,ُحتىُرْأيت نيُأ ريدُأْنُأ جلس)وقوهلاُُ ُ(.ُثمُأ لتفت 

ُأ نظرُإىلُاملرأةُأسنُمني)وقوهلاُُ ُ(.وإىلُاألخرىُوهيُأسقمُمني.ُفجعلت 

ُُ ُبدرعُ )قوله ُفأخطأ ُاحلافظُيفُُ..(ففزع 0ُ 5/ )ُ"الفتح"قال ُفلبسُ(: ُلبسُردائه ُأراد ُأ نه يعني

ُِمنُشغِلُخاطِرهُبذلك  .انتهى.ُالدرع 

ُمثلُذلك:ُ)قوله(ُ )  .هكذاُجاءتُالعبارةُعندُاملصن فُعقبُاحلديث(ُوعنُعل 

ُآخرُمنُروايةُعطاءُبنُيسارُعنُابنُعباسُقال(100ُ)ومسلمُ(003ُ )أخرجُالبخاريُ(4ُ) :ُمنُوجه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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_______________________ 

ُاهللُ" ُرسوِل ُعىلُعهِد ُفذكرُاحلديثُبطولهُملسو هيلع هللا ىلصانخسفِتُالشمس  .ُ وعنيُيفُكل  ُرك  ُركع  ُأنه وذكر 

ُ.ركعة

ُاهللُبنُ(:ُ 54/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُعباسُوعبد  ُاهللُبن  ُعىلُروايةُذلكُعبد  وقدُوافقُعائشة 

وعنُعلُعندُأمحد,ُوعنُُعمروُمتفٌقُعليهام,ُومثلهُعنُأسامءُبنتُأيبُبكر,ُوعنُجابرُعندُمسلم,

ويفُرواياهتمُزيادٌةُ,ُأيبُهريرةُعندُالنسائي,ُوعنُابنُعمرُعندُالبزار,ُوعنُأمُسفيانُعندُالطباين

ُهباُأ وىلُِمنُإلغائها تيا,ُوقدُ.ُرواهاُاحلفاظُالثقاتُفاألخذ  ُأهلُالعلمُمنُأ هِلُالف  وبذلكُقالُمجهور 

ُيفُذلكُمنُط رقُأ خرى ُآخرُعنُعائشة,ُوآخرُعنُجابرفع.ُوردِتُالزيادة  ُمنُوجه  سلم  ُ",ُندُم  أن 

ُركوعات ُثالث ُركعة  ُكل  ُ"يف .ُ ُعباس ُابن ُعن ُآخر ُوجه  ُمن ُ"وعنده ُأ ربع 
ُركعة  ُكل  ُيف أن 

وعات ُوالبزارُمنُحديثُعلُ "رك  يبُداودُمنُحديِثُأ يبُبِنُكعب,
ُ,ُوأل  ,"ُ ُركعةُمخس  ُيفُكل  أن 

ُعبِدُالب,ُنهاُعنُعل ةُ ,ُوالُخيلوُإِسناٌدُم"ركوعات ُوابن  ُذلكُالبيهقي  ُ.وقدُأوضح 

ُوأمحدُوالبخاريُ ُاهلدِيُعنُالشافعي  ُ,ُونقلُصاحب  ونُالزيادةُعىلُالركوعنيُيفُكل  أنمُكانواُيعد 

ُذلكُ ُبعِضهاُإىلُبعض,ُوجيمعهاُأن  ُط رقُاحلديِثُي مكنُرد  ُأكثر  واة,ُفإن  ُمنُبعضُالر  ُغلطا  ركعة 

ُم ُإبراهيمُيوم  ُبالراجح,ُات  ُاألخذ  دْتُتعني  ُ.وإذاُاحت 

ُهذهُُ ُمن ُكلٌّ ُفيكون ُِمرارا , ُوقع  ُالكسوف  ُوأن  ُالواقعة, د ُاألحاديثُبتعد  ُبنيُهذه هم ُبعض  ومجع 

ُ.ُلكنُملُتثبتُعندهُالزيادةُعىلُأربِعُركوعات,ُاألوجهُجائزا ,ُوإىلُذلكُنحاُإسحاق

ُاملنذرُُ ُخزيمةُوابن  ُمنُذلك:ُواخلطايبُوغريهمُمنُالشافعيةوقالُابن  ُبجميعُماُثبت  ُالعمل  .ُجيوز 

ُيفُ ُالزيادة ُحكمة ُأن  هم ُبعض  ُوأ بدى ُمسلم, ُرشح ُيف ُالنووي  اه ُوقو  ُاملباِح, ُاالختالف ُمن وهو

ُاقترصُعىلُ عةُاالنجالءُوب طئه,ُفحنيُوقعُاالنجالءُيفُأوِلُركوع  الركوعُوالنقصُكانُبحسِبُس 

.ُوهكذاُإىلُغايةُماُوردُيفُذلك,ُوحنيُأ بطأُزادُركوعا ,ُوحنيُزادُيفُاإلبطاءُزادُثالثاُ مثلُالنافلة,ُ

ُوغريه بهُالنووي  ُوعدمهُالُيعلمُيفُأوِلُاحلالُِ:ُوتعق 
ِ
ُاالنجالء ُإبطاء  والُيفُالركعةُاألوىل,ُوقدُ,ُبأن 

ُع ُيدل  ُالركوعُيفُالركعتنيُسواء,ُوهذا واياتُعىلُأنُعدد  ىلُأنهُمقصوٌدُيفُنفِسهُمنوٌيُاتفقِتُالر 

اُالثانيةُفهيُتبٌعُهلا.ُمنُأوِلُاحلال كعةُاأل وىل,ُوأم  ُعىلُالر  ُباحتاملُأْنُيكونُاالعتامد  فمهامُ.ُوأ جيب 

ُقالُأ صبغ ُمثل هُيفُالثانيِةُليساويُبينهام,ُومنُث م  هُيفُاأل وىلُبسبِبُب طءُاالنجالءُيقع  ُوقوع  إذاُ:ُاتفق 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
262 

ُ.بابُذكرُالنداءُبصالةُالكسوفُالصالةُجامعةُ

ُرسولُُِميُيفُحياةُِسهُ رميُبأُ بينامُأناُأُ ُ:قال.ُرةسمُ ُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-6ُ 5

ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُُنظرنُ أل ُُ:وقلتُ.فنبذهتنُ ُ.إذُانكسفتُالشمس  ُدُ إىلُماَُي  اهللُُلرسولُُِث 

ُُ,اليومُالشمسُُِيفُانكساِفُُملسو هيلع هللا ىلص ُ يدعوُويُ ُ,هإليهُوهوُرافعُيديُُْفانتهيت  ُوَيمدُ ُكب 

ُ ُىُج ُحتُ ُ,ويلل  ُُفقرأُ ُ.ُعنُالشمسىل  ُ.ركعتنيُورتنيُوركعُ س 

ُُ.هيديُُْرافعٌُُ,يفُالصالةُوهوُقائمٌُُ.هفأتيتُ ُ:ويفُرواية ُسبُ يُ ُفجعل  ُُمدُ حُوَي  ُلُ وي  ُل 

ُويُ  ُُ.ُويدعوكب  ُ.عنهاُحتىُحرس 

ُُ

_______________________ 

ُالثانيةُكالعادةوقعُاالنجالءُ ُفيهاُعىلُنيِةُمطلِقُالصالة,ُ.ُيفُأثنائهاُي صل  ُامل صل  ُفيدخل  وعىلُهذا

ُمنُذلك سوف,ُوالُمانع   .انتهى.ُويزيدُيفُالركوعُبحسِبُالك 
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 كتاب اجلنائز
 

ُ.الُإلهُإالُاهللُ:بابُتلقنيُاملوتىُ

ُُ:لقادريُاخل ُُسعيدُ ُأيبُعنُ-0ُ 5 الُإلهُإالُُ:واُموتاكمن ُقُ لُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُُُُُُ.اهلل

ُُ:قال.ُعنُأيبُهريرةُ-8 5 ُ.الُإلهُإالُاهللُ:نواُموتاكملقُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ.بابُماُيقالُعندُاملصيبةُ

ُُ:أناُقالتُ؛سلمةُمُ سفينةُعنُأُ ُعنُابنُُِ-1ُ 5 ُُسمعت  ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُمُ  ُمن ُتُ ما ُمُ سلم ُفيقولصيبه ُأُ ُصيبة ُاهللما ُهللُِ:مره ُراجعونُإنا ُإليه ُُ.وإنا اللهم 

ُُلُخرياُ ُخلْفُوأُ ُ,رينُيفُمصيبتيج ُأُْ ُُأُ منهاُإال  ُ.منهاُاهللُلهُخرياُ ُخلف 

ُُ:قالت ُفلام  ُقلت  ُُ:ُماتُأبوُسلمة ُُ؟منُأيبُسلمةُاملسلمنيُخريٌُُأي  ُُأول  ُبيت 

ُفأُ .ُإينُقلتهاُثمُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاجرُإىلُرسولُِ ُُاهلل ُخلف  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلُرسول 

ُُرسلُإلُ أُ ُ:قالت ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُبنُ ُحاطب  لُُإنُ ُ:فقلتُ.بنيُلهطُ أيبُبلتعةُخي 

ُغُ وأُ ُبنتاُ  ُابنتُ أمُ ُ:فقالُ.ورٌُيُ نا ُاهللُأنُْا ُفندعو ُعنهايُ ُها ُغنيها ُاهلل وأُ . ذهبُيُ ُأنُُْدعو

ُ.ريةبالغُ 

ُفتزوُ ُ:قالت.ُهالتُ اهللُلُفقُ ُعزمُ ُثمُ ُ:قالتُ:ويفُرواية ُُجت  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرسول 

ُ.بابُماُيقالُعندُاملريضُوامليتُ

540ُ-ُُ ُشقيق  ُأُ ُعن ُُ:قالتُ؛سلمةُمُ عن ُرسول  ُُقال ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل مُحرضتُ إذا
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ُ ُُ:قالتُ.نونُعىلُماُتقولونؤمُ املالئكةُيُ ُفإنُ ُ.فقولواُخرياُ ُ,تأوُامليُ ُ,املريض  ُفلام 

ُ ُأبوُسلمةُأُ ُمات  ُُتيت  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُ:فقلت  ُُاهللُإنُ ُياُرسول  ُ.ُأباُسلمةُقدُمات 

ُاغفرُلُولهُقولُ:قال ُُ:قالتُ,قبىُحسنةنيُمنهُعُ بُْقُِعُْوأُ ُ,اللهم  نيُبُ عقُ فأُ .ُفقلت 

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُحممداُ ُ.لُمنهُنُهوُخريٌُاهللُمُ 

ُ.رضإذاُح ُُبابُيفُإغامضُامليتُوالدعاءُلهُ

ُأُ ُ-ُ 54 ُُ:قالتُ.سلمةُمُ عن ُُدخل  ُُ.يبُسلمةعىلُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُش  ُوقد ُق 

ُ ُفأُ ُ.هبرص  ُهغمض  ُقُ الرُ ُإنُ ُ:ثمُقال. ُبُِوحُإذا ُعُ بُِتُ ُض  ُالبرص  ُُ.ه ُ.هلهمنُأُ ُناٌسُُفضج 

ُنفِسُتدعواُعىلُأُ ُالُ:فقال ُ.ُقولونتونُعىلُماُن ُؤمُ املالئكةُيُ ُفإنُ ُ.ُبخريكمُإال 

هُيفُبُِقُِهُيفُعُ فُْلُ واْخُُ,نيهديُ هُيفُاملُ درجتُ ُوارفعُُْ,يبُسلمةاغفرُأل ُُاللهمُ ُ:ثمُقال

ُ.ُ( )ابرينالغُ  ُ.رُلهُفيهونوُ ُ.هلهُيفُقبُُِوافسْحُُ.العاملنيُواغفرُلناُولهُياُرب 

ُ.ههُيفُتركتُِواخلفُُْ:ويفُرواية

ُ.بابُيفُشخوصُبرصُامليتُيتبعُنفسهُ

ُُأيبُعنُ-ُ 54 ُُ:لقاهريرة ُرسول  ُُقال ُاإلنسانُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُتروا ُُمل ُمات  ُإذا

ُ ُُشخص  ُُتبعُ فذلكُحنيُيُ ُ:قال.ُبىلُ:قالواُ؟هبرص  ُ.ههُنفس ُبرص 

ُ.بابُالبكاءُعىلُامليتُ

ُملُ ُ:قالتسلمةُُمُ أُ عنُُ–544ُ ُأُ ُاُمات  ُ.ربةغُ ُويفُأرضُُِ,غريٌبُُ:بوُسلمةُقلت 

ُبُ بكين ُأل ُ ُتحدُ يُ ُكاءُ ه ُُ.عنهُث  ُهتيُ ُفكنت  ُقد ُللبُ ُأت 
ِ
ُأُ ُ.عليهُكاء منُُامرأةُ ُقبلِتُإذ

                                                           

 .أيُالباقنيُمنُأهله(ُ )
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ُ ُتُ الص  ُتُ عيد ُأن ُفاستقبلُ ُ.سعدينريد ُرسول  ُُها ُأنُْتُ أُ ُ:وقالُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل دخلُتُ ُريدين

ُُ.تنيمرُ ُ؟منهُخرجهُاهلل أُ ُبيتاُ ُالشيطانُ  ُ.بِكُعنُالبكاءُفلمُأُ ُفكففت 

ُ.بابُيفُعيادةُاملرىضُ

ُهُرجٌلُإذُجاءُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِاُجلوساُ ن ُكُ ُ:قالمرُعُ ُهللُبنُِاُعنُعبدُُِ-543ُ

ُُ.نصاريدبرُاأل ُأُ ُثمُ ُ.مُعليهفسلُ ُنصارُِمنُاأل ُ ُخاُاألنصارياُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ.ُصالٌحُ:ُفقال؟ُخيُسعدُبنُعبادةكيفُأُ  ُ.؟نُيعودهُمنكممُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُوقُ  ُمعهفقام ُنعاٌلُُ.ضعةُعرشونحنُبُُِ.منا ُعلينا ُُوالُ,والُخفاٌفُُ,ما ُ,قالنس 

ُنُ ُ.مٌصُقُ ُوال ُفاستأُُْ.ئناهباخُحتىُجُِميشُيفُتلكُالس  ىُدناُحتُ ُهُمنُحولهرُقومُ خ 

ُ ُ.هُالذينُمعهصحابُ وأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.بابُامليتُيعذبُببكاءُأهلهُعليهُ

ياُُ:فقالُ.عليهُحفصةُ ُ( )لْتُعنُعوُ اُطُ اخلطابُملُ ُبنُ ُعمرُ ُأنُ ُ؛عنُأنسُ ُ-545ُ

ُُاُسمعِتُمُ أُ ُحفصةُ  ُعوُ امل ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُعذُ عليهُيُ ُل  ُوعوُ ُ؟ب  ُ.عليهُصهيٌبُُل 

ُُ:فقالُعمرُ  ُمُ أُ ُ.هيبياُص  ُعذُ لُعليهُيُ املعوُ ُأنُ ُاُعلمت  ُ؟ب 

ُربيعةُبنُُِعنُعلُ ُ-546ُ ُأوُ ُ:قال. ُُل  ُبالكُ ُمنُنيح  ُقرظةُ عليه .ُبنُكعبُوفة

ُُ:فقالُاملغريةُبنُشعبة ُُسمعت  ُمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  بامُُ,بعذُ عليهُفإنهُيُ ُنُنيح 

                                                           

وُأهلُاللغة(:ُ 4 /6)قالُالنوويُ(ُ ) ق  لُعليه:ُيقال.ُقالُحمق  ُُالبكاءوهوُ.ُوأ عولُلغتان.ُعو  .ُبصوت 

 .انتهى
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ُ ُ( ).يومُالقيامةُعليهُنيح 

ُ.بابُالتشديدُيفُالنياحةُ

ُُأيبُعنُ-540ُ ُُأنُ ُ؛األشعريُمالك  ُأُ ُأربعٌُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُأمرُِمُ يف ُمن ُتي

ُواالستسقاءُ ُ,نسابيفُاأل ُُوالطعنُ ُ,حسابيفُاأل ُُالفخرُ ُ:الُيرتكوننُ ُ,اجلاهلية

وعليهاُُ.قامُيومُالقيامةتُ ُ,اقبلُموهِتُُتْبُإذاُملُتُ ُةُ حالنائُ:وقالُ.والنياحةُ ُ,بالنجوم

( )باٌلُِسُ
ُ.بمنُجرُ ُودرعٌُُ,طرانُ منُقُ  

ُ.بابُيفُغسلُامليتُ

ُحفصةُ ُ-548ُ ُأُ ُريينِسُُبنِتُُعن ُملُ ُ:قالتُ.عطيةُمُ عن ُبنت  ُماتتُزينب ُا

                                                           

ُ.منُهذاُالوجهُباملرفوع(1ُ   )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُبنُكعب)وهوُقولهُ.ُدونُسببُاحلديثُ وفةُقرظة  ُعليهُبالك  لُمنُنيح  ُ(.أو 

ُُ-ماتُرجٌلُمنُاألنصارُ"يفُروايةُالرتمذيُ(:ُ 6 /4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ قالُلهُقرظةُبن  ي 

ُ ُاملنبُ-كعب  ُفصِعد  ُامل غرية ُفجاء  ُعليه, ُفنِيح  ُاهلل. ُفحمد  ُعليه. ُوأ ثنى ُوقال. ُيفُ: ُالن وِح ُبال  ما

ُانتهىُ"اإلسالم ظ ة)و. ر  ُق  ُاملشالة( ُوالظاء
ِ
ُالقاِفُوالراء ُبفتِح ُاملذكور ُكانُأ حدُ. ُخزرجيٌّ أ نصاريٌّ

ُال هُالناس,ُوكانُعىلُيِدهُفتح  ُإىلُالكوفةُليفق  ههُعمر  ُعىلُالكوفة,ُوجزمُمنُوج  ري,ُواستخلفهُعلٌّ

ُبأن هُماتُيفُخالفته ه ُسعدُوغري  سلمُ ,ُابن  ُيفُصحيِحُم  ُثبت  رجوٌحُملا ُوفات هُحيثُ,ُوهوُقوٌلُم  أن 

ُبنُ  ُاملغرية ُمنُسنةُُكان ُمعاوية ُِقب ِل ُمن ُعىلُالكوفِة ُاملغرية ُوكانتُإِمارة  وفة, ُعىلُالك  ُأ مريا  شعبة

ُإحدىُوأربعنيُإىلُأْنُما سني.ُت  ُمخ   .انتهىُكالمُابنُحجر.ُوهوُعليهاُسنة 

ُ.ُهوُالقميص:ُالرسبال(ُ )

ُعىلُ(:14ُ /6)ُ"فيضُالقدير"قالُاملناويُيفُُ هاُكقميص  هاُأ جربُحت ىُيكونُجلد  ُجلد  أيُي صري 

ُأ عضائها ,ُ رع)و ُالد  ُالنساء( ُقميص  ,ُ ُالقطران)و تُِ( ُحلد  ُفيحرتق  ُاأل جرب  ُاجلمل  ُبه ُي ْدهن  هُدهٌن

 .انتهى.ُوحرارتِه
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ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ ُأُ ُثالثاُ ُ.هاُوتراُ ن ُاغسلُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُ,ُقالُلناُرسول  يفُُواجعلنُ ُ.ساُ وُمخ 

ُكافوراُ  ُاخلامسة ُشيئاُ أُ . ُكافورُ ُو ُغسلتُ ُ.من ُفأُ ن ُفإذا ُينن ُمُْعلُِها .ُاهن ُعلمُْفأُ ُ:قالت.

ُ( ).اهشعرناُإيُ أُ ُ:وقالُ,هوُ قُْعطاناُح ُفأُ 

                                                           

ُبنِتُسريين(141ُ)ومسلمُ(03ُ  ُ,15  ,65ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) وكذاُ.ُمنُط رقُعنُحفصة 

ُ.خيهاُحممدُكالمهاُعنُأمُعطيةُبهعنُأُ 

ُ.وفيهاُالترصيحُباسمُامليتة(ُملاُماتْتُزينب)دونُقولهُُ

ُ(:8ُ  /4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ
 
ُخاريُم سامة,ُواملشهورُأُ البُ ُمنُروايةُُِملُتقعُيفُيشء ناُزينب 

ُ.ُزوجُأيبُالعاصُبِنُالربيع ُبناِتُالنبي  ُأ مامة,ُوهيُأكب  اُفيامُحكاهُالطبي ُملسو هيلع هللا ىلصوالدة  ُ,ُوكانتُوفاهت 

ُاأل حولُعنُُيفُأولُُِ"الذيل"يفُ ُمنُطريقُعاصم  ُعندُمسلم  ُيفُهذا ُوقدُوردْتُم سامة  ُثامن, سنة

ُقالتُ ُعطية ُعنُأم ُماتتُز"حفصة ُاهللُملا ُرسوِل ُبنت  ُاهللُملسو هيلع هللا ىلصينب  ُقالُرسول  ُاغسلنها: فذكرُ..

ُمنُالط رقُعنُحفصة"احلديث
 
ُهذه.ُ,ُوملُأ رهاُيفُيشء ُيفُروايِةُعاصم  ُ.والُعنُحممدُم سامةُإال 

ُالشارح.ُوقدُخولفُيفُذلكُ ُالتنيُعنُالداودي  ُالبنتُاملذكورةُأمُكلثومُ,ُفحكىُابن  ُبأن  أ نهُجزم 

ستندهُومل.ُزوجُعثامن ُ.يذكرُم 

بهُاملنذريُ لثومُتوفيت:ُوتعق  ُك  ُأم  ُ,ُبأن  ُفلمُيشهْدهاُملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ُ.ببْدر 

ُمنهُ ُغلٌط ُوهو ُوهوُ: , ري  ُالس  ُلعياضُلبعضُأهِل ُتبعا  ُالنووي  ُوعزاه قية, ُر 
ُالتيُت وف يتُحينئذ  فإن 

ُشديدٌُ ُقصوٌر ُا. ُعنُعبِد ُأيبُشيبة ُبِن ُعنُأيبُبكر ُماجه ُابن  ُأ خرجه لوهابُالثقفيُعنُأيوبُفقد

وكذاُ,ُالشيخني,ُوفيهُنظرٌُوهذاُاإلسنادُعىلُرشطُ.ُ"دخلُعليناُونحنُن غسلُابنت هُأمُكلثوم"ولفظهُ

ُعطيةُقالتُُ"املبهامت"وقعُيفُ ُ"البنُبشكوالُمنُطريقُاألوزاعيُعنُحممدُبِنُسريينُعنُأ م  كنت 

ُكلثوم لُأ م  ُ."احلديث..ُفيمنُغس 

ُُ ُكلثومُ:بخطُمغلطايُوقرأت  ُالرتمذيُأناُأ م  ُُكذاُقال,ُوملُأرُ .ُوفيهُنظرٌُ.ُزعم  منُيفُالرتمذيُشيئا 

جالُعنُعمرةُ"الذريةُالطاهرة"يفُُوقدُروىُالدواليبُ .ُذلك ُعطيةُكانتُ",ُمنُطريقُأيبُالر  ُأ م  أن 

ُ ُكلثومُابنةُالنبي  لُأم  دة,ُُذلكُملجيئِهُمنُفيمكنُدعوىُترجيِحُ.ُ"احلديث..ُُملسو هيلع هللا ىلصممنُغس  تعد  ُم 
ط رق 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
268 

ُ.بابُيفُكفنُامليتُ

ُُنُ فُ كُ ُ:قالت.ُعنُعائشةُعنُأبيهُروةعُ ُبنُُِعنُهشامُُِ-541ُ يفُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُثالِثُ ُُبيضُ ُأثواب  س 
ُمنُكُ ُ( )حوليةُ  ُ.ُعاممةٌُُوالُليسُفيهاُقميٌصُُ,رسف 

ُلُ اُاحلُ أمُ  ُأُ ُ,بهُعىلُالناسُفيهاةُفإنامُش  ُن  ُُ.نُفيهاكفُ لهُليُ ُيْتُاُاشرت  .ُةلُ كتُاحلُ فرت 

ُُفنُيفُثالثةُِوكُ  ُُ.سحوليةُ ُبيضُ ُأثواب 

لوُُ:ثمُقالُ.فيهاُنفيسُنُ كفُ هاُحتىُأُ حبسن ُأل ُُ:فقال.ُاهللُبنُأيبُبكرُهاُعبدُ فأخذُ 

ُ.هاقُبثمنُِوتصدُ ُ,هافباعُ ُ.هُفيهاهُلكفن ُوجلُلنبيُ ُهاُاهللُعزُ يُ رِضُ

ُأُ ُ:ويفُرواية ُثمُ ُ.يبُبكرأُ ُاهللُبنُُِكانتُلعبدُُِ.ةمنيُ يُ ُةُ يفُحلُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُدرجُرسول 

ُ( ).عنهُزعْتُنُ 

_______________________ 

ُكانتُ ُبأنا ُاهللُيفُترمجتها ُالبُرمحه ُعبد ُابن  ُجزم  ُفقد ُمجيعا , ُتكونُحرضهْتام ُبأْن ُاجلمع وي مكن

ُبناته:ُسريينُخاريُقولُابنُِوسيأيتُيفُالبُ ,ُغاسلةُامليتات ُتسميت هاُ.ُوالُأ دريُأي  ُعىلُأن  وهذاُيدل 

 .انتهىُبتجوزُقليل.واهللُأعلم.ُيفُروايةُابِنُماجهُوغريهُممنُدونُابنُسريين

ُأ ولِه(ُسحولية)ُ:(30 /4)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ ) حولُقريةُ.ُوي روىُبفتِحه,ُبضم  نسبةُإىلُس 

ُباليمن ُاألزهري. ُوقال ُا: ُالثياببالفتح ُوبالضم  ُملدينة, ُوقيل. اُ: ُوأم  , ُبالضم  ُالقرية ُإىل النسب 

ار ص  ُإىلُالق  ُالثياب,ُبالفتِحُفنسبة  نقيها,ُوُ.ُألنهُي سحل  رسف)أ يُي  ُالكاِفُوامل هملة(ُالك  بينهامُ.ُبضم 

طن.ُراٌءُساكنةٌُ  .انتهى.ُهوُالق 

منُط رقُعنُهشامُبنُ(ُ 13)ُومسلم(ُ  4 ,3ُ   ,04ُ  ,ُ    ,05ُ  )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُاهللُ"عروةُبهُُمترصا ُ ُرسول  رسفُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُمنُك  حولية  ُس  ُبيض  ُيامنية  نُيفُثالثةُأ ثواب  ف  ليسُفيهنُ,ُك 

ُ.ُ"والُعاممةٌُ,ُقميٌصُ

يْتُلهُلي كف نُفيها)دونُقوهلاُُ اُاشرت  ب هُعىلُالناسُفيها,ُأ ن  اُاحل ل ةُفإنامُش   (.الخ....ُأم 
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ُ.بابُيفُحتسنيُكفنُامليتُ

ُُأنُ ُ؛هللاُعبدُُِبنُُِجابرُُِعنُ-530ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  منُُالُ رج ُُفذكرُ ُ.يوماُ ُخطب 

ُهُقُ صحابُِأُ  ُُفزجرُ ُ.ليالُ ُِبُ وقُ ُ.طائلُ ُغريُُِفنُ يفُكُ ُنُ فُ فكُ ُبض  ُُقبُ يُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُالرجل 

ُىُيُ بالليلُحتُ  ُُ.ُعليهصىل  ُ.ُإىلُذلكُإنسانٌُُيضطرُ ُُأنُْإال 

ُ.هحسنُكفن ُخاهُفليُ كمُأُ حدُ نُأُ إذاُكفُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصوقالُالنبيُ

ُ.بابُفضلُالصالةُعىلُاجلنازةُواتباعهاُ

53 ُ–ُُ ُعن ُأُ ُهيلُ س  ُُريرةعنُأيبُهُ ُبيهعن ُالنبي  ُمُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعن ُعىلُنُصىل 

ُيُ ُجنازةُ  ُقُِبُ تُْومل ُفله ُقُِعُ بُِتُ ُفإنُُْ.رياطٌُعها ُفله ُالقُُِ:قيلُ.رياطانها ُ:قالُ؟رياطانوما

ُصغرُ أُ  ُ( ).حدُ أُ ُمهاُمثل 

.ُمرعُ ُاهللُبنُُِعندُعبدُُِأنهُكانُقاعداُ ُ؛اصُ أيبُوقُ ُبنُُِسعدُُِبنُُِعامرُُِعنُ-ُ 53

ُُاٌبُخبُ ُإذُطلعُ  ُأُ ُ.مرعُ ُاهللُبنُ ُياُعبدُ ُ:فقالُ.املقصورةُصاحب  ماُيقولُأبوُُُتسمعُ ال 

ُُإنهُسمعُ ُ؟هريرة ُمُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ.منُبيتهاُمعُجنازةُ ُنُخرج  .ُعليهاُوصىل 

ُحتُ بُِتُ ُثمُ  ُتُ عها ُأُ ى ُمن ُقرياطان ُله ُُ.جرُ دفنُكان ُأُ ُقرياطُ ُكل  ُومُ ُ,حدُ مثل ُنُصىل 

ُكانُلهُمنُاأل ُُرجعُ ُثمُ ُ,عليها ُ.حدأُ ُجرُمثل 

ُ ُخبُ عُ ُابنُ ُفأرسل  ُيُ ُاباُ مر ُعائشة ُهريرةسأهلُ إىل ُأيب ُقول ُعن إليهُُيرجعُ ُثمُ ُ.ا

                                                           

( ُ ُنحوهوغريُُِمنُطريقُاألعرِجُ(135ُ)ومسلمُ(ُ 6  )البخاريُُأخرجه( ُعنُأيبُهريرة ُه ُأنهُ. إال 

ُ."مثلُاجلبلنيُالعظيمني":ُقال

ُأ حدُ )دونُقولهُُ مهاُمثل  ُمقدارُهذينُاجلبلني(ُأ صغر  ُعىلُطولُ.ُوهيُتبني  ُأ حد  .ُكلم0ُويمتّدُجبل 

ُإىل ُما000 ُبارتفاعُيصل  هُفيرتاوح   .وهذاُمنُعظيِمُفضِلُاهلل.ُكم4ُو,ُكمُ بنيُُمرتا ,ُأّماُعرض 
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ُقالتفيُ  ُما ُقبضةُ ُابنُ ُوأخذُ ُ.خبه ُمنُح ُُعمر
ِ
ُيُ ُصباء ُيفُيدُِبُ قلُ املسجد ىُحتُ ُ.هها

ُُرجعُ  ُالرسول  ُُ:عائشةُقالْتُُ:فقالُ.إليه ُهريرةُصدق  ُُ.أبو عمرُُابنُ ُفرضب 

ُ ُهُاأل ُُالذيُكانُيفُيدُِباحلص  ُ( ).كثريةُراريطُ طناُيفُقُ لقدُفرُ ُ:ثمُقال.ُرض 

ُُأنُ ُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُثوبانُموىلُرسولُُِ-534ُ ُمُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  عىلُُنُصىل 

ُُالقرياطُ ُ.هاُفلهُقرياطاندفن ُُشهدُ ُفإنُُْ.فلهُقرياطُجنازةُ  ُ.حدُ أُ ُمثل 

ُُ:ويفُرواية ُئُِس  ُُل  ُُ:فقالُ؟عنُالقرياطُُِملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ.حدُ أُ ُمثل 

ُ.فيهُشفعواُبابُمنُصىلُعليهُمائةٌُُ

ُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُريضُاهللُعنهامُعائشةُيزيدُرضيعُُِهللُبنُِاُعبدُِوُعنُأنسُ ُ–533ُ

                                                           

ُمنُطريقُنافعُقال(135ُ)ومسلمُ(60ُ  )أصلهُيفُالبخاريُ(ُ ) ترصا  ُُم  ُعمر": ثُابن  د  ُح  ُأباُ, أن 

ُفلهُقرياط:ُهريرةُيقول ُجنازة  بِع  نُت  قتُ.ُأ كثرُأبوُهريرةُعلينا:ُفقال.ُم  يعنيُعائشةُأباُهريرةُُ-فصد 

-ُُ ُرسول  ُكثريةُ :ُفقالُابنُعمر.ُيقولهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوقالتُسمعت  طناُيفُقراريط  ُ."لقدُفر 

ُمعُجنازةُمنُبيتها)وقعُيفُروايةُاملصن فُروايةُخبابُ:ُتنبيهُ ُ.(منُخرج 

ُ"فمشىُمعهاُِمنُأ هلها"وألمحدُيفُحديثُأيبُسعيدُاخل دريُ(:10ُ /4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُامل حبُ ح ُوبذلكُار  ُالصالة, ُانقضاء ُإىل ُاألمر ُأول ُمن نُحرض  ُبم  ُالقرياطُخيتص  ُأن  ومقتضاه

ُفقطوالذيُيظهرُلُ.ُالطبيُوغريه ُأ يضا ُملنُصىل  صل  َُي  ُالقرياط  ُ,ُأن  ُكل  ماُقبلُالصالةُوسيلةُُألن 

سلمُمنُطريقُأيبُ ,ُوروايةُم  ُفقطُدونُقرياطُمنُشي عُمثال ُوصىل  ُم نُصىل  إليها,ُلكنُيكونُقرياط 

ُالقراريطُتتفاوتُ"أصغرمهاُمثلُأ حدُ "صالحُعنُأيبُهريرةُبلفظُ ُعىلُأن  ووقعُأ يضا ُيفُروايةُ.ُيدل 

ُعىلُجنازة"أيبُصالحُعندُم سلمُ ويفُروايةُنافعُبنُجبريُعنُأيبُ.ُ"يتبْعهاُفلهُقرياطوملُ.ُمنُصىل 

ُوملُيتبعُفلهُقرياط"هريرةُعندُأمحدُ ُ"وم نُصىل  ُالقرياط. ل  ص  ُحت  ُالصالة  ُعىلُأن  ُفدل  وإنُملُيقعُ.

ُالصالة ناُعىلُماُبعد  ُاالّتباعُه  مل   .انتهى.ُاتباع,ُويمكنُأنَُي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُتُتُ ماُمنُميُ ُ:قال ُكلُ ُ.منُاملسلمنيُيبلغونُمائةُ ُةٌُمُ ُعليهُأُ صل  ُهمُيشفعونُلهُإال 

ُ ُ.واُفيهعُ فُ ش 

ُ.بابُمنُصىلُعليهُأربعونُشفعواُفيهُ

ُعنُكُ ُ-535ُ ُأُ ُ؛عباسُاهللُبنُُِعنُعبدُُِعباسُ ُموىلُابنُُِريب  ُمات  لهُُابنٌُُنه

ُُ:قال.ُلهُمنُالناسُريبُانظرُماُاجتمعُ ياُكُ ُ:فقالُ.سفانديدُأوُبعُ بقُ  فإذاُُفخرجت 

ُُ:فقالُ.هخبتُ فأُ ُ.قدُاجتمعواُلهُناٌسُ ُُ.نعمُ:قالُ؟ربعونهمُأُ ُتقول 

ُُ.وهخرج ُأُ ُ:قال ُُفإينُسمعت  ُمنُرجلُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُيُ ُمسلمُ ُما ُموت 

ُُ-ُرشكونُباهللُشيئاُ الُيُ ُ-ُربعونُرجالُ هُأُ عىلُجنازتُُِفيقومُ  ُإال  ُ.عهمُاهللُفيهفُ ُش 

ُ.منُاملوتىُأوُرٌشُُثنىُعليهُخريٌُفيمنُيُ بابُُ

ُُالعزيزُبنُُِعبدُِعنُُ–536ُ ُُبنُُِهيبُعنُأنسُِص  ُيثنأُ بجنازةُفُرُ مُ ُ:قال.ُمالك 

ُخرياُ  ُعليها .ُ ُرُ ومُ ُ.وجبْتُُوجبْتُُوجبْتُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُنبي 
عليهاُُيثنفأُ ُبجنازةُ 

ُ ُ.ُاُ رش  ُ.ُوجبْتُُوجبْتُُوجبْتُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُنبي 

ُُ:قالُعمر ُفأُ ُرُ مُ ُ.يمُ لكُأيبُوأُ ُفدى  ُخرياُ ُيثنبجنازة ُوجبْتُُ:فقلتُ.عليها

ُرُ ومُ .ُوجبْتُُوجبْتُ
ُُيثنفأُ ُبجنازةُ  ُ.؟وجبْتُُوجبْتُُوجبْتُُ:فقلتُاُ عليهاُرش 

ُ ُنُأُ ومُ ُ.لهُاجلنةُوجبْتُُثنيتمُعليهُخرياُ نُأُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُاُ ثنيتمُعليهُرش 

ُالنارُوجبْتُ ُأُ ُ.له ُش  ُاأل ُُهداءُ نتم ُيف ُأُ ُ.رضاهلل ُش  ُاألرضُُِهداءُ نتم ُيف نتمُأُ ُ.اهلل

ُ ُ( ).اهللُيفُاألرضُُِهداءُ ش 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(ُ 40 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )
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ُ.بابُيفُالتكبريُعىلُاجلنازةُ

ُُ:قالُ؛صنيح ُُعنُعمرانُبنُُِ-530ُ ُُخاُ أُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  .ُلكمُقدُمات 

ُ.ُيعنيُالنجايشُ.واُعليهومواُفصلُ فقُ 

ُ( ).أخاكمُإنُ ُ:ويفُرواية

ُ.بابُالصالةُعىلُالقبُ

538-ُُ ُُأنُ ُ؛عنُأنسُ ُعنُثابت  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ.ُعىلُقبصىل 

ُُزيدُادُبنُِمحُ عنُُ–531ُ ُامرأةُ ُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُعنُأيبُرافعُناينالبُ ُعنُثابت 

ُُ.اأوُشابُ ُ,املسجدُ ُكانتُتقمُ ُسوداءُ  ُفسأُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُففقدهاُرسول  ُ.أوُعنهُ,عنهاُل 

ُفكأُ ُ:قالُ.مويننتمُآذنتُ فالُكُ أُ ُ:قال.ُماتُ:فقالوا ُ:فقالُ.مرهأُ ُأوُ,مرهارواُأُ مُصغُ ن 

ُُ.وهقبهاُفدلُ ُوينُعىلدلُ  ُ.ُُعليهافصىل 

ُالقبورُمملوءةٌُُإنُ ُ:ثمُقال ُهاهلُِعىلُأُ ُلمةٌُظُ ُهذه ُُعزُ ُاهلل ُوإنُ . ُهلمُرُ نوُ يُ ُوجل  ها

_______________________ 

ُ...(أنتمُشهداءُاهلل)ويفُقولهُ..(ُوجبت)نُالتكرارُثالثا ُيفُقولهُدوُ

ُفيهُلتأكيدُالكالمُامل بهمُلي حفظ:ُقالُالنوويُ ُ.ُويكونُأ بلغ,ُوالتكرار 

ُلكُأ يبُوأ م ي:ُقالُعمر)ودونُقولهُُ ُهذهُالزيادةُ(فدى  وفيهُجوازُقولُ:ُقالُابنُحجرُبعدُأْنُذكر 

ُ.مثلُذلك

نُأثنيتم)ويفُروايةُمسلمُ..(.ُهذاُأ ثنيتم)وقعُيفُالبخاريُُ:فائدةُ ُ..(.م 

ُذلكُيفُالعُ ُبنيُ وهوُأُ (:1ُ  /4)قالُابنُحجرُُ ُأن  ُعىلُم نُزعم  مومُمنُروايةُالبخاري,ُوفيهُردٌّ

هُاهللُ ُأ علم  كم  ُاهلل ُنبي هُعليه,ُوإن امُهوُخٌبُعنُح  ُأ طلع  ورْينُلغيب  ُباملّيتنيُاملذك   .انتهى.ُبهخاصٌّ

ُ.أخرجُالشيخانُمنُحديثُجابرُوأيبُهريرةُنحوه(ُ )

 .وانفردُمسلٌمُبهُعنُعمرانُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ( ).بصاليتُعليهم

ُ يُ ُكانُزيدٌُُ:قالُ.يبُليىلأُ ُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-550ُ هُنُ وإُُِ.ربعاُ ناُأُ عىلُجنائزُُِكب 

ُ ُُ:فقالُ.هلتُ فسأُ ُ.مخساُ ُُعىلُجنازةُِكب  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُ.هاكب 

ُ.بابُنسخُالقيامُللجنازةُ

ُبنُِعُ ُبنُُِعنُواقدُُِ-ُ 55 ُقالُ؛معاذُبنُُِسعدُُِمرو بري,ُج ُُبنُ ُرآينُنافعُ ُ:أنه

ُُ.قائامُ ُونحنُيفُجنازةُ  ُيُ ُ:فقالُلُ.وضعُاجلنازةتُ ُأنُُْنتظرُ يُ ُوقدُجلس  ُ؟قيمكما

ُوضعُاجلنازةُملُِتُ ُنتظرُأنُْأُ ُ:فقلت ُدُ اَُي  ُ.ُدريأبوُسعيدُاخل ُُث 

ُاأل ُُمُِكُ احل ُُبنُ ُمسعودُ ُفإنُ ُ:فقالُنافع ُبنُأُ ُثنيُعنُعلُ حدُ ُنصاري  أنهُُ؛يبُطالب 

ُُقامُ ُ:قال ُ.قعدُثمُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُيناُرأُ ُ:قالُ؛عنُعلُ:ويفُرواية يعنيُيفُُ.نافقعدُُْوقعدُ ُ.مناقامُفقُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.اجلنازة

                                                           

ُ.منُط رقُعنُمحادُبنُزيدُبه(ُ 0  ,336ُ,338ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُهذهُالقبورُمملوءٌةُظ لمٌةُعىلُأ هلِها)دونُقولهُُ هاُهلمُبصاليتُعليهم.ُإن  ر  ُي نو  ُوجل  عز  ُاهللُ  ُ(.وإن 

ُُ ُيف ُاحلافظ 554ُ/ )ُ"الفتح"قال ُهذاُ(: ُيف درجة ُم  ا ُأل ن  ُالزيادة؛ ُهذه ُالبخاري ج ر  ُخي  ُمل وإنام

ُ ُأوضحت  ُوقد ُبنُزيد, ُمنُأ صحابُمحاد
ُواحد  ُبنيُذلكُغري  راسيلُثابت, ُوهيُمنُم  اإلسناد,

ُيفُكتابُ ُ"بيانُاملدرج"ذلكُبدالئله ُقالُالبيهقي. ُالزيا: ُهذه ُأن  ُعىلُالظن  ُمنُمراسيِلُيغلب  دة

ُ ُعنُأنسُ .ُثابت  ووقعُيفُمسندُ.ُمندهُيعنيُكامُرواهُابنُ .ُكامُقالُأمحدُبنُعبدة,ُأوُمنُروايةُثابت 

ُالطياليسُعنُمحادُِ ُُوأيبُعامرُ ُزيدُ ُبنُُِأيبُداود ُثابت  ُعن ُكالمها ُبعدهاُُاخلزاز ُوزاد ُالزيادة, هبذه

ُأيبُإنُ :ُرجٌلُمنُاألنصارفقالُ" ُوُأُ أُ , ُعليهفُِأوُدُ ُ,خيُمات  ُقال.ُنُفصل  :ُ ُاهللُُفانطلق  معهُرسول 

 انتهىُ."ملسو هيلع هللا ىلص
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ُ.بابُالدعاءُللميتُيفُالصالةُ

ُُبنُُِعوِفُُعنُ-ُ 55 ُُ:لقاُُمالك  ُصىل  ُُ.عىلُجنازةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  ُفحفظت 

ُدعائُِ ُيقولُ.همن ُوارُُْ:وهو ُله ُاغفر ُاللهم  ُوعافُُِ,همح  ُواعف  ُنُ كرُِوأُ ُ,عنهُه ُ.هزلُ م

ُ ُمُ ووس  ُلُْواغِسُُ,هدخلُ ع
ِ
ُباملاء ُنُ ونقُ ُ.دُِوالبُ ُوالثلِجُُه ُكام ُاخلطايا ُمن ُقُ ه ُُيت  ُالثوب 

ُاأل ُ ُُ.نسمنُالدُ ُبيض 

ُداراُ لُْبدُِوأُ  ُدارُُِخرياُ ُه ُأُ ُخرياُ ُهالُ وأُ ُ.همن ُزوجُُِخرياُ ُوزوجاُ ُ,ههلُِمن ُ.همن

ُ.ُأوُمنُعذابُالنارُ,هُمنُعذابُالقبعذُْوأُ ُ,دخلهُاجلنةُ وأُ 

ُفتمن ُُ:قالُعوٌفُ ُُيت  ُلدُ .ُناُامليتأُ ُأنُلوُكنت 
ِ
ُ.عىلُذلكُامليتُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِعاء

ُ.بابُأينُيقومُاإلمامُمنُامليتُللصالةُعليهُ

ُصلُ ُ:قالُ؛ندبج ُُرةُبنُِسمُ ريدةُعنُبُ ُاهللُبنُُِعبدُِعنُُ-554ُ ُالنبي ُُيتُخلف 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلص ُُفقامُ ُ.فساءوهيُنُ ُماتْتُُكعبُمُ ُعىلُأُ وصىل  عليهاُُللصالةُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ( ).طهاوْسُ

ُبنُجندبقالُسمُ ُ:ويفُرواية ُُ:رة ُ.الماُ غُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِعىلُعهدُُِلقدُكنت 

ُ ُيُ ُ.حفظُعنهأُ ُفكنت  ُمنعُ فام ُرجاال ُُُأنُ نيُمنُالقولُإال  وقدُُ.يمن ُُسنُ أُ ُهمُُْههنا

ُ ُُفقامُ ُ.هايفُنفاِسُُماتْتُُعىلُامرأةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِوراءُ ُصليت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعليهاُرسول 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(60ُ  ,66ُ  ,5ُ 4)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُكعب)دونُقولهُُ ُُ.فأفادُتسميةُاملتوفاة(ُعىلُأم 

ُعىلُعهدُِ)ودونُقولهُُ ُ..(لقدُكنت 

اُ,ُوذكرُأبوُنعيمُيفُالصحابة(:1ُ 3/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُ.انتهى.ُأنصاريةأ ن 
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ُ( ).هاطُ وْسُُيفُالصالةُِ

ُ ُ.عىلُاجلنازةُإذاُانرصفُبابُركوبُاملصل 

ُُ:قالرةُسمُ ُبنُُِعنُجابرُُِ-553ُ ُصىل  يتُأُ ُثمُ ُ.حداحالدُ ُعىلُابنُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول 

ُُهُرجٌلُلُ فعقُ ُ.يرُْعُ ُبفرسُ   .ىُخلفهسعُ نُ ُهونحنُنتبعُ ُ.صُبهيتوقُ ُفجعل 

ُُإنُ ُ:منُالقومُقالُفقالُرجٌلُ ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُأوُمُ ُ,قعلُ مُ ُكمُمنُعذق  يفُُ.دىل 

ُ.حداِحُيبُالدُ أل ُ.ُأوُ,حداحاجلنةُالبنُالدُ 

  .هميشُحولُ ونحنُنُ ُ:ويفُرواية

ُ.نُعىلُامليتبُِحدُونصبُاللُ بابُيفُاللُ ُ

قالُيفُُ-اصُأيبُوقُ ُبنُ ُسعدُ ُأنُ ُ؛بنُأيبُوقاصُ ُسعدُُِبنُُِعنُعامرُُِ-555ُ

ُمرِضُ ُهلك  ُالذي ُُه ُْدُ احلُُِْ:-فيه ُحل  ُل ُعلُ بُ وانِصُُ.داُ وا ُُ.باُ نْصُُنُ بُِاللُ ُوا ُص  ُنعُ كام

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبرسولُِ

ُ.بابُجعلُالقطيفةُيفُالقبُ

ُعُِج ُُ:قالُ؛عباسُ ُعنُابنُُِ-556ُ ُُ.محراءُ ُقطيفةٌُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِيفُقبُُِل 

ُ.بابُاألمرُبتسويةُالقبُ

ُاهلمذاينُعنُ-550ُ ُثُ ُأيبُعل  رضُبيدُبأُ ضالةُبنُعُ اُمعُفُ ن ُكُ ُ:قال.ُفياممةُبنُش 

ُفتُ ُ,( )سدُِوُْالرومُبرُ  ُ:ثمُقالُ.يوُ هُفس ُضالةُبنُعبيدُبقبُِفُ ُمرُ فأُ ُ.لناُُصاحٌبُويف 

                                                           

ُمنهُفقط(ُ ) ُاملرفوع  مُيفُالذيُقبله.ُأخرجُالبخاري  ُ.كامُتقد 

ُم ضمومة(:0/45ُ)قالُالنوويُ(ُ )
 
ُواٌوُساكنةٌُ,ُهوُبراء هملةُمكسورة,ُثم  ُداٌلُم  هملة,ُثم  ُسنٌيُم  .ُثم 



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
276 

ُ ُُسمعت  ُ.بتسويتهاُيأمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُأُ ُ:بنُأيبُطالبُقالُلُعلُ ُ:قال.ُاجُاألسدي ُعنُأيبُاهليُ ُ-558ُ كُعىلُبعثُ ُأُ ال 

ُ ُرسول  ُبعثنيُعليه ُأنُالُتدعُ ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُما ُُثاال ُمتُُِ؟ ُُرشفاُ مُ ُقباُ ُوالُ,همستُ ُطُ إال  ُإال 

ُُ.يتهسوُ 

ُُوالُ:ويفُرواية ُ.ُهاُطمستُ صورةُإال 

ُ.والبناءُعليهُ,بابُالنهيُعنُجتصيصُالقبُ

ُُ:قالُ؛عنُجابرُ ُ-551ُ ُن  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول  ُأنُجي  ُص  .ُعليهُقعدُ نُيُ وأُ ُ.القبُ ُص 

ُ.بنىُعليهيُ ُوأنُْ

ُ.والصالةُعليهُ,النهيُعنُاجللوسُعىلُالقبُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-560ُ ُُنُْأل ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُكمُعىلُمجرةُ حدُ أُ ُجيلس 

ُُلهُمنُأنُُْخريٌُُ,هفتخلصُإىلُجلدُُِ,هحرقُثيابُ فتُ  ُ.قبُعىلُجيلس 

عنُأيبُمُ ُ-ُ 56
ُن ُالغُ ُرثدُ  ُُ:قالُ؛ُوي  ُُسمعت  واُصلُ الُتُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُوالُ.بورإىلُالقُ  ُجت  ُ.عليهاواُلس 

ُ.بابُالصالةُعىلُاجلنازةُيفُاملسجدُ

ُأُ ُ؛عنُعائشةُبريالزُ ُهللُبنُِاُعبدُُِبنُُِادُِعنُعبُ ُ-ُ 56 ُتُ ن  ُملا ُا أيبُُبنُ ُُسعدُ ويف 

ُ ُأرسل  ُُوقاص, ُُأزواج  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُبجنازتُِمرُ أن ُاملسجدوا ُيف ُعليهصلُ فيُ ُ.ه ُ.ني

_______________________ 

ُنقلهُالقايضُعياٌضُ,ُهكذاُضبطناهُيفُصحيحُمسلم ويفُروايةُ,ُعنُاألكثرينُ"املشارق"يفُُوكذا

مُ ُبذالُ ُ"السنن"أيبُداودُيفُ
هملة.ُعجمةُ  ُم 

 .انتهىُبتجوز.ُومبأرِضُالرُ ُهيُجزيرةٌُ:ُوقال,ُوسني 
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ُفوُ ُ,ففعلوا الذيُكانُُاجلنائزُُِبهُمنُباِبُخرجُأُ ُ.صلنيُعليهيُ ُجرهنُ بهُعىلُح ُُقف 

ُ.ُإىلُاملقاعد

ُُأنُ ُفبلغهنُ  فبلغُُ.دخلُهباُاملسجدماُكانتُاجلنائزُيُ ُ:وقالواُ.عابواُذلكُالناس 

ُُسعُ ماُأُ ُ:فقالت.ُذلكُعائشة ُعابواُعليناُأنُُْ,هلمُبهُيعيبواُماُالُعلمُ ُإىلُأنُُْالناس 

ُُ,بجنازةُيفُاملسجدُُِمرُ يُ  ُوماُصىل  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  ُبُ ُهيلُبنُِعىلُس  ُُيفُجوِفُيضاءُإال 

ُ.سجداملُ 

ُُواهللُِ:ويفُرواية ُلقدُصىل  ُيفُاملسجدُِن ُعىلُابُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول  ُُ,يُبيضاء هيلُس 

ُ.ُخيهوأُ 

ُُ:قالُمسلمٌُ ُ.هُبيضاءمُ أُ .ُوهوُابنُالبيضاءُ.دلُبنُدعُْيهس 

ُ.والدعاءُألهلهاُ,قالُعندُدخولُالقبوربابُماُيُ ُ

564ُ-ُُ
ِ
ُُ:أناُقالتُ؛عنُعائشةُساريُ ُبنُُِعنُعطاء امُكانُكلُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاُمنُرسولُِليلتُ  ُالسالمُعليكمُدارُ ُ:فيقولُ.منُآخرُالليلُإىلُالبقيعُخيرج 

ُتُ وأُ ُ.مؤمننيُقومُ  ُإنُْوإنُ ُ.لونؤج ُمُ ُغداُ ُ,وعدونتاكمُما ُاهللُبكمُالحقونُا ُ.شاء

ُاغفرُأل ُ ُُ.الغرقدُُِهلُبقيعُِاللهم 

ُ؛لِبُاملطُ ُقيسُبنُُمرمةُبنُُِبنُُِعنُحممدُِلبُاملطُ ُبنُُِكثريُُِاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-563ُ

ُ.ُههُالتيُولدتُْمُ اُأنهُيريدُأُ فظنن ُُ:قالُ,يمُ يُوعنُأُ كمُعن ُثُ حدُ أالُأُ ُ:أنهُقالُيوماُ 

ُأُ ُ:قالتُعائشةُ:قال ُ.ُبىلُ:قلنا؟ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُيُوعنُرسولُِثكمُعن ُحدُ ُأُ ال 

ُلُ يُْلُ ُملاُكانْتُُ:قالتُ:قال ُُ,فيهاُعنديُملسو هيلع هللا ىلصُتيُالتيُكانُالنبي  ُ,هرداءُ ُفوضعُ ُانقلب 
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ُُوبسطُ ُ,ههُفوضعهامُعندُرجليُْيُْوخلعُنعلُ  فلمُُ.هُفاضطجعُ زارهُعىلُفراِشُإُُِطرف 

ُ ُُأنُُْامُظنُ ثُ يُُْرُ يلبثُإال  ُُ,ويداُ هُرُ رداءُ ُفأخذُ ُ.قدُرقدت  ُُ,رويداُ ُوانتعل  البابُُوفتح 

ُ ُرُ جافُ أُ ُثمُ ُ.فخرج  ُُ.ويداُ ه ُواختُ رعيُيفُرأُْدُُِفجعلت  ُرُْمُ يس, ُوتقن ُُ,ت  ُ.إزاريُعت 

ُُثمُ  ُُ.عىلُإثرهُانطلقت 

ُجاءُ حتُ  ُفأُ ُفقامُالبقيعُ ُى ُيديُُْرفعُ ُثمُ ُ.القيامُطال  ُمرات  ُثالث ُُثمُ ُ.ه ُانحرف 

ُ ُفأُ ُسعُ فأُ ُ.فانحرفت  ُُ.سعت  ُُفهرول  ُفأُ فأُ ُ.فهرولت  ُحرض هُفسبقتُ ُ.حرضت 

ُ ُُ.فدخلت  ُإال  ُُُأنُِفليس ُُاضطجعت  ُلِكُُ:فقالُ.فدخل  ُح ُُما ُعائٌ ُياُ ْشُيا

ُُ:قالت( )؟رابية ُأوُليُ ُ,خبينيلتُ ُ:قالُ.الُيشءُ:قلت  ُ.ُاللطيفُاخلبريخبين 

ُُ:قالت ُُ:قلت  ُرسول  ُبأُ ُاهللُيا ُهتُ يُفأخبُْمُ وأُ ُيبُأنت  ُالذيُُفأنِتُُ:قال. السواد

ُ ُدُ فلهُ ُ.نعمُ:قلْتُُ؟أماميُرأيت  ُأنُُْأظننِتُُ:ثمُقالُ.نيتُْوجعُ أُ ُريُهلدةُ دُْينُيفُص 

ُ ُمهامُيُ ُ:قالتُ؟هورسولُ ُعليِكُُاهلل َُييف  ُ.( )نعمُ.هُاهللمُْيعلُ ُكتمُالناس 

.ُهُمنِكُفأخفيتُ ُ.فأجبتهُخفاهُمنِكُفأُ ُ.فناداينُتاينُحنيُرأيِتُجبيلُأُ ُفإنُ ُ:قال

                                                           

ُامل هملة(:3/10ُ)رشحُالنسائيُ"قالُالسيوطيُيفُ(ُ ) ُبفتحُاحلاء ُوإسكانُالشنيُامل عجمة, ,ُمقصورٌُ.

بو.ُعليكُاحلشاُأيُمالِكُقدُوقعُ :ُ"النهاية"قالُيفُ رسعُيفُمشيهُ,ُوهوُالر  ُللم  والنهجُالذيُيعرض 

.ُأيُمرتفعةُالبطن(ُرابية),ُيقالُرجلُحشىُوحشيان,ُواملحتّدُيفُكالِمهُمنُارتفاعُالنفسُوتواتره

 .انتهى

ُقالْتُ.ُوهوُصحيٌحُ.ُهكذاُيفُاأل صولُ:( 0/6)قالُالنوويُ(ُ ) ُملا ُيعلْمهُ:ُ)وكأنا ُالناس  مهامُيكتِم

ها(ُاهلل  قتُنفس  ُ.انتهى.ُنعم:ُفقالْتُُ.صد 

ُ.ُنعم:ُقال"(4163ُ)والنسائيُ(5855ُ )جاءُعندُأمحدُ:ُقلتُ ُجبيل   ."...فإن 
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ُ ُيكنُيدخل  ُُ.ثيابِكُُوقدُوضعِتُُعليِكُُومل ُرقدِتُُأنُُْوظننت  ُُ.قد أنُُفكرهت 

ُُ.وقظِكُأُ  ُيشوحُِتُ ْسُتُ ُأنُُْوخشيت  ُيأُْربُ ُإنُ ُ:فقال. ُأنُْمُ ك ُُرك ُأهل  البقيعُُتأيت

ُُ.فتستغفرُهلم

ُُ:قالْتُ ُُلُهلمقوُ كيفُأُ ُ:قلت  ُيارُِالدُ ُعىلُأهلُُِالسالمُ ُ:قالُقولُ؟اهللُياُرسول 

ُإنُْوإنُ ُ.نيُْرُِِخُاُواملستأُْمنيُمن ُستقدُِاملُ ُاهلل ُويرحمُ ُ,منُاملؤمننيُواملسلمني شاءُاهللُُا

ُبكمُلُ  ُ.حقونال 

ُُ:قالُُريدةبُ ُعنُ-565ُ .ُاُإىلُاملقابروهمُإذاُخرج ُمُ علُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُُ:يقولُ.فكانُقائلهم ُالس  ُأهل  ُعليكم ُإنُْوإنُ ُ.سلمنيؤمننيُواملُ منُاملُ ُارُِيالدُ ُالم ُا

ُاهللُلُ ُشاءُ  ُسأُ أُ ُ.حقونال  ُ.لناُولكمُالعافيةُاهلل ُل 

ُُهُعزُ ربُ ملسو هيلع هللا ىلصُُانُالنبي ُبابُاستئذُ ُ.يفُزيارةُقبُأمهُوجل 

ُُزارُ ُ:قالُعنُأيبُهريرةُ-566 ُ.نُحولهبكىُمُ وأُ ُ,ىفبكُ ُ.همُ أُ ُقبُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُ:فقال ُفلمُيُ أُ ُريبُيفُأنُُْاستأذنت  هاُقبُ ُزورُ أُ ُهُيفُأنُْذنتُ واستأُُْ.ؤذنُلستغفرُهلا

ُواُالقُ ورُ فزُ ُ.ذنُلفأُ  ُ.املوتُرُ ذكُ اُتُ بورُفإن 

ُُ:قالُُريدةبُ ُعنُ-560ُ ُرسول  ُُقال ُزيارةُِنيتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُعن بورُالقُ ُكم

ونيتكمُُ.واُماُبداُلكمكُ مِسُضاحيُفوقُثالثُفأُ ومُاأل ُكمُعنُحلُ ونيتُ ُ,وهارُ وُْفزُ 

ُ ُ.سكراُ واُمُ رشبُ تُ ُوالُ.هاسقيةُكلُ فارشبواُيفُاأل ُُ,ُيفُسقاءعنُالنبيذُإال 

ُ.بابُتركُالصالةُعىلُالقاتلُنفسهُ

ُأُ ُ:قالُ؛عنُجابرُبنُسمرةُ-568ُ ُُبرجلُ ُملسو هيلع هللا ىلصُيتُالنبي  ُُقتل  فلمُ.ُهُبمشاقصنفس 
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ُيُ  ُ.عليهُصل 

ُُ
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 .كتاب الزكاة
 

ُليسُفيامُدونُمخسُُِ:أنهُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاهللُعنُرسولُُِعبدُُِبنُُِعنُجابرُُِ-561ُ

ُأُ  وليسُفيامُُ.صدقةٌُُمنُاإلبلُُِذودُ ُوليسُفيامُدونُمخسُُِ.صدقةٌُُِقُرُِمنُالوُ ُواق 

ُأُ ُدونُمخسةُِ ُ( ).صدقةٌُُمنُالتمرُُِوسق 

ُرشرشُأوُنصفُالعُ بابُماُفيهُالعُ ُ

ُُأنهُسمعُ ُ؛هللعبدُاُجابرُبنُُِعنُ-500ُ ُوالغيمُ ُنارُ األ ُُفيامُسقِتُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُ.العشور ُُيقوفيامُس  ُ( ).انيةُنصفُالعرشبالس 

                                                           

ُاخلدريُ(101ُ)ومسلمُ(430ُ )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ.مرفوعا ُمثلهُعنُأيبُسعيد 

دُبهُمسلمُعنُجابرُُ ُ.وتفر 

ُ)قولهُ ُأواق: ُقالُابنُحجر( ففاُ : ُوُم  دا  شد  ُم  ُبالتنوينُوبإثباتُالتحتانية ُأ وقية. ُمجع ُاهلمزةُِ. .ُبضم 

ُ ُاللحياين ُوحكى ُالتحتانية, ُاأللِفُُ"وقية"وتشديِد ُبحذِف ُالواو, ُوفتِح ُهذاُ. ُيف ُاأل وقية ومقدار

ُالفضة ُاخلالصُمن ُبالدرهم ُواملراد  ُباالتفاق, ُدرمها  ُاحلديثُأ ربعون ُكانُمرض. ُسواء  ُغري  ُأ و وبا 

ُمرضوب ُ)وقوله. ُُ(أوسق: ُوسق  ُمجع ُالواو. ُبفتح ها, ُكرس  ُوجيوز  ُصاحبُ. ُحكاه ُ"امل حكم"كام

ُباالتفاق ُمل سلم,ُوهوُست ونُصاعا  ُأ وساقُكحْملُوأ محال,ُوقدُوقعُكذلكُيفُرواية  ُ.ومجعهُحينئذ 

هملة.ُالذودُبفتِحُامل عجمةُ(ذود:ُ)وقوله ُمنُالثالثةُواألك.ُوسكونُالواِوُبعدهاُم  ُالذود  ُعىلُأن  ثر 

ُلهُمنُلفظه,ُإىلُالعرشة  انتهىُكالمُابنُحجرُ.ُمنُالثنتنيُإىلُالع رشة:ُوقالُأبوُعبيد.ُوأنهُالُواحد 

مرُ(ُ  3 )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُوالعيونُ ":ُمرفوعاُ ُعنُابِنُع  ثريا ُالعرش,ُفيامُسقِتُالسامء  ,ُأوُكانُع 

ُالع رش قيُبالن ضِحُنِصف  ُ."وماُس 

ُُ(بالسانية:ُ)قولهُُ هاُكذلكُُ.اإلبلُكاملثالُرُ كُْوذُُِ,ىُعليهاستقُ التيُيُ ُاملرادُهباُاإلبل  ُوغري  ُفالبقر  وإال 

 .قالهُابنُحجر.ُيفُاحل كم
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ُههُوفرِسُسلمُيفُعبدُِعىلُامل ُُبابُالُزكاةُ ُ

ُُصدقةٌُُليسُيفُالعبدُُِ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُِريرةُهُ ُأيبعنُُ–ُ 50 ُُصدقةُ إال 

ُ.الفطرُِ

ُ.بابُيفُتقديمُالزكاةُومنعهاُ

ُعنُأيبُهريرةُعنُاألعرِجُُنادُِعنُأيبُالزُ ُ-ُ 50 ُُ:قال. ُُبعث  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُمرُ عُ  اهللُُرسولُُِاسُعمُ بنُالوليدُوالعبُ ُوخالدُ ُمجيلُ ُمنعُابنُ ُ:فقيلُ.دقةعىلُالص 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلص ُُماُينقمُابنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُ.ُغناهُاهللفأُ ُرياُ قُُِأنهُكانُفُ مجيلُإال 

ُبُ تُ قدُاْحُُ.ونُخالداُ مُ ظلُِفإنكمُتُ ُ:اُخالدوأمُ  اُمُ وأُ .ُاهللُهُيفُسبيلُِعتادُ هُوأُ دراعُ أُ ُس 

ُ ُ.ُهاهاُمعُ ومثلُ ُ.فهيُعلُ ُ:العباس 

ُأُ ُياُعمرُ ُ:ثمُقال ُ.( ).بيهأُ ُوُ نُِْصُُالرجلُُِعمُ ُنُ أُ ُماُشعرت 

ُ.بابُزكاةُالفطرُعىلُاملسلمنيُمنُالتمرُوالشعريُ

ُخرُِكناُنُ ُ:قالُ؛درياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُاهللُعبدُُِبنُُِعنُعياضُُِ-504ُ إذُكانُُج 

ُ ُرسول  ُُزكاةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفينا ُكل  ُعن أُ ُرُ ح ُُ.وكبريُ ُصغريُ ُالفطر
ُمملوكُ  منُُصاعاُ ُ.و

ُصاعاُ أُ ُ,طعام ُأُ ُو ُصاعاُ أُ ُ,قطمن ُُو ُش  ُصاعاُ أُ ُ,ريعُِمن ُمترُ ُو ُصاعاُ أُ ُ,من منُُو

                                                           

ُ.هذاُالوجهمنُ(411ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُاهللُ)دونُقولهُُ ُرسول  دقةملسو هيلع هللا ىلصُبعث  ُعىلُالص  ُ(.عمر 

ُالرجلُِصنْواُأبيهُ؟:ُثمُقال)ودونُقولهُ ُعم  ُأن  اُشعرت  ُ(ياُعمرُأ م 

ْطل عُن ْخل تانُمنُِعْرقُواحدُ .ُاملِْثل:ُالِصنْوُِ(:0ُ  /4)ُ"النهاية"قالُابنُاألثريُيفُُُ ُ.ُوأصل هُأنُت  ي ريد 

ُالعباسُ ُأيبُواحدٌُأنُأصل  ُأيبُأوُِمْثِلُ.ُوأصل  ُ.انتهى.ُومجعهُِصنْوانٌُ,ُوهوُمثل 
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ُ ُُ.زبيب 

ُُبنُ ُعليناُمعاويةُ ُىُقدمُ هُحتُ خرج ُفلمُنزلُنُ  مُفكلُ ُ.عتمراُ وُمُ أُ ُ,اُ فيانُحاج ُأيبُس 

ُ ُفكانُفيامُكلُ .ُعىلُاملنبُالناس  ُدُ مُ ُىُأنُ رُ إينُأُ ُ:قالُأنُُْ.مُبهُالناس  مراءُينُمنُس 

ُ ُُخذُ فأُ ُ.منُمترُصاعاُ ُالشامُتعدل  ُ.بذلكُالناس 

ُناُفالُأُ اُأُ فأمُ ُ:أبوُسعيدقالُ ُُ,خرجهأُ ُزال  ُُبداُ خرجهُأُ أُ ُكامُكنت  ُ( ).ماُعشت 

ُبابُإثمُمانعُالزكاةُ

ُأُ ُأنُ ُ؛سلمأُ ُبنُُِعنُزيدُُِ-503 ُ:أنهُسمعُأباُهريرةُيقولُ؛خبهذكوانُأُ ُباُصالح 

ُُماُمنُصاحِبُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ ُُ,هايُمنهاُحقُ ؤدُ الُيُ ُ,فضةُ ُوالُذهب  ُإذاُإال 

ُُيومُالقيامةُكان ُُحْتُفُ ص  ُفأُ ُ,منُنارُ ُلهُصفائح  كوىُهباُفيُ ُ.مجهن ُُعليهاُيفُنارُُِمحي 

                                                           

( ُ )ُ ُالبخاري 343ُ )أخرجه , 345ُ , 340ُ , 341ُ ُطُ ( ُسعيدمن ُأيب ُعن ُعياض  ُعن ُرق ن اُ": ك 

ُُن عطيهاُيفُزمانُِ ,ُوُصاعا ُمنُزبيبأُ ,ُوُصاعا ُمنُشعريأُ ,ُوُصاعا ُمنُمترأُ ,ُصاعا ُمنُطعامُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ ُجاء  ُُوجاءِتُ,ُمعاويةفلام  ينأُ :ُمراءُقالالس  د  ُم  ا ُمنُهذاُيعدل  د  ُ."رىُم 

ُ(.فكل مُالناسُعىلُاملنب.ُحاجا ُأوُمعتمراُ )دونُقولهُُ

اُأنا:ُقالُأبوُسعيد.ُفأخذُالناسُبذلك)وقولهُُ ُ(.الخ....ُفأم 

ينُمنُاحلنطة,ُ:ُقالُالنووي(:4/403ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ كُبقولُمعاويةُمنُقالُباملد  متس 

ُصحايبُ  ُمنه.ُقدُخالفهُفيهُأبوُسعيدُوغريهُمنُالصحابة,ُوفيهُنظر,ُألنهُفعل  حبة  ُص  ,ُمم نُهوُأ طول 

ُ ُبحالُالنبي  حُمعاويةُبأن هُرأٌيُرآهُالُأ ن هُسملسو هيلع هللا ىلصوأ علم  ُ,ُوقدُار  هُمنُالنبي  ويفُحديثُأيبُ.ُملسو هيلع هللا ىلصمع 

,ُ,ُسعيدُماُكانُعليهُمنُشدةُاالتباعُوالتمسكُباآلثار وترٌكُللعدولُإىلُاالجتهادُمعُوجوِدُالنص 

ُ.ُوهوُحممودٌُ.ُويفُصنيعُمعاويةُوموافقةُالناسُلهُداللٌةُعىلُجوازُاالجتهاد لكن هُمعُوجودُالنص 

ُاالعتبار   .انتهى.فاسد 
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ُُ.ههُوظهرُ هُوجبين ُجنبُ  ُ.لفُسنةهُمخسنيُأُ كانُمقدارُ ُيفُيومُ ُ.عيدتُلهأُ ُُبردْتُكلام 

ُُ.قضُبنيُالعبادحتىُيُ  ُ.ُاُإىلُالناروإمُ ُ,اُإىلُاجلنةإمُ .ُهىُسبيلُ فري 

ُُ:قيل ُرسول  ُُ:فاإلبل؟ُقالُ.اهللُيا ُحقُ ؤدُ الُيُ ُإبلُ ُوالُصاحب  ومنُ.ُهايُمنها

ُحلبُ حقُ  ُيومُ ها ُهادُِرُْوُُِها .ُ ُكانُيومإال  ُالقيامةُُإذا ُبقاعُ بُ . ُ( )قرقرُ ُطحُهلا ُماُوأُ . فر

ُهخفافُِهُبأُ طؤُ تُ ُ.واحداُ ُفقدُمنهاُفصيالُ الُيُ .ُكانت عليهُُامُمرُ كلُ .ُفواههاهُبأُ اُوتعض 

ُرُ أُ  ُأُ ُدُ والها ُيومُ ُ.خراهاعليه ُمقدارُ ُيف ُأُ كان ُمخسني ُه ُيُ ُسنةُ ُلف  قضُبنيُحتى

ُ ُ.العباد ُ.ُاُإىلُالناروإمُ ُ,اُإىلُاجلنةإمُ ُ.هىُسبيلُ فري 

ُُ:قيل يُمنهاُؤدُ يُ الُُغنمُ ُوالُوالُصاحبُبقرُ ُ:؟ُقالوالغنمُ ُفالبقرُ ُ.اهللُياُرسول 

ُحقها .ُ ُبُ إال  ُالقيامة ُكانُيوم ُُإذا ُبقاعُ ُطح  ُشيئاُ ُفقدُ الُيُ ُ.قرقرُ ُهلا ليسُفيهاُُ.منها

ُوتطؤُ بقُ ُ( )هتنطحُ ُعضباءُ ُوالُلحاءُ ج ُُوالُقصاءُ عُ  ُبأُ رونا عليهُُامُمرُ كلُ ُ.هاظالفُِه

ُرُ والأُ  ُأُ ُدُ ها ُمخسنيُأُ ُ.خراهاعليه ُمقداره ُكان ُيوم ُيف ُيُ ُ.سنةُ ُلف  قضُبنيُحتى

ُُ.العباد ُ.ُوإماُإىلُالنارُ,ىُسبيلهُإماُإىلُاجلنةفري 

ُرجلُ وهيُلُُِ.وزرٌُُرجلُ هيُلُُِ:اخليلُثالثةُ:فاخليل؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصياُرسولُاهللُُ:قيل

ُ.ُجرٌُأُ ُرجلُ وهيُلُُِ.سرتٌُ

                                                           

ُ(:ُ 45/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُ ) ُامل ستويةُ(قرقر)قوله ُهيُاألرض  ُمنُالقرقروا, .ُلقاعُنحٌو

ُمنُاألرضُيوهوُاملستو ُالواسع  تمعُفيهاُاملاء,ُالصلب  هيُأرٌضُفيهاُ:ُقيل,ُهُقيعانومجعُ .ُوقدُجي 

 .انتهى.ُرمٌلُ

ْقصاء)ُ:(4/50)قالُالسيوطيُ(ُ ) ْرن ني(.ُع  ُالق  لتوية  ْلحاء.ُ)هيُم  ُهلا(:ُج  ْضباء.ُ)هيُالتيُالُقرن  (:ُع 

اُالداخل ُقرن  رس  ُمنُفتحها(:ُتنطِحه.ُ)هيُالتيُانك  ُأ فصح 
ِ
 .انتهى.ُبكرِسُالطاء
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واءُ نُِوُفخراُ وُهاُرياءُ ربطُ ُفرجٌلُُ,اُالتيُهيُلهُوزرٌُفأمُ 
فهيُُ.اإلسالمُهلُِعىلُأُ ُ( )

ُ.ُرٌُزُْلهُوُِ

ُُثمُ ُ.اهللُهاُيفُسبيلُِطُ ربُ ٌُلُفرجُ,رتٌُاُالتيُهيُلهُِسُوأمُ  ُُملُينس  هاُهورُِاهللُيفُظُ ُحق 

ُ.ُفهيُلهُسرتٌُ.ُاوالُرقاهِبُ

ُأُ وأمُ  ُله ُهي ُالتي ُسبيلُِربطُ ُفرجٌلُُ,جرٌُا ُيف ُأل ُُها ُُ.اإلسالمُهلُِاهلل ُمرج  ُيف

ُُوُالروضةُِأُ ُرِجُمنُذلكُاملُكلْتُفامُأُ ُ,وروضةُ 
 
ُُ.منُيشء ُكلْتُماُأُ ُتبُلهُعددُ ُكُ إال 

ُ ُُابواهلُِرواثهاُوأُ أُ ُدُ عدُتبُلهوكُ ُ,حسنات  ُاُفاستن ُهلُ وُ والُتقطعُطُُِ.حسنات  ُفاُ تُرش 

ُوُأ نْيُفُ رش  
( )ُُ هاُعىلُهباُصاحبُ ُوالُمرُ ُ.حسناتُهارواثُِهاُوأُ آثارُُِددُ عُتبُاهللُلهُكُ إال 

ُُسقيهايُ ُأنُُْيريدُْوالُُ,منهُفرشبْتُُنرُ  ُإال  ُ.ُبتُحسناتماُرِشُُعددُ ُاهللُلهُُكتب 

ُُ:قيل ُيفُاحل ُُنزلُعلُ ماُأُ :مر؟ُقالفاحل ُُ.اهللُياُرسول  ةُُهذهُاآليةُالفاذُ مرُيشءُإال 

ُُنُيعمْلُفمُ }ُ:اجلامعةُ  ُُنُيعمْلُومُ .ُيرهُخرياُ ُذرةُ ُمثقال  ُُذرةُ ُمثقال  ُ.{هيرُ ُاُ رش 

ُ( ) .ههُوظهرُ كوىُهباُجنباهُوجبهتُ يُ ُ:ويفُرواية

                                                           

دودٌُ(ُ ) عاداةُ,ُبكرِسُالنوِنُمم  ناواةُ :ُي قال,ُهلمأيُم  ُنِواءُوم  ُالرجل  ُمنُ,ُوأ صل هُمنُالنهوض.ُناويت  ألن 

ُإليك ُ:ُأي.ُعاديتهُوحاربتهُناء   (.56/ )قالهُعياضُ.ُنض 

( ُ )ُ ُاستن ت)قوله ُالنون( ُبشد  .ُ رجْتُومرحْت تُوم  د  ف نْيُ)أيُع  ُأ وُرش  فا  ُأوُشوطني(ُرش  ,ُأيُشوطا 

ُ  (.010 / )ُ"التيسريُرشحُاجلامعُالصغري"قالهُاملناويُيفُ.ُالعالُمنُاألرض:ُوالرشف 

ُالبخاريُ(4) 005ُ ُ 3  )أخرجه ,4336ُ ,3608ُ ,3601ُ ,61 4ُ )ُ ُبِنُمنُرواية ُعنُزيِد مالك 

ُ.ُأسلمُبه

ُواحل مرُ  ُ.وملُيذكرُالباقي.ُفذكرُاخليل 
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ُعنُُ-505 ُُبنُُِهيلُِس  ُُ:عنُأيبُهريرةُقالُعنُأبيهُأيبُصالح  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُمُ  ُيُزكاتُ ؤدُ الُيُ ُكنزُ نُصاحبُما .ُجعلُصفائحفيُ ُ.جهنمُمحيُعليهُيفُنارُُِأُ هُإال 

ُجنُْفيُ  ُوجبين ُكوىُهبا ُُ.هباه ُمقدارُ ُيفُيومُ ُ.بنيُعبادهُاهلل ُكمُ حتىَُي  ُمخسنيُ كان ُه

ُ.ُاُإىلُالناروإمُ ُ,اُإىلُاجلنةهُإمُ لُ بيرىُسثمُيُ ُ.لفُسنةُ أُ 

ُؤدُ الُيُ ُإبلُ ُوماُمنُصاحِبُ .ُكأوفرُماُكانتُ.( )قرقرُ ُطحُهلاُبقاعُ ُبُ يُزكاهتاُإال 

.ُهبادُِبنيُعُُِاهللُ ُىَُيكمُ حتُ .ُتُعليهُأوالهادُ خراهاُرُ كلامُمضُعليهُأُ .ُعليهُتستنُ 

ُ.ُاُإىلُالناروإمُ ُ,اُإىلُاجلنةإمُ ُ.هرىُسبيلُ يُ ُثمُ ُ.لفُسنةهُمخسنيُأُ كانُمقدارُ ُيفُيومُ 

ُؤدُ الُيُ ُغنمُ ُوماُمنُصاحِبُ ُُ.ايُزكاهت  .ُكأوفرُماُكانتُ.قرقرُ ُطحُهلاُبقاعُ ُبُ إال 

ُبأُ فتطؤُ  ُبقروِنُحُ وتنطُُِ,هاظالفُِه ُعُ ُ.اه ُفيها ُ)ُقصاءُ ليس ُرواية ُعضباءيف والُ(

ُرُ امُمضُعليهُأُ كلُ ُ.جلحاءُ  يفُُ.اهللُبنيُعبادهُحتىَُيكمُ ُ.والهاتُعليهُأُ دُ خراها

ُيومُكانُمقدارُِ اُإىلُوإمُ ُ,اُإىلُاجلنةإمُ ُ.هرىُسبيلُ يُ ُثمُ ُ.ونمماُتعدُ ُسنةُ ُهُمخسنيُألف 

ُ.ُالنار

_______________________ 

ُاحلديثُ اُصدر  ترصا ُعنُأيبُالزناِدُعنُأيبُهريرةُ(440ُ )فأخرجهُالبخاريُ.ُأم  ُآخرُُم  ُمنُوجه 

ُ ُعىلُصاحبِهاُعىلُخرِيُماُكانت":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ها.ُتأيتُاإلبل  ,ُتطؤهُبأ خفافِها,ُإذاُهوُملُي عِطُفيهاُحق 

ها ُعىلُصاحبِهاُعىلُخرِيُماُكانتُإذاُملُت عطُفيهاُحق  رونا,ُتطؤهُبْأضالفِها,ُوتْأيتُالغنم  هُبق  ,ُوت نطح 

ُعىلُاملاء:ُوقال لب  هاُأْنُحت  ُ.ُ"وِمنُحق 

ُوالُ  .ُالفضةوملُيذكرُالذهب 

( ُ 4/50ُ)قالُالسيوطيُ( ُبقاع(: ُامل ستويُمنُاألرض. ُقرقرُ.هو افنيُامل ستويُمنُاألرضُ: ُالق  بفتِح

 .انتهى.ُالواسع
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ُ.ُذكرُالبقرُأمُالأُ ُ.دريفالُأُ ُ:قالُسهيل

ُرسولُاهللُ؟فاخليلُ:قالوا ُُ:قالُيا ُُ:أوُقالُ,يفُنواصيهاُاخليل  يفُُمعقودٌُُاخليل 

ُ.ُإىلُيومُالقيامةُاخلريُ (ُأناُأشكُ:قالُسهيل)نواصيهاُ

ُ ُ.ُوزرٌُُرجلُ ولُُِ.سرتٌُُرجلُ ولُِ.ُفهيُلرجلُأجرٌُُ:ثالثةُاخليل 

ُغيُ فالُتُ ُ.هاُلهعدُ هاُيفُسبيلُاهللُويُ خذُ فالرجلُيتُ ُ:جراُالتيُهيُلهُأُ فأمُ  ُشيئاُ ُب 

ُ ُيفُبطوناُإال  ُماُأُ ُ,اهاُيفُمرجولوُرعُ ُ.جراُ اهللُلهُأُ ُُكتب 
 
ُُكلتُمنُيشء ُكتبُاهللُإال 

ُأُ  ُمنُنرُ .ُجراُ لهُهبا ُُ,ولوُسقاها ُأجرُقطرةُ ُكانُلهُبكل  ُيفُبطونا حتىُ)ُ.تغيبها

ُوأوراثها ُُْتُولوُاستن ُ(ُذكرُاألجرُيفُأبواهلا ُوُرشفنيُكُ أُ ُفاُ رش   ُبكل  ُُتبُله طوةُخ 

ُ.ُرسهارسهاُويُ يفُعُ .ُجرٌُختطوهاُأُ 

ُُ:اُالذيُهيُلهُسرتٌُوأمُ  ُهاُتكرُ ذُ خُِيتُ ُفالرجل  ُوالُيُ ُ.الُ مُ ماُوجت  هاُهورُِظُ ُنسىُحق 

ُ.ُرسهارسهاُويُ يفُعُ ُ.طوناوُبُ 

ُوزرٌُوأمُ  ُالذيُعليه ُأُ خذُ فالذيُيتُ ُ:ا فذاكُُ.الناسُورياءُ ُوبذخاُ ُوبطراُ ُرشاُ ها

ُ.ُالذيُهيُعليهُوزرٌُ

ُُ؟مرُ فاحل ُُ:قالوا ُرسول  ُأُ ُ:قالُاهللُيا ُاهلل ما ُشيئاُ ُعلُ ُنزل ُُفيها ُاآليةُإال  ُهذه

ُُنُيعمْلُفمُ }ُ:الفاذةُاجلامعةُ  ذرُ ُمثقال 
ُُومنُيعمْلُُ.يرهُخرياُ ُةُ  ذرُ ُمثقال 

ُُةُ  ُ.{هيرُ ُاُ رش 

ُُاملرءُ ُإذاُملُيؤدُ ُ:ويفُرواية ُ.أوُالصدقةُيفُإبلهُ,اهللُحق 

ُجابرُ ُ؛الزبريُأيبُعنُ-506 ُسمع ُاهللُاألنصاريُيقولُبنُ ُأنه ُُ:عبد ُسمعت 

ُالُيفعلُفيهاُحقُ ُماُمنُصاحبُإبلُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُجاءتُيومُالقيامةُهاُإال 
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ُ.ُهاخفافُِمهاُوأُ عليهُبقوائُُِتستنُ ُ.قرقرُ ُهلاُبقاعُ ُعدُ وقُ ُ.ماُكانتُقطُأكثرُ 

ُُ,هاالُيفعلُفيهاُحقُ ُبقرُ ُوالُصاحِبُ ُعدُ وقُ .ُُجاءتُيومُالقيامةُأكثرُماُكانتإال 

ُ.ُهاهُبقوائمُِوتطؤُ ُ,هُبقروناحُ تنطُُِ.قرقرُ ُهلاُبقاعُ 

ُحقُ ُغنمُ ُوالُصاحِبُ ُهاالُيفعلُفيها .ُ ُإال  ُما ُأكثر ُالقيامة .ُكانتُجاءتُيوم

ُنكرٌسُمُ ُوالُاءُ ليسُفيهاُمجُ ُ.ظالفهاهُبأُ وتطؤُ ُ,هُبقروناحُ تنطُُِ.قرقرُ ُهلاُبقاعُ ُعدُ وقُ 

ُ.ُرناقُ 

ُُ.هفعلُفيهُحقُ الُيُ ُكنزُ ُوالُصاحِبُ هُيتبعُ ُقرعأُ ُُجاءُكنزهُيومُالقيامةُشجاعاُ إال 

ُُ:فيناديهُ.منهُتاهُفرُ فإذاُأُ ُ.فاهُفاحتاُ  ُُ.أتهكنزكُالذيُخبُ ُذُْخ  ىُفإذاُرأُ ُ.فأناُعنهُغنيٌّ

ُُ.منهُأنُالبدُ  ُ.الفحلُفيقضمهاُقضمُ ُ.هُِيُْهُيفُفُِيدُ ُسلك 

ُُ:قالُأبوُالزبري عبدُُبنُ ُلناُجابرُ سأُ ُثمُ .ُمريُيقولُهذاُالقولعُ ُبنُ ُعبيدُ ُسمعت 

ُ ُ.ُمريعُ ُبيدُبنُِعُ ُقولُُِاهللُعنُذلكُفقالُمثل 

ُُياُرسولُاهللُ:قالُرجٌلُُ:مريُيقولعٌُُبنُ ُبيدُ سمعتُعُ ُ:وقالُأبوُالزبري ُماُحق 

ُحلبُ ُ:قالُ؟اإلبلُِ
ِ
ُاملاء ُعىل ُومحٌلُُ.هاومنيحتُ ُ.هاحلُِفُ ُوإعارةُ ُ.هادلوُُِوإعارةُ ُ.ها

ُ.عليهاُيفُسبيلُاهلل

ُُ:قلناُ:ويفُروايةُقالُجابر  ُ.فذكرهُ.؟هاوماُحقُ ُ.اهللُياُرسول 

ُ ُعاةبابُإرضاءُالس 

ُناٌسُُ:قالُهللُاُعبدُُِبنُُِعنُجريرُُِ-500 اهللُُإىلُرسولُُِمنُاألعراِبُُجاء

ُفيظلُِقنيُيأُْمنُاملصدُ ُناساُ ُإنُ ُ:فقالوا.ُملسو هيلع هللا ىلص ُُ:قالُ.وننامُ توننا ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 
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ُأُ  ُ.ُقيكمصدُ واُمُ رض 

ُُ,قصدُ مُ ُيعن ُُماُصدرُ ُ:قالُجرير ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِهذاُمنُرسولُُِمنذُسمعت  ُوهوُإال 

ُ.يُراضُ عن ُ

ُوالتغليظُعليهمُ,ازينُلألموالبابُيفُالكن ُُ

ُُ:قالُ.قيسُ ُبنُُِعنُاألحنِفُُ-508 وهوُُُأبوُذرُريٌُفمرُ منُقُ ُيفُنفرُ ُكنت 

ُُ:يقول ُُ.يفُظهورهمُُالكانزينُبكي ُبرش  ُُ.نوهبممنُج ُُخيرج  قفائهمُأُ ُلُِبُ منُقُُِوبكي 

ُ ُخي  .ُهذاُأبوُذرُ:قالواُ؟منُهذاُ:قالُقلتُ.ىُفقعدُ تنحُ ُثمُ ُ:قال.ُباههممنُجُُِرج 

ُُ:قال ُُ؟بيلكُتقولُقُ سمعتُ ُمايشءٌُُ:فقلتُ.إليهُفقمت 

ُُ:قال ُُماُقلت  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصهمُهُمنُنبيُ قدُسمعتُ ُُشيئاُ إال 

ُالعطاءُ:قالُقلت ُتقولُيفُهذا ُُ:قالُ؟ما ُفإنُ ذُْخ  ُمعونةُ ُه ُاليوم ُكانُُ.فيه فإذا

ُ( ).هعُْينكُفدُ لدُُِثمناُ 

                                                           

ُقال(ُ 11)ومسلمُ(ُ 43 )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُقيس  ُاملدينة":ُعنُاألحنفُبِن ُيفُ.ُقدمت  ُأنا فبينا

ُمنُقريٌ ُمأل  ُالثياِبُ.ُحلقةُفيها ُأ خشن  ُرجٌل ُإذُجاء  ُاجلسد. ُأ خشن  ُأ خشنُالوجه. فقامُعليهمُ.

مىُعليهُيفُنارُجهنم:ُفقال ُالكنازينُبرضفَُي  ُ.ُفي وضعُعىلُحل مةُثدِيُأ حِدهم.ُبرش  حتىُخيرج 

.ُفوضعُالقومُرؤوسهم:ُقال.ُحتىُخيرجُمنُحلمةُثدييه.ُعُعىلُن ْغضُكتفيهوي وض.ُمنُن ْغضُكتفيه

ُشيئاُ  ُإليه ُمنهمُرجع ُأحدا  ُرأيت  ُفام ُقال. ُحتىُجلسُإىلُسارية: ُوأ تبعته ُفأ دبر  ُفقلت. :ُ ُرأيت  ما

ُهلم ُكِرهواُماُقلت  ُخليلُأباُالقاسمُ.ُإنُهؤالءُالُيعقلونُشيئاُ :ُقال.ُهؤالءُإال  بتهُدعاينُفأجُملسو هيلع هللا ىلصإن 

ُ..فذكرُحديثا ُيفُاحلثُعىلُالصدقة.ُ"أترىُأ حدا ُ؟:ُفقال

ُإليه:ُهذاُأبوُذرُقال:ُم نُهذاُ؟ُقالوا:ُقلت)دونُقولهُُ مايشٌءُسمعت كُتقولُق بيلُ؟ُ:ُفقلت.ُفقمت 

ُشيئا ُقدُسمعت هُمنُنبي همُ:ُقال ُإال  ُ..(ملسو هيلع هللا ىلصماُقلت 
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بابُفضلُالنفقةُعىلُالعيالُواململوك,ُوإثمُمنُضيعهمُأوُحبسُنفقتهمُُ

ُعنهم

ُُعنُثوبانُسامءُ عنُأيبُأُ ُعنُأيبُقالبةُ-501ُ ُُ:قال. ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُينفقُ ُفضلُدينارُ أُ  ُيُ ُودينارٌُُ.ههُعىلُعيالُِدينارُينفقُ ُهُالرجل  تهُيفُعىلُدابُ ُنفقهُالرجل 

ُُ.صحابهُيفُسبيلُاهللعىلُأُ نفقهُيُ ُودينارٌُُ.سبيلُاهلل

ُ.ُبالعيالُوبدأُ ُ:قالُأبوُقالبة

ُقالبة ُأبو ُقال ُُ:ثم ُأُ أُ ُرجلُ ُوأي  ُرجلُ ُجراُ عظم ُُمن ُعيالُ ُينفق  .ُصغارُ ُعىل

ُ.غنيهمويُ ُ,همُاهللُبهأوينفعُ ُ,همعفُ يُ 

ُأيبُهريرةُ-580ُ ُُ:قالُ؛عن ُيفُسبيلُِأُ ُدينارٌُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  .ُاهللُنفقته

ُتصدُ ُودينارٌُُ.نفقتهُيفُرقبةأُ ُودينارٌُ .ُهلكنفقتهُعىلُأُ أُ ُودينارٌُُ.بهُعىلُمسكنيُقت 

ُ.هُعىلُأهلكللذيُأنفقتُ ُجراُ هاُأُ عظمُ أُ 

ُخيثمةُ-ُ 58 ُجلوساُ كن ُُ:قالُ؛عن ُعبدُُِا ُعُ ُمع ُبن ُجاءهُُُمرواهلل إذ

_______________________ 

ُبالرفع حُيفُروايةُالبخاريُبالرفعُ(.ملسو هيلع هللا ىلصقدُسمعت هُمنُنبي همُ)لقولهُ.ُوفيهاُالترصيح  ُ.وملُي رص 

نُقال(:06ُ /4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُلقولُم  إِنهُموقوٌفُعىلُأيبُذرُفالُ:ُويفُهذهُالزيادةُردٌّ

ُ"وألمحدُمنُطريقُيزيدُالباهلُعنُاألحنفُ.ُيكونُحجةُعىلُغريه ُيفر  ُباملدينة,ُفإذاُأ ناُبرجل  كنت 

ُ ُ.ُأبوُذر:ُم نُأنتُ؟ُقال:ُمنهُالناسُحنيُيرونه,ُقلت  ُالناِسُعنك؟ُقال:ُقلت  إينُأ ناهمُعنُ:ُماُنْفر 

ُاهللُ نهاهمُعنهاُرسول  نوزُالتيُكانُي  ُ.انتهى.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصالك 

اُقولهُ:ُقلتُ  ."السنن"كامُقالُالبيهقيُيفُ.ُفهوُموقوف(ُماُتقولُيفُالعطاء)أم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ( )هرمانٌُقُ  ُُ:فقالُ.لهُفدخل  ُُأعطيت  ُُالرقيق  همُعطُِقُفأُ فانطلُُِ:قال.ُالُ:قالُ؟مقوهت 

ُُ:قال ُُأنُُْكفىُباملرءُإثامُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُعمُ َُيبس  ُ.هقوتُ ُنُيملك 

ُالنفقةُبالنفسُثمُأهلهُثمُالقرابةبابُاإلبتداءُيفُُ

لهُعنُُرةُعبداُ ذمنُبنيُعُ ُعتقُرجٌلُأُ ُ:قالُُعنُجابرُ ُعنُأيبُالزبريُ- 58

ُُ.بردُ  ُذلكُرسول  ُأُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُفبلغ ُالُ:فقالُ؟هغريُ ُماٌلُُلك  ُيشرتيهُمُ ُ:فقال. ن

ُنُ من ُ ُدرهمدُ عيمُبنُعبدُاهللُالعُ ي؟ُفاشرتاه ُُفجاءُ ُ.ويُبثامنامئة ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهبا

ُ.ُهاُإليهفدفعُ 

ُُفإنُُْ.قُعليهاكُفتصدُ بنفِسُُإبدأُُْ:قالُثمُ  ُُفإنُُْ.هلكفألُ ُيشءٌُُفضل  عنُُفضل 

ُُفإنُُْ.قرابتكُيفلذُهلكُيشءٌُأُ  ُ:يقولُوهكذاُفهكذاُكُيشءٌُقرابتُُِيعنُذُفضل 

ُ.كوعنُشاملُُِ,كوعنُيمينُُِ,فبنيُيديك

ُبرُ لهُعنُدُ ُعتقُغالماُ أُ ُ-ُورذكُ يقالُلهُأبوُمُ ُ-منُاألنصارُُرجالُ ُأنُ ُ:ويفُروايةُ

ُوسُ-ُيقالُلهُيعقوبُ- ُ( ).احلديثُاق 

                                                           

ُ,ُبفتحُالقاِفُ(:4/00ُ)قالُالسيوطيُ(ُ )
ِ
ُوفتحُ,ُوإسكانُاهلاء

ِ
,ُاخلازنُوالقائمُبحوائجُاإلنسان.ُالراء

 .انتهى.ُوهوُبلسانُالف رس.ُوهوُبمعنىُالوكيل

ومسلمُ(410ُ,6448ُ,6538ُ,6064ُ ,04ُ  ,0ُ   ,043ُ )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ )

مروُبنُدينارُوعطاءُعنُجابرُمثله(88ُ  /4ُ–110ُ) ُآخرُعنُع 
ُ.ُمنُوجه 

قُعليهاإبدأُبنفسكُفت:ُثمُقال)دونُقولهُُ ُ(.الخ..ُصد 

ُ.ودونُالترصيحُباسمُامل عتِقُوامل عت قُ

66ُ /5)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ :)ُ ُكانُمنُبنيُعذرة)قوله ُعنُ( ُللبيهقيُمنُطريقُجماهد  كذا
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ُُ ُنوعُمنُاملعروفُبابُبيانُأنُاسمُالصدقةُيقعُعىلُكل 

ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصكمُقالُنبيُ ُ:قالُعنُحذيفة,ُُ-584ُ ُُكل  ُ( ).صدقةُمعروف 

ُأيبُذرُ ُ-583ُ ُللنبي ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُمنُأصحاِبُُناساُ ُأنُ ُ؛ُعن ياُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقالوا

ُُرسولُاهلل ُونُكامُنُ صلُ يُ ُ.جورباأل ُُ( )الدثورُذهبُأهل  ُويُ ُ.صل  .ُومونُكامُنصومص 

ُويتصدُ  ُوُأُ ُ:قال.ُمواهلمولُأُ قونُبفض  ُ.؟قونلكمُماُتصدُ ُاهلل ُليسُقدُجعل 

ُُإنُ  ُُ.صدقةٌُُتسبيحةُ ُبكل  ُُ,تكبريةُصدقةُوكل  ُُ,صدقةُحتميدةُ ُوكل  ُهتليلةُ ُوكل 

ُ.ُعنُمنكرُصدقةُونٌيُُ.باملعروفُصدقةٌُُوأمرٌُُ,صدقة

ُُ:قالواُ.كمُصدقةٌُحدُِأُ ُعُِْضُويفُبُ  ُرسول  ُشهوتُ حدُ يايتُأُ أُ ُ.اهللُيا لهُُويكونُ ُ,هنا

ُأُ  ُقالجرٌُفيها ُوضعُ أرأيتُ ُ:؟ ُلو ُحرامُ م ُيف ُأُ ُ.ها ُعليه ُوزرٌُكان إذاُُفكذلكُ؟فيها

ُ.كانُلهُأجرٌُُ.هاُيفُاحلاللُِوضعُ 

ُُإنُ ُ:قالتعائشةُُعنُ-585 ُإُُِ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُنهُخ  منُبنيُآدمُُإنسانُ ُلقُكل 

ُمُِ ُوثالثامئة ُستني ُفمُ ُ.فصلعىل ُكب  ُوهلُ ُ,اهلل ُومحدُ ُ,ُاهلل ن ُوسبُ ُ,اهلل ُل  ُ,اهللُح 

ُُ,واستغفرُاهلل  ,ُالناسُُِمنُطريِقُُأوُعظامُ ُوُشوكةُ أُ ُ,الناسُُِعنُطريِقُُراُ حجُ ُوعزل 

ُُوأمرُ  ُُعددُ ُ,نكرُ عنُمُ ُىأوُنُ,بمعروف  فإنهُُ.( )ىالمُ تلكُالستنيُوالثالثامئةُالس 

يُ 
ُزُ ْحُوقدُزُ ُميشُيومئذُ  ُُح  ُ.هُعنُالنارنفس 

_______________________ 

ذرة ُاألنصار,ُجابر,ُفلعل هُكانُمنُبنيُع   .انتهىُ.وحالف 

 .مرفوعا ُمثلهُمنُحديثُجابرُ(5605ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُاملهملةُواملثلثة(ُ ) ُ.ُبضم  ُسكون.ُمجعُد ثرُبفتح   .قالهُابنُحجر.ُهوُاملالُالكثري:ُثم 

ُ:ُقالُالنووي(4ُ) ُاألصابعُوسائرُالكف  ُيفُمجيعُعظاِمُالبدِنُومفاصلِه,ُأ صل هُعظام   .انتهى.ُثمُاست عمل 
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ُ.يومئذفإنهُي ميسُُ:ويفُرواية

ُهاوجدُمنُيقبلُ بابُالرتغيبُيفُالصدقةُقبلُأنُالُيُ ُ

586ُ-ُُ ُأبيهُهيلُ عنُس  ُأيبُهريرةُعن ُُأنُ ُ؛عن ُالُتقومُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُالساعةُحتىُيكثرُ  ُُ.فيضويُ ُاملال  ُُحتىُخيرج  هاُيقبلُ ُحداُ أُ ُهُفالُجيدُ بزكاةُمالُُِالرجل 

ُأُ ُىُتعودُ وحتُ ُ.منه ُ( ).وأناراُ ُروجاُ مُ ُالعرِبُُرض 

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-580ُ .ُهاكبدُُِفالذُ األرضُأُ ُتقيءُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ ُوالفضةُ( )سطوانُِاأل ُُأمثال  ُالذهب ُُجيءُ فيُ ُ.من ُقُ ُ:فيقولُالقاتل  ُهذا ُيف .ُتلت 

ُيفُهذاُقُ ُ:القاطعُفيقولُوجييءُ  ُُوجييءُ ُ.رمحيُطعت  طعتُيفُهذاُقُ ُ:فيقولُالسارق 

ُ.ونهُفالُيأخذونُمنهُشيئاُ عُ ثمُيدُ ُ.يدي

ُوتربيتهاُ,بابُقبولُالصدقةُمنُالكسبُالطيبُ

ُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُ-588ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ٌُُبُطيُ ُاهلل ُاُالناسُإنُ أي  ُالُيقبل 

ُ ُُ}ُ:فقال.ُبهُاملرسلنيُمرُ ؤمننيُبامُأُ املُ ُاهللُأمرُ ُوإنُ .ُُطيباُ إال  ُاُالرُ ياُأي  كلواُمنُُسل 

ُُ}ُ:وقال[ُ 5املؤمنونُآيةُ.]{ُإينُبامُتعملونُعليمٌُُواُصاحلاُ يباتُواعملُ الطُ  اُياُأي 

ُ[.ُ 0 آيةُُالبقرة]ُ{ماُرزقناكمُباِتُواُمنُطيُ الذينُآمنواُكلُ 

                                                           

ُآخرُعنُاألعرجُعنُأيبُهريرة(436ُ,6003ُ ,181ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ.مثلهُمنُوجه 

روجا ُوأ ناراُ )دونُقولهُُ ُالعرِبُم  ُأ رض  ُ(.وحتىُتعود 

ُُ:تنبيهُ ُبلفظ ُزماننا ُيف ِة ُواخلاص  ُالعامِة ُعند ُالعرب)اشتهر ُجزيرة ُاللفظ( ُهبذا ُأ صال  ُله ُأجْد .ُومل

ُمنُجزيرةُالعرب ُالعرِبُأ شمل   .واهللُأعلم.ُوأ رض 

ُاهلمزةُوالطاء(ُ ) هاُأُ ,ُالسواري:ُأي.ُبضم   (.14/ )قالهُعياضُ.ُسطوانةوأ حد 
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ُُثمُذكرُ  ُأُ ُ.طيلُالسفرُ يُ ُالرجل  ُيديُُْيمدُ ُ.غبُ أُ ُشعث  ُُ.امءهُإىلُالس  ُُياُرب  ُ,ياُرب 

ُحرامٌُومرشبُ ُ,حرامٌُُهومطعمُ  ُُ,ه ُحرامٌُوملبس  ُباحلرامذُِوغُ ُ,ه ُيُ نُ فأُ ُ.ي ستجابُى

ُُ.؟لذلك

ُوأناُحجابُمنُالنارُ,بابُاحلثُعىلُالصدقةُولوُبشقُمترةُأوُكلمةُطيبةُ

ُ.النهارُيفُصدرُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاُعندُرسولُِكن ُُ:قالُاهللُُعبدُُِبنُُِجريرُُِعنُ-581ُ

ُُراةٌُعُ ُفاةٌُح ُُفجاءهُقومٌُُ:قال همُمنُتُ عامُ ُ.ديُالسيوفتقلُ مُ ُ.( )وُالعباءامرُأُ تايبُالن ُجم 

ُرضمُ  ُكلُ . ُمُ بل ُمن ُوجهُ فتمعُ ُ.رضهم ُُرسولُُِر ُرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالفاقةملا ُمن ُهبم ُ.ى

ُ ُُثمُ ُ,فدخل  ُُ.قامنُوأُ فإذُ ُبالال ُُفأمرُ ُ.خرج  ُ.فصىل 

ُُثمُ  ُ}ُ:فقالُخطب  إىلُُ..ُواحدةُكمُالذيُخلقكمُمنُنفسُ قواُربُ اتُ ُاُالناسياُأي 

ُاآلية ُآخر ُرقيباُ ُإنُ ... ُعليكم ُكان ُ].{اهلل ُآية ُاحلرشُ[ النساء ُيف ُالتي ُ:واآلية

ُتصدُ [8ُ احلرشُآيةُ]ُ{واتقواُاهللُ,لغدُ ُمْتُماُقدُ ُواُاهللُولتنظرُنفٌسُقُ اتُ } ُرجٌلُُق 

ُُ:حتىُقال.هرُِمتُ ُصاعُِمنُُ,هرُ بُ ُمنُصاعُُِ,همنُثوبُُِ,همنُدرمهُُِ,همنُدينارُِ ُولوُبشق 

مترُ 
ُ.ةُ 

ُمنُاألُفجاءُرجٌلُُ:قال ُ:قال.بلُقدُعجزْتُُ.عنهاُهُتعجزُ كادتُكفُ ُةُ نصارُبرص  

ُُتتابعُ ُثمُ  ُُ.الناس  ُايوثُمنُطعامُ ومنيُكُ ُحتىُرأيت  ُُ.ب  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِوجهُ ُرأيت 

                                                           

ُالن امر)ُ:(80 / )ُ"كشفُاملشكل"قالُابنُاجلوزيُيفُ(ُ ) نُ.ُمجعُن مرة( ُملو 
ُمنُصوف  وهيُكِساٌء

ط ط وهاُفل بِسوها(ُواجتابوها.ُ)ُم  ُبالواد}القطعُومنهُ.ُوأصلُاجل وب.ُقطع  ُالصخر  ُ{جاب وا (ُالعباء)وُ.

باءة باية.ُمجٌعُواحدهُع  ر.ُ)األكسيةُوهيُرضٌبُمن.ُوع  ُعليهُِمنُأ مرهمُوُ(ُمتع  ُمم اُشق  .ُالفقر(ُالفاقة)تغري 

  .انتهى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُتهلُ يُ  ُ.( )ُكأنهُمذهبةُ.ل 

ُ ُُمنُسنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُس  ُح ُيفُاإلسالم ُأجرُ ُ,سنةنة منُُجرُ وأُ ُ,هافله

ُعمُِ ُبعدهُل  ُُمنُغريُأنُُْ.هبا ُيفُاإلسالمُسنةُ ُومنُسنُ .ُجورهمُيشءمنُأُ ُينقص 

ُمُِمنُعُ ُهاُووزرُ كانُعليهُوزرُ ُ,سيئةُ  ُُهباُمنُبعدهُمنُغريُأنُُْل  وزارهمُمنُأُ ُينقص 

ُ.يشء

ُُ:يفُرواية ُ:ثمُقالُ.ثنىُعليهوأُ ُ,اهللُفحمدُ ُ.صغرياُ ُمنباُ ُصعدُ ُثمُ ُ,ُالظهرفصىل 

ُاهللُأُ ُفإنُ ُ.اُبعدمُ أُ  ُ} :يفُكتابهُنزل   ... .{اآلية..اُالناسُاتقواُربكمياُأي 

ُبابُماُأنفقُالعبدُمنُمالُموالهُ

ُُ:قال.ُُحماللُ ُ( )موىلُآيبُمريُ عنُعُ ُ-510ُ ُُكنت  ُُ.لوكاُ مم  ُُفسألت  اهللُُرسول 

ُتصدُ أُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُُموالُ ُمنُمالُُِق 
 
ُ.جرُبينكامُنصفانواأل ُُ.نعمُ:قالُ؟بيشء

ُفعلمُ .ُهُمنهطعمتُ فأُ ُ.سكنيٌُينُمُِفجاءُ ُ.دُحلامُ قدُ أُ ُواليُأنُْمرينُمُ أُ ُ:قالُويفُرواية

                                                           

عجمةُ (:4/13ُ)قالُالسيوطيُُ( ) ُم 
دة.ُوفتحُاهلاء.ُضبط هُاجلمهورُبذال  وح  ٌةُ:ُفقيل,ُوباءُم  معناهُفِض 

سنُالوجهُوإرشاِقهُكامُقالُالشاعر.ُمذهبة هاُ:ُوهوُأبلغُيفُح  اُفضةُقدُمس  معناهُ:ُوقيل.ُذهبكأن 

ُوالرسوجُواألقداحُوغريُذلك ُيذهبُمنُاجللود ُكام ذهبة ُم  ُآلة ُكأنه هاُ, ُبعض  ُيتلو علُطرائق وجي 

 .انتهىُكالمه.ُبعضاُ 

دودةُ (ُ ) ُمم 
ُم كسورة,ُهبمزةُمفتوحة 

 
ُ(.4  / )قالهُعياضُ.اسمُفاعلُِمنُأ بى.ُوباء

ُقالُالسيوطيُ ُاهلل: ُعبد ه ُاسم  ُوقيل, ُاحلويرث: ُوقيل, ُلفخ: نني. ُح  ُاست شهدُيوم  ُ.ُصحايٌب ب  ق  ل 

ُبذلك ُالل حم, ُذ بحُلألصنام:ُوقيل,ُألنهُكانُالُيأكل  ُما هُعىلُدفِعُ:ُوقيل,ُالُيأكل  ُعبد  مل  اُرضب 

ميُبذلك رطبي.ُالل حمُس  حهُالق   .انتهى.ُورج 
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ُ ُُ.بنيبذلكُمواليُفرض  ُُفأتيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفقالُ.ذلكُلهُفذكرت  ُمِل ُُ:فدعاه

ُ.بينكامُاألجرُ ُ:فقالُ.آمرهُعاميُبغريُأنُْعطيُطُ يُ ُ:فقالُ؟هرضبتُ 

ُوأعاملُالبُ,نُمجعُالصدقةبابُمُ ُ

ُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُ-ُ 51 ُُنمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ؟ُمنكمُاليومُصائامُ ُأصبح 

ُ:قالُ.ناأُ :قالُأبوُبكرُ.ُ؟نازةج ُُمنكمُاليومُ ُبعُ نُتُ فمُ ُ:قال.ُأناُ:قالُأبوُبكرُ

منكمُاليومُُنُعادُ فمُ ُ:قال.ُناأُ ُ:؟ُقالُأبوُبكرُمنكمُاليومُمسكيناُ ُطعمُ نُأُ فمُ 

ُ.ُناأُ ُ:ُقالُأبوُبكرُ .ُ؟ريضاُ مُ  ُايفُُماُاجتمعنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 
 
ُُمريء ُإال  ُُدخل 

ُ .اجلنة

ُبابُفضلُإخفاءُالصدقة

همُظلُ يُ ُسبعةٌُُ:قالُ,ملسو هيلع هللا ىلصُعنُأيبُهريرةُعنُالنبي ُُعاصمُ ُبنُُِحفصُِعنُُ–ُ 51

ُُهُيومُ لُ ظُِاهللُيفُ ُُالُظل  ُُاإلمامُ ُ:هلُ ُظُِإال  هُقلبُ ُورجٌلُُ.اهللُبعبادةُُِنشأُ ُوشاٌبُُ.العادل 

ُيفُاهللورجالنُحتابُ ُ.قُيفُاملساجدعلُ مُ  ُعليهعليهُوتفرُ ُااجتمعُ ُ,ا هُدعتُُْورجٌلُُ.قا

ُُامرأةُ  ُُذات  خفاهاُفأُ ُقُبصدقةُ تصدُ ُورجٌلُُ.خافُاهلل إينُأُ ُ:فقالُ,ومجالُمنصب 

ُ .عيناهُففاضْتُُاهللُخالياُ ُذكرُ ُورجٌلُُ.هنفقُشاملُ هُماُتُ يمين ُُحتىُالُتعلمُ 

ُُ,باملسجدٌُقُمعلُ ُورجٌلُُ:ويفُرواية  ( ) .إليهُىُيعودُ منهُحتُ ُإذاُخرج 

                                                           

ُ.ُمنُهذاُالوجه(ُ  3ُ,63  450ُ,6 ,1ُ 6)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُيمينهُحتىُالُتعلمُ )وفيهُ هُماُت نفق  ُ(.شامل 

ُُ ُاحلافظُيف 36ُ / )ُ"الفتح"قال ُالبخاريُ(: ُاحلديثُيف ُالرواياتُيفُهذا ُمعظم ُيف ُوقع هكذا

ُ ُوغريه, ه"ووقعُيفُصحيحُمسلمُمقلوبا  ُت نفقُشامل  ُما ُيمين ه ُمنُأ نواعُُ."حتىُالُتعلم  ُنوٌع وهو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُبابُبيانُأنُأفضلُالصدقةُصدقةُالص  ُحيححيحُالش 

ُرجٌلُُ:قالُ؛عنُأيبُهريرةُرعةعنُأيبُزُ ُ-514ُ ياُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُإىلُالنبي ُُجاء

ُ ُُ.اهللُرسول  ُأُ ُأي  ُوأبيكُلتنبأنُ مُ أُ ُ:فقالُ؟عظمُأجراُ الصدقة ُُأنُُْ:ها ُُتصدق  ُوأنت 

ُالفقرُ ُ.شحيٌحُُصحيٌحُ ُُ,ختشى ُمتُ ُوالُ.البقاءُ ُوتأمل  ُبلغِتُحتُ ُهل  ُإذا ُاحللقومُ ُى

ُ ُ( ).وقدُكانُلفالنُ .ُكذاُولفالنُ .ُكذاُلفالنُ ُ:قلت 

ُُ وأنُُ,وأنُاليدُالعلياُهيُاملنفقةُ,فىلبابُبيانُأنُاليدُالعلياُخريُمنُاليدُالس 

ُفىلُهيُاآلخذةالس ُ

ُُ:قالُُمامةأُ ُيبأُ ُعنُ-513 ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُابنُ : ُُنكُأنُْإُُِآدمُيا ُتبذل 

_______________________ 

ُالصالح ُاملقلوب.ُعلوِمُاحلديِثُأ غفلهُابن  ُنوع  هُعىلُماُيقعُيفُاإلسناد,ُ,ُوإْنُكانُأ فرد  لكن هُقرص  

ناُيفُ ُبليلُ "ومث لُلهُبحديثُ,ُ"حماسنُاالصطالح"ونب هُعليهُشيخ  ن  ُابنُأمُمكتومُي ؤذ  ُ,ُ"إن  فيكون 

ُيفُاإلسناد ُيفُ,ُاملقلوبُتارة  هكذاُيفُمجيعُالن سخُ:ُكامُقالوهُيفُامل درجُسواء,ُقالُعياٌضُ.ُاملتنوتارة 

ُوهوُمقلوٌبُ سلم  ُاألول,ُالتيُوصلْتُإليناُمنُصحيِحُم  ُ,ُوهوُوجهُالكالم,ُوالصواب  ُالسنة  ألن 

ُيفُالزكاةُ ُعليهُالبخاري  ُإعطاؤهاُباليمني,ُوقدُترجم  دقِة ُيفُالص  .ُ"بابُالصدقةُباليمني"املعهودة 

ُهىانت ُوليسُبجيدُ . ُاملقلوبة, ُالرواية ُهذه ُاملتأخرينُتوجيه ُبعض  ُتكل ف  ُوقد ت حدٌُ, ُم  ُاملخرج  .ُألن 

ُ.انتهىُبتجوز

ُإليه)قولهُوليسُعندُالبخاريُ:ُقلتُ ُمنهُحت ىُيعود   .وهيُتفسرٌيُللتعليقُاملذكور(.ُإذاُخرج 

ُ.منُهذاُالوجه(510ُ ,454ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.اُوأبيكُلتنبأن هأ مُ )دونُقولهُُ

ريُإلرادةُ,ُملُي قصْدُبهُالقسم(ُوأبيك)قولهُ(:ُ 0/30 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ وإن امُهيُكلمٌةُجت 

ُقبلُالن هِيُعنُاحللِفُباآلباء,ُتثبيِتُالكالم ُذلكُوقع  تملُأْنُيكون   .انتهى.ُ"وَي 
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ُ ُمتُ ُوأنُُْ.لكُخريٌُُالفضل  ُتُ ُوالُ.لكُسكهُرشٌّ ُوابدأُبمُ ُ.المُعىلُكفاف  ُواليدُ ُ.نُتعول 

ُُلياُخريٌُالعُ  ُ.فىلمنُاليدُالس 

ُبابُالنهيُعنُاملسألةُ

ُإيُ ُ:قالُعاويةُمُ عنُُ–515ُ ُُ.اكمُوأحاديث  ُفإنُ ُ.مرعُ ُكانُيفُعهدُُُِحديثاُ إال 

ُُعمرُ  ُكانُخي  ُُيف  ُُعزُ ُيفُاهللُِالناس  ُُ.وجل  ُُسمعت  ُردُِنُيُ مُ ُ:وهوُيقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرسول 

ُُ.ينههُيفُالدُ فقُ يُ ُبهُخرياُ ُاهلل 

ُ ُُوسمعت  ُُرسول  ُأُ إنُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُخازنٌُام ُأُ فمُ ُنا ُطيِبُعطيتُ ن ُعن ,ُنفسُ ُه

ومُ ُ.فيباركُلهُفيه
ُُنُأعطيتهُعنُمسألةُ  ُكانُكالذيُيأُُْ,هُ ورش   ُ( ).يشبعُ ُوالُكل 

ُُ:قالُ؛عنُمعاويةُ-516ُ ُيفُاملسألةُِفُ لحُِالُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  الُُفواهللُِ.وا

ُُ,منكمُشيئاُ ُحدٌُنيُأُ لُ سأُ يُ  باركُلهُفيامُفيُ ُ-ُناُلهُكارهٌُوأُ ُ-ُيُشيئاُ هُمن ُلتُ لهُمسأُ ُفتخرج 

ُ.عطيتهأُ 

ُبابُكراهةُاملسألةُللناسُ

ُمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُ-510 ُُنُسأل  ُ,راُ مواهلمُتكثُ أُ ُالناس 

ُسأُ فإنامُيُ  ُُ.مجراُ ُل  ُ.رثُِيستكُْأوُلُُِفليستقل 

ُحدُ ُ:قال.ُاخلوالينُعنُأيبُمسلمُ ُ-518ُ ُهوُفحبيٌبُأمُ ُ.منيُ األ ُُثنيُاحلبيب  ُا

ُُ.منيٌُفأُ ُاُهوُعنديمُ وأُ ُ.إلُ  ُُبنُ ُعوف  اهللُُاُعندُرسولُِكن ُُ:قالُ.ُشجعياأل ُُمالك 

                                                           

( ُ)ُ يدُبِنُعبدُالرمحنُعنُ(040ُ )ومسلٌمُ(ُ 138ُ,688 ,ُ 0)أخرجُالبخاري  ُآخرُعنُمح 
منُوجه 

عاويةُ ههُيفُالدين":ُمرفوعا ُُمترصاُ ُم  فق  ُي   ُ."وي عطيُاهلل,ُوإنامُأناُقاسم,ُم نُيردُاهللُبهُخريا 
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ُسبعة.ُملسو هيلع هللا ىلص ُأو ُثامنية ُأو ُأُ ُ:فقالُ.تسعة ُُتُ ال  ُرسول  ُوكن ُُ؟اهللُِبايعون ُحديث  ُعهدُ ُا

ُُ:فقلناُ.ببيعةُ  ُأُ ُ:ثمُقالُ,اهللُقدُبايعناكُياُرسول  ُُتُ ال  قدُُ:؟ُفقلنااهللُِبايعونُرسول 

ُ ُرسول  ُيا ُقالُ,اهللُِبايعناك ُأُ ُ:ثم ُُتُ ال  ُرسول  ُأُ ُ:قالُ؟ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُبايعون ناُيُ يدُِفبسطنا

ُُ:وقلنا ُفعُ ُ.اهللُقدُبايعناكُياُرسول  ُ.؟بايعكنُ ُمُ ال 

ُ-ُوتطيعوا.ُاخلمسُوالصلواِتُُ.رشكواُبهُشيئاُ تُ ُوالُ,تعبدواُاهللُعىلُأنُُْ:قال

ُوأُ  ُسأُ والُتُ ُ-ُخفيةُ ُكلمةُ ُس  ُُ.شيئاُ ُلواُالناس  ُُفلقدُرأيت  ُأُ ُبعض  ُسقطُ يُ ُالنفرُ ُولئك 

ُُ.همحدُِأُ ُسوطُ  ُ.ناولهُإياهيُ ُحداُ أُ ُفامُيسأل 

ُُ ُلهُاملسألةُبابُمنُحتل 

ُُبنُُِبيصةُ عنُقُ ُ-511ُ ُُم  ُُ:قال.ُُاهلاللُارق  ُمُ حت  ُُ.محالةُ ُلت  ُُفأتيت  اهللُُرسول 

ُ.ُرُلكُهبامُ فنأُُْ.ناُالصدقةُ يُ تُِمُحتىُتأُْقُِأُ ُ:فقال.ُهُفيهالُ سأُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلص

ُقبيصةُإنُ ُ:ثمُقالُ:قال ُُيا ُُاملسألةُالُحتل  ُ( )لُمحالةُ حتمُ ُرجٌلُُ:ثالثةُحدُُِأل ُإال 

ُ.ُمسكيُ ُثمُ ُ,هاصيبُ ىُيُ حتُ ُلةُ تُلهُاملسأُ فحلُ 

ُفحلُ مالُ ُاجتاحْتُُهُجائحةٌُصابتُْأُ ُورجٌلُ ُاملسألةُ ه ُىُيُ حتُ ُتُله منُُماُ واقُُِصيب 

ٌُ ُداداُ أوُقالُِسُُ,عيٌ ُ.ُمنُعي

ُفالناُ ُصابْتُلقدُأُ ُ:جاُمنُقومهمنُذويُاحلُُِثالثةٌُُىُيقومُ حتُ ُهُفاقةٌُصابتُ أُ ُورجٌلُ

ُحتىُيُ ُ.تُلهُاملسألةُ فحلُ ُ.فاقةٌُ فامُُ.منُعيٌُداداُ أوُقالُِسُُ,منُعيٌُواماُ قُُِصيب 

                                                           

( ُ ُامل هملة( ُبفتحُاحلاء ُاإلنسان. ل ه تحم  ُالذيُي  ُوهيُاملال ُالبنيأيُي ستدين ُ. ُيفُإصالحُذاِت ه ُويدفع  .ُه

ت نْيُونحِوُذلك بيل   .(80 /0)رشحُالنوويُ.ُكاإلصالحُبنيُق 
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ُُبيصةُ ياقُ ُمنُاملسألةُُِسواهنُ  ُلهاُصاحبُ كُ يأُُْحتاُ س  ُ.حتاُ هاُس 

ُإرشافُوالُ,ىُمنُغريُمسألةعطُ ملنُأُ ُبابُإباحةُاألخذُُِ

ُُأنُ ُ؛عنُأبيهُاهللُعبدُُِبنُُِعنُساملُُِ-600ُ ُبنُ ُعطيُعمرُ كانُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُعُ ُ.العطاءُ ُابُاخلطُ  ُأُ ُ:مرُ فيقولُله ُرسول  ُيا ُمن ُفقرُ اهللُأُ ُعطه فقالُلهُُ.يإليه

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفتموُ خ  ُأُ ذه ُجاءُ ُ.قُبهوُتصدُ له ُاملالوما ُُ.كُمنُهذا ُغريُ ُوأنت 

ُمُ  ُعُْبُِتُْوماالُفالُتُ ُ.ذهفخُ ُسائلُ ُوالُرشف  ُ.ُكهُنفس 

ُسامل ُأُ فمُُِ:قال ُابنُ ن ُذلكُكان ُُجل ُيسأل  ُال ُشيئاُ ُحداُ أُ ُعمر ُشيئا ُ, ُيرد  وال

ُ( ).عطيهأُ 

ُىُثالثاُ بتغُ ُالنْيُبابُلوُأنُالبنُآدمُواديُ ُ

ُوسىُاألشعري ُبوُمُ بعثُأُ ُ:قالُ.بيهعنُأُ ُيبُاألسودُِأُ ُبنُُِِبُيبُحرُْعنُأُ ُ-ُ 60

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(303ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُأحدا ُشيئاُ :ُقالُسامل)دونُقولهُُ ُعمرُالُيسأل  ُ(ُوالُيرد ُشيئا ُأ عطيه,ُفِمنُأ جلُذلكُكانُابن 

ُهذهُالزيادة(54ُ /4 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُ:ُبعدُأْنُذكر  وهذاُبعمومهُظاهٌرُيفُأنهُكانُالُيرد 

ُاملختارُبنُأيبُعبيدُالثقفيُ ُهدايا ُأ ن هُكانُيقبل  بهة,ُوقدُثبت  ُفيهُش  وهوُأخوُصفيةُزوجُابنُُ-ما

ُعىلُالكوفة-عمرُبنتُأيبُعبيدُ ُغلب  ُوكانُاملختار  ,ُ لُع, ام  ُع  ُبدُاهللُبنُالزبريوطرد ُأ مريا ُ, وأقام

ُيفُغريُطاعةُخليفة ُ,ُعليهاُمدة  لُمنهاُمنُاملالُعىلُماُيراه,ُومعُذلكُفكانُابن  فُفيامُيتحص  وترص 

مرُي قبلُهداياه ُيفُبيتُاملال,ُع  ُلهُحقا  ستندهُأن  ُكيفيةُوصلُإليه,ُأوُكانُ.ُوكانُم  هُعىلُأي  فالُيرض 

ُالتبعةُيفُذلكُعىل ُآخرُيفُاجلملةيرىُأن  ُللمعطيُاملذكورُماال  ُُاآلخذُاألول,ُأوُأن  ُيفُ, ُما وحقا 

ُملُيتميز ُيفُعموِمُقولِهُ,ُاملالُاملذكور,ُفلام  ُدخل  ماُأتاكُمنُهذاُاملالُمنُ"وأ عطاهُلهُعنُطيِبُنفس 

ْذه هُحراماُ ُ"غريُسؤالُوالُاسترشافُفخ  م 
ُماُعلِ  .انتهى.حمضاُ .ُفرأىُأنهُالُي ستثنىُمنُذلكُإال 
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ُ ُُرُ إىلُق
ِ
ُُ.البرصةُأهلُُِاء ُالقُ قدُقُ ُعليهُثالثامئةُرجلُ ُفدخل  نتمُأُ ُ:فقالُ.رآنرءوا

ُُعليكمُاألمدُ ُطولنُ والُيُ ُ.وهفاتلُ ُ.اؤهمرُ وقُ ُالبرصةُُِأهلُُِخيارُ  كامُُ.كموُقلوبُ فتقس 

ُُقسْتُ ُ.ُكملُ بُْنُكانُقُ مُ ُقلوب 

ُنُ ن ُكُ ُ.سورةُ ُقرأُ اُنُ اُكن ُوإنُ  ُُههاُيفُالطولُِشبُ ا ينُقدُأُ ُغريُ ُ.نسيتهافأُ ُ.بباءةُدةُِوالش 

ُ ُُمألُ يُ ُوالُ.ثالثاُ ُىُوادياُ البتغُ ُآدمُواديانُمنُمالُ ُلوُكانُالبنُُِ:منهاُحفظت  ُجوف 

ُُابنُِ ُ.ُُالرتابآدمُإال 

ُنقرأُ كن ُ ُُا ُنُ ُورةُ س  ُبإحدىُاملُ كنا ُنسيتهافأُ ُحاتسبُ شبهها ُغريُأُ . ُ:منهاُينُحفظت 

سألونُفتُ ُ.كمعناقُِيفُأُ ُكتبُشهادةٌُفتُ .ُنتفعلوُأياُالذينُآمنواُملُتقولونُماالياُ}

ُ.{ومُالقيامةعنهاُي

ُبابُيفُالكفافُوالقناعةُ

ُُأنُ ُ؛العاصُُِمروُبنُِعُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-ُ 60 ُقدُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  نُمُ ُفلح 

ُزُِورُ ُ,أسلم ُ.بامُآتاهُعهُاهلل وقن ُُ,اُ كفافُ ُق 

ٌُ بابُإعطاءُمنُيسألُبفُ ُ ُوغلظةُح

ُُقسمُ ُ:قالُمرُبنُاخلطابُعُ ُعنُ-604ُ ُ.ُقسامُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  واهللُياُُ:فقلت 

ُ ُغريُهؤالءُكانُأُ اهللُلُ ُرسول  ُُ:قالُ.بهُمنهمُحق  ُ,حٌوينُبالفُ سألُ يُ ُوينُأنُْإنمُخري 

ُُ.لوينبخُ أوُيُ  ُ.بباخلُ ُفلست 

ُُ,بابُإعطاءُاملؤلفةُقلوهبمُعىلُاإلسالمُ ُإيامنهُنُقويُمُ وتصب 

ُُعنُ-603ُ ُمكةُ افتتحُُْ:قالُ.ُمالكُبنُُِعنُأنسُُِميطُِالس  ُغُ إنُ ُثمُ ُ.نا زوناُا
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ُنيناح ُ ُبأُ ُفجاءُ . ُُحسنُِاملرشكون ُرأُ ُصفوف  ُفصفُ ُ:قالُ.يت  ُتُاخليل  ُِتُصفُ ُثمُ .

ُ.ُعمالن ُِتُصفُ ُثمُ ُ.تُالغنمُ صفُ ُثمُ .ُنُوراءُذلكمُُِالنساءُ ُِتُصفُ ُثمُ ُ.قاتلةاملُ 

ُبرٌشُُ:قال ُآالفُ.كثريٌُُونحن ُستة ُبلغنا ُ( )قد .ُ ُجم  ُخالدُ خيلُِ ( )بةُِن ُوعىل ُبنُ ُنا

ُالوليد ُتُ خيلُ ُفجعلْتُُ:قال. ُُيولُْنا ُناهورُِظُ ُخلف  نا,ُخيلُ ُانكشفْتُُنُِأُ ُفلمُنلبْثُ.

ُاأل ُُِتُوفرُ  ُ.الناسُنُنعلمُمنُِ,ُومُ عراب 

ُُ:قال ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفنادىُرسول  ُُيال  ُُ:ثمُقال.ُاملهاجرينُاملهاجرينُيال  األنصارُُيال 

ُ ُ.ُلبيكُ:قلناُ:قالُ.ةيُ مُ هذاُحديثُعُُِ:قالُأنٌسُُ:قال.ُاألنصارُيال  ُرسول  ُ.اهللُيا

ُفتقدُ ُ:قال ناُْضُبُ فقُ ُ:قال.ُمُاهللهُ مُ ىُهزُ تيناهمُحتُ ماُأُ ُاهللُفايمُ ُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمُرسول 

ُ.ُذلكُاملال

ُُانطلقناُإىلُالطائِفُُثمُ  ُ:قالُ.نالُْزُ ناُإىلُمكةُفن ُعُْرج ُُثمُ ُ.ربعنيُليلةُ ناهمُأُ فحاار 

ُ ُُفجعل  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  كنحوُُ.باقيُاحلديثُذكرُ ُثمُ ُ.منُاإلبلُاملائةُ ُعطيُالرجل 

ُ( ).وهشامُبنُزيد,وأيبُالتياحُ,حديثُقتادة

                                                           

ُماُجاءُيفُالروايةُاألوىل,ُهذاُوهٌمُمنُالراويُعنُأ نس:ُقالُالقايض(ُ ) عرشةُاآلفُومعهُ":ُوالصحيح 

تبُاملغازي,ُ"الطلقاء ُاملشهورُيفُك  ُاثنيُعرشُألفاُ ,ُألن  ُاملسلمنيُكانواُيومئذ  عرشةُآالفُشهدواُ.ُأن 

ُمنهم.ُوأ لفانُِمنُأهلُمكة.ُالفتح نُانضاف  ُ.انتهى.ُوم 

 .ُوقدُأخرجهاُالبخاري.ُويقصدُبالروايةُاألوىلُروايةُهشامُبنُزيدُعنُأنسُ :ُقلتُ

ُالطريق:ُقالُِشمرُ( ) ُجانب  ن بتانُميمنةُوميرسةُبجانبيُ,ُامل جن بةُهيُالكتيبةُمنُاخليلُالتيُتأخذ  ومهاُجم 

ُبينهام,ُالطريق  ."والقلب 

ُساقهاُم سلمُكّلها(4ُ) ُ.ُولذاُملُأذكرها.ُِحُالب خاريُمجيعهاوهيُيفُصحي,ُحديثهمُعنُأنس 
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ُرافعُُِ-605ُ ُُبنُُِعن ُخ  ُأُ ُ:قالُ؛ديج ُرسول  ُُعطى ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُس  ُبنُبا فيان

ُُ,حابسُ ُبنُ ُواألقرعُ ُ,حصنُبنُ ُيينةُ وعُ ُ,ميةأُ ُبنُ ُحرب,ُوصفوانُ  ُمنهمُإنسانُ ُكل 

ُوأُ ُ.منُاإلبلُمائةُ  ُُ.مرداسُدونُذلكُبنُ ُعطىُعباس  ُ:رداسمُُِبنُ ُفقالُعباس 

ُأُ  ُُجتعل  ُُيـبن  ُ؟رعُِـقيينـةُواأل ُـدُبيـنُعُ ُُُبيـبُالعُ ون 

_______________________ 

ميطُزوائدُ ُ:ُويفُحديثُالس 

فوف ُالص  ُ.ُمنهاُوصف 

ُ.ُومنهاُجعلُخالدُبنُالوليدُعىلُامل جنبة

ارُ ُ(.ُأربعونُيوماُ )وكذلكُمدةُاحلص 

ُبنُزيدُ ُهشام ُيفُرواية ُأ صلها ُورد فوفُفقد ُالص  ُأما ُوغطفانُ": ُأ قبلْتُهوازن  ُحنني  ُكانُيوم مل ا

ُ,ُبذراريمُونعِمهم ُآالفُملسو هيلع هللا ىلصومعُالنبي  ُعرشة  ُ."احلديثُ..ُومعهُالطلقاءُفأدبرواُعنه.ُيومئذ 

ُعددهمُعرشةُاآللفُ ُ.ُوهيُالصواب.ُكذاُيفُحديثُهشامُأن 

ُ.وانظرُالتعليقُالسابق

ميطُ اُحديثُالس  ُ.ُأم 

ُاإلمامُأمحدُُ ُأيضا  ُمنُطرقُعنُاملعتمرُبه(8646ُ)والنسائيُ(608ُ  )فقدُأخرجه ُعندُ. ه ومتام 

ُاملائة"أمحدُ ثُاألنصارُبينها:ُقال.ُوي عطيُالرجل  اُمنُقاتلهُفيعطيه.ُفتحد  نُملُيقاتْلهُفالُ,ُأم  اُم  وأم 

ُإىلُرسولُاهلل:ُقال.ُي عطيه فعُاحلديث  اِةُامل هاجرينُواألنصارُأْنُيدخل واُعليه,ُملسو هيلع هللا ىلصُفر  ُأمرُبرس  ُ,ُثم  ثم 

ُأ وُاألنصار:ُقال ُأ نصاريٌّ ُإال  ُعل  ب ةُحتىُمألناُالقبةُقال:ُقال.ُالُيدخل  ُاهللُ:ُفدخلناُالق  ياُ:ُملسو هيلع هللا ىلصنبى 

.ُماُحديٌثُأتاين؟:ُماُأ تاكُياُرسولُاهللُقال:ُقالوا.ُماُحديٌثُأ تاين؟ُ-أوُكامُقالُُ-معرشُاألنصارُ

ُباألموال:ُماُأ تاكُياُرسولُاهلل؟ُقال:ُقالوا ُالناس  ُملسو هيلع هللا ىلصوتذهبونُبرسوِلُاهللُ,ُأ الُترضونُأْنُيذهب 

ُبيوتكم؟ ُقالوا.ُحتىُتدخلوا ُاهلل: ُرسول  ُيا ُقال.ُرضينا ُاهللُ: ُشعباُ :ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُالناس  ُلوُأخذ 

ُاألنصار ُشعب  ُأل خذت  ُوأ خذِتُاألنصارُِشعبا  ُاهللُرضينا:ُقالوا. ُياُرسول  ُقال. أوُكامُ.ُفارضوا:

 ."قال
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ُيفوقانُمُُُُِابٌسُـحُوالُدرٌُـفامُكانُب ُجمعيفُاملُ ُرداس 

ُ ُرفعاليومُالُيُ ُنُختفضُِومُ ُُمنهامُدونُامرئُ ُوماكنت 

ُُفأتمُ ُ:قال ُ.مائةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلهُرسول 

ُُأنُ ُ:يفُرواية ُعطىُأُ فأُ ُ.ننيغنائمُح ُُقسمُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  منُُحربُمائةُ ُفيانُبنُ باُس 

ُ.الثةُمائةعُ ُبنُ ُعطىُعلقمةُ وأُ ُ:وزادُ.وساقُاحلديثُبنحوه.ُاإلبل

ُبابُذكرُاخلوارجُوصفاهتمُ

ُاهللُبنُُِعنُجابرُُِبريُِعنُأيبُالزُ ُ-606ُ ُُرجٌلُُىتأُ ُ:قالُ.عبد ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.فضةٌُُباللُ ُويفُثوِبُُ.ننيهُمنُح ُمنرصفُ ُ.باجلعرانة ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول  .ُمنهاُيقبض 

لقدُُ؟لعدُِكنُأُ إذاُملُأُ ُنُيعدْلُومُ ُ.ويلكُ:قالُ.لياُحممدُاعدُُِ:فقال.ُالناسُيعطيُ 

ُ ُُخبت  ُ.عدلأُ ُكنُْإنُملُأُ ُوخرست 

ُُ.نيعُْدُ ُ:اخلطابُُبنُ ُفقالُعمرُ  ُفأُ ُ.اهللُياُرسول  ُمعاذُ ُ:فقالُ.هذاُاملنافقُقتل 

ُيتحدُ ُأنُُْاهللِ ُُث  ُأُ أُ ُالناس  ُأُ ين ُوأُ ُإنُ ُ.صحايبقتل ُيُ صحابُ هذا ُالقرآنُ قرأُ ه الُُ.ون

ُ ُقونُمنهُكامُيُ يمرُ ُ.هماوزُحناجرُ جي  ُُمرق  ُ( ).ةمنُالرميُ ُهمُ الس 

                                                           

ُبِنُعبِدُ(616ُ )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) مروُبنُدينارُعنُجابِر ُآخرُعنُع 
ُمنُوجه  ُمترصا 

ُاهللُ":ُقالُاهللُ ُغنيمةُباجلعرانةُملسو هيلع هللا ىلصبينامُرسول  ُ:ُفقالُله.ُاعدل:ُإذُقالُلهُرجٌلُ.ُي قسم  لقدُشقيت 

ُ."إْنُملُأ عدل

ال ُُعنُأيبُسعيدُ(036ُ )ومسلمُ(3013ُ)وأخرجُالبخاريُُ طو  ُقصِةُالرجِلُم  ُ.ُنحو 

حُيفُحديثهُبأناُكانتُ(:ُ 1 /  )"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ:تنبيهُ ةُالتيُيفُحديثُجابرُار  القص 

ُمنرصفُ ُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُالنبي  ه ُوكانُالذيُقسم  ُثامن, ُوكانُذلكُيفُذيُالقعدةُسنة ُملسو هيلع هللا ىلصمنُاجلعرانة,
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ُُأنُ ُ؛عنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُنرضةُ ُ-600ُ ُ.تهمُ يكونونُيفُأُ ُقوماُ ُذكرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُ خي 
ُالتُ يُِْسُُ.منُالناسُرجونُيفُفرقةُ  ُحُ امهم ُُ:قالُ.الق  ُمُِأُ ُ,اخللِقُُهمُرش  ُأُ و ُن ُرش 

ُقتلهمُأُ يُ ُ.اخللِقُ ُُ.دنىُالطائفتنيُإىلُاحلق 

ُُ:قال ُمثالُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُفرضب  ُقوال ُُ.هلم ُقال ُُ.أو ُالرميُ يُ ُالرجل  ُقالُُ,ةرمي أو

صريةُ رىُبُ فالُيُ ُلُِيفُالنْصُُفينظرُ ُ.الغرض
ُ.فالُيرىُبصريةُ ُ( )يِضُوينظرُيفُالن ُُ.( )

ُُ.رىُبصريةُ فالُيُ ُ( )وِقُوينظرُيفُالفُ 

_______________________ 
ُفضةُكانتُيفُثوِبُباللُ  ةُالتيُيفُحديثُأيبُسعيدُ,ُحينئذ  ُمنها,ُوالقص  نُجاء  ُم  وكانُي عطيُكل 

حُيفُروايةُابِنُأيبُن عمُعنه ُإىلُاليمن,ُار  اُكانتُبعدُبعثُعل  وكانُ,ُوكانُذلكُيفُسنةُتسع,ُأ ن 

ُذهباُ  ُفيها ُاملقسوم ُقصتانُيفُوقتنيُاتف. ُفهام ُأنفس, ُأربعة ُبه ُالقائل,ُوخص  ُإِنكار ُمنهام قُيفُكل 

حُيفُحديثُأيبُسعيد ُم نُ,ُوار  ِهم  ُيفُحديثُجابر,ُوو  ُالقائل  أنهُذوُاخلويرصةُالتميمي,ُوملُيسم 

ا ُاحتادُالقصتني هُذاُاخلويرصةُظان   .انتهى.ُسام 

دةُ:( 4 /0)قالُالنوويُ(ُ ) ُامل وح 
ِ
ُم.ُوكرسُالصاِدُامل هملةُ,بفتحُالباء مُِوهيُاليشء  الُي رىُ:ُأيُ.نُالد 

ُبهُعىلُإِصابِةُالرمي ة ُي ستدل   .انتهى.ُشيئا 

ُ(.ُفالُيوجدُفيهُيشءُ-قدحهُُوهوُ-ثمُينظرُإىلُنضيهُ)البخاريُوقعُيفُروايةُ(ُ )

ها.ُبفتِحُالنونُِ"نضيه"وُ(:6ُ 6/6)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ كيُضم  وبكرسُامل عجمةُبعدهاُ.ُوح 

ُ.ُحتتانيةُثقيلةٌُ ُهُيفُاحلديثقدُفرس  ُبالِقدحُبكرسُالقاف. ُأْنُ:ُأي.ُوسكونُالدال. عودُالسهمُقبل 

ُوقيل ُي راشُوي نصل, ُوالنصلُِ: ٌِ ي ُبنيُالر  ُهوُما ُقالُابنُفارس. ُاخلطايب, ُقاله يُبذلكُألنهُ: م  س 

ُنضواُ  ِزيالأيُ.ُبريُحت ىُعاد  ُعنُبعِضُأ هِلُاللغة.ُه  ىُاجلوهري  ,,ُوحك  ُالنصل  ُالنيض  ُُأن  واألول 

 .انتهىُكالمه .أ وىل

ُالفاء(4ُ) همُنفسه,ُموضعُالوت رُمنُالسهم:ُبضم  ُبهُعنُالس  قالهُعياٌضُيفُ.ُيقالُف وقُوف وقة.ُوقدُي عب  

 (.0 4/ )ُ"املشارق"
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ُياُأُ .ُموهموأنتمُقتلتُ ُ:قالُأبوُسعيدُ:قال ُالعراقُُهل 

ُُ.تيُفرقتانمُ يكونُيفُأُ ُ:يفُرواية ُمارقةٌُُفيخرج  ُبينهام ُأُ يلُقتلُ ُ.من والهمُهم

ُ ُ( ).باحلق 

ُبابُالتحريضُعىلُقتلُاخلوارجُ

ُُ:قالُ.ُعنُعلُ ُ( )بيدةعنُعُ ُ-608ُ ُُفيهمُرجٌلُُ:فقالُذكرُاخلوارج  ُدُ ُم  ُج 

الذينُُاهلل ُثتكمُبامُوعدُ رواُحلدُ تبطُ ُلوالُأنُُْ,( )ونُاليدثدُ اليد,ُأوُمُ ُودنُ اليد,ُأوُمُ 

ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُحممدُ ُونمُعىلُلسانُِقتلُ يُ  ُُ:قالُقلت  ُمنُحممدُ سمعتُ ُآنت  .ُإيُ:قالُ؟ملسو هيلع هللا ىلصُه

ُ ُُإيُ,الكعبةُورب  ُُيإُ,ةالكعبُورب  ُالكعبةُورب 

                                                           

ُآخرُعنُابنُأيبُنعيم(063ُ )ومسلمُ(3ُ 3013ُ,43)أخرجُالبخاريُ(ُ ) وأيبُسلمةُبنُ.ُمنُوجه 

يفُصفةُاخلوارجُعبدُالرمحنُعنُأيبُسعيدُ الُ  ُمطو  ُ.احلديث 

ُاخللق)دونُقولهُُ ُ(.يقتلهمُأ دنىُالطائفتنيُإىلُاحلق.ُأوُمنُأرشُاخللق,ُهمُرش 

ُاُ ُهبذه ُالعلِم ُأهِل ُمن ُمجاعٌة ُلزيادةواستدل  ُقوله. ُ)وهي ُاخللق: ُرش  ُهم ُاخلوارج( فر ُبك  ُالُ. ألن ه

ارُ  ُالكف  ُبذلكُإال  ُاخللق.ُي وصف  ُ.ُفهمُرش 

 (:11ُ /  )ُ"الفتح"انظرُ

لامين.ُبفتحُالعني(ُ ) مروُالس  بيدةُبنُع   .وهوُع 

(4ُ ُيفُ( ُابنُحجر 15ُ /  )ُ"الفتح"قال :)ُ ُامل خدج)و عجمةُ ( ُم 
 
ُبخاء ُوجيمُ . .ُ ُامل ود ن)و ُبوزنِه( وُ.

ُ.ُوكلهاُبمعنىُ,وسكوِنُامل ثل ثة.ُبفتِحُامليمُِ(ُاملثدون) ُ.انتهى.ُوهوُالناقص 

ُالبخاريُ:تنبيهُ ُأ خرجه ُاحلديث  ُاأللفاظُالُي عنيُأن  ُهلذه ُحجر ُأ خرجُالبخاريُُ.تفسريُابِن وإنام

زءا ُمنه ُحجرُرواياِتُاحلديثُ.ج  ها.ُفذكرُابن  ُتفسري  ُ.ُوذكر 

 .احلديثُالذيُبعدهُوانظرُ
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ُُثنيُزيدُبنُ حدُ .ُهيلكُ ُسلمةُبنُِعنُُ–601ُ ٌُُِ؛هنياجل ُُوهب  ُأنهُكانُيفُاجلي

ُُ:ُفقالُعلٌُُّ.إىلُاخلوارجُالذينُساروا.ُُالذينُكانواُمعُعلُ  إينُاُالناسُأي 

ُ ُُسمعت  تكمُراءُ ليسُقُُِ.ونُالقرآنتيُيقرأُ مُ منُأُ ُخيرجُقومٌُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ
 
ُبيشء ُقرائتهم ُصالهِتُوالُصالتُ ُ.إىل ُإىل ُكم

 
ُبيشء ُصيامُ ُ.م ُصيامُِوال ُإىل همُكم

ُ
 
ُُ.ونُالقرآنيقرأُ ُ.بيشء ُُ.وهوُعليهمُ.هُهلمسبونُأنُ َي  ُالُجت  ُ.هممُتراقيُ اوزُصالهت 

ُونُمنُاإلسالمُكامُيُ يمرقُ  ُُمرق  ُُ.ةمنُالرميُ ُهمُ الس 

ُُلوُيعلمُ   ٌ كلواُعنُالتُ ُملسو هيلع هللا ىلصهمُنبيُ ُيضُهلمُعىلُلسانُِماُقُ ُ,صيبونمالذيُيُ ُاجلي

ُُعىلُرأسُُِ.وليسُلهُذراعٌُُ,لهُعضدٌُُفيهمُرجالُ ُذلكُأنُ ُوآيةُ ُ.العملُِ ُدُِعض  ُهُمثل 

ُ.ُبيٌضُُعليهُشعراٌتُُ.الثديُحلمةُِ

ُمُ  ُإىل ُوأهلُِفتذهبون ُهؤالوتُ ُ.الشامُعاوية ُرتكون ُخي  ُذُ لُ ء ُيف يكمُارُِرُ فونكم

ُ!؟كمموالُِوأُ  ُأل ُ. ُإين ُأنُْواهلل ُُرجو
ِ
ُهؤالء ُُ.القومُيكونوا ُسفُ فإن  ُقد ُالدمُ كُ م ُوا

ُ.ُواُعىلُاسمُاهللفسرْيُ ُ.حُالناسُِواُيفُْسُغارُ وأُ ُ.احلرامُ 

ُُبنُ ُلنيُزيدُ زُ فن ُُ:قالُسلمةُبنُكهيل .ُناُعىلُقنطرةرُْمرُ ُ:ىُقالحتُ ُ.نزال ُمُ ُوهب 

ُ ُاخلوارِجُُ.يناقُ ُالتُ فلام  ُبنُ ُعبدُ ُيومئذُ ُوعىل ُُاهلل ُهلمُ.اسبيالرُ ُوهب  لقواُأُ ُ:فقال

ُُ.ماحالرُ  ناشدوكمُكامُناشدوكمُيومُيُ ُخافُأنُْفإينُأُ ُ,فونانُج ُواُسيوفكمُمُِلُ وس 

ُفوح ُُ.روراءح ُ ُالسيوفُواوسلُ ُ.همبرماحُُِ( )شوافرجعوا .ُ ُ ( )رهمجُ وش  ُالناس 

                                                           

دة(ُ ) ىُبثوبِهُ:ُيقال.ُرمواُهباُعنُب عد:ُأي.ُوبالشنيُاملعجمة.ُباحلاءُامل هملةُامل شد  ُإذاُرم  وحٌُالرجل 

 (.60 /4)قالهُالسيوطيُ.ُوسالِحه
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ُتُِوقُ ُ:قالُ.برماحهم ُُل  ُبعضُ بعض  ُعىل ُأُ ُ.هم ُيومئذُ وما ُالناس ُمن ُُصيب ُإال 

ُ.ُرجالن

بنفسهُُُفقامُعلٌُُ.فالتمسوهُفلمُجيدوهُ.خدجالتمسواُفيهمُاملُ ُ:ُفقالُعلٌُّ

ُقدُقُ ُتىُناساُ حتىُأُ  ُُتل  ُُ:قالُ.همُعىلُبعضبعض  .ُوهُمماُيلُاألرضفوجدُ ُ.روهمأخ 

ُفك ُُ:ثمُقال.ُب  ُ.ُهغُرسولُ وبلُ ُ.اهللُصدق 

ُعُ ُفقامُ ُ:قال ُُبيدةُ إليه ُامينلُْالس  ُأُ ُ:فقال. ُآُ.املؤمننيُمريُ يا ُإال  ُُهوهللُالذيُالُإله

ُ ىُحتُ ُواهللُالذيُالُإلهُإالُهوُ.إيُ:فقالُ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهذاُاحلديثُمنُرسولُُِلسمعت 

ُ.ُثالثاُ استحلفهُ ُ( ).لهُوهوَُيلف 

موىلُُ,بيدُاهللُبنُأيبُرافععنُعُ ُرسُبنُسعيدعنُبُ ُ,شجكريُبنُاأل ُعنُبُ ُ-0ُ 6

ُ:قالواُ-ُبنُأيبُطالبُُوهوُمعُعلُ ُ-ُاُخرجْتُملُ ُاحلروريةُ ُأنُ ُ؛ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ

ُُكمُ الُح ُ ُُكلمةُ ُ:قالُعلٌُُّ.ُهللإال  ُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُإنُ ُ.هباُباطٌلُُريدُ أُ ُحق  ُ.ناساُ ُوصف 

ُيُ.همُيفُهؤالءعرفُصفتُ إينُأل ُ شارُوأُ ُ-.ُهذاُمنهمُهمُالُجيوزُ لسنتُِبأُ ُقولونُاحلق 

_______________________ 

وهاُإليهم:ُبفتحُالشنيُاملعجمةُواجليمُاملخففة(ُ )  (.60 /4)قالهُالسيوطيُ.ُوطاعنوهمُهبا,ُأيُمد 

( ُ)ُ ل ةُ(066ُ )ومسلمُ(5ُ 43)صحيحُالبخاريُ"يفُأصله ويدُبنُغف  ُآخرُعنُس 
ُمنُوجه  ُمترصا 

ُقال ُقالُعلُ: ُاهللُ": ثتكمُعنُرسوِل ُحد  ُأكذبُُملسو هيلع هللا ىلصإذا ُمنُأْن ُإل  ُأحب  ُمنُالسامء فأل نُأ خر 

ثت كمُفيامُبينيُوبينكم,ُعليه ُاحلربُخدعة.ُوإذاُحد  ُاهللُ.ُ"فإن  ُرسول  يأيتُيفُآخرُ:ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت 

دثاءُاأل سنان فهاءُاألحالم.ُالزمانُقوٌمُح  يمرق ونُمنُاإلسالمُكامُ.ُيقولونُمنُخريُقولُالبي ة.ُس 

ُالسهمُمنُالرمي ة هم.ُيمرق  مُحناجر  اوزُإيامن  ُملنُ,ُفأينامُلقيت وهمُفاْقت ل وهم.ُالُجي  ُيفُقتلهمُأ جرا  فإن 

 .انتهى.ُ"قتل همُيومُالقيامة
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ُأسودُ ُ.اهللُإليهُخلِقُُمنُأبغضُُِ-ُهإىلُحلقُِ ُطُ ُ.منهم وُأُ ُ,شاةُ ُ( )ىبُْإحدىُيديه

ُُ.ةُثديمُ حلُ 

ُ ُانظرواُ:قالُبنُأيبُطالبُُُقتلهمُعلُ فلام  ُفلمُجيدُ فنظُ . ُشيئاُ روا ُ:فقالُ.وا

ُبُْذُ ماُكُ ُفواهلل.ُارجعوا ُبُْذُِكُ ُوالُت  فأتواُبهُُ.وجدوهُيفُخربةُثمُ ُ.مرتنيُأوُثالثاُ ُ.ت 

ُبنيُيدُ حتىُوضعُ  ُعُ ُ.هيُْوه ُحارٌضُوأُ ُ:اهللُبيدُ قال ُأُ ذلكُمُُِنا ُُ.هممرُِن ُعلُ ُوقول 

ُ.ُفيهم

ُُ:ننيُأنهُقالعنُابنُح ُُثنيُرجٌلُوحدُ ُ:قالُبكري ُ.ذلكُاألسودُرأيت 

ُُ ُاخللقُواخلليقةُبابُاخلوارجُرش 

ُُ:قال.ُعنُأيبُذرُالصامِتُُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-ُ  6 بعديُُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُ.يقرأونُالقرآنُ ُقومٌُُ,تيمُ سيكونُبعديُمنُأُ ُأوُ,تيمُ نُأُ مُِ ُ.هممُ يُْحالقُُِاوزُ الُجي 

ُ ُُرجونُمنُالدينُِخي  ُ.ُفيهعودونُالُيُ ُثمُ ُ.ةمنُالرميُ ُالسهمُ ُكامُخيرج  ُاخللِقُُهمُرش 

ُ.قةيُْلُِواخل ُ

ُُ:الصامتُفقالُابنُ  ُالغفاري ُعُ ُبنُ ُرافعُ ُفلقيت  ُاحلكمُ أُ ُُمرو .ُالغفاريُخا

ُحديٌثُُ:قلت ُمنُأيبُذرسمعتُ ُما ُوكذاُ:ه ُُ؟كذا ُاحلديثُفذكرت  ُلهُهذا ُ:فقال.

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهُمنُرسولُِناُسمعتُ وأُ 

ُعىلُالصدقةُبابُتركُاستعاملُآلُالنبي ُُ

                                                           

ُامل هملة.ُالط بيُ:(15 /  )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ )
ِ
ُالطاء دة.ُبضم  .ُوهيُالثدي.ُوسكوِنُامل وح 

 .انتهى
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احلارثُُبنُ ُاجتمعُربيعةُ ُ:قالاحلارثُُبنُُِربيعةُ ُملطلبُبنُِاُعبدُُِعنُ–ُ  6

ُ ُقاالُلُوللفضلُُِ-ُالمنيناُهذينُالغُ ثُْلوُبعُ ُواهللُ:فقاال.ُبنُعبدُاملطلبُوالعباس 

يُؤدُ ياُماُيُ دُ فأُ ُ,رمهاُعىلُهذهُالصدقاِتُفأمُ ُ,امهفكلُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِ-ُاسعبُ ُبنُِ

ُ ُمماُيُ ُاصابُ وأُ ُ,الناس  ُُصيب  ُ.الناس 

ُُ.أيبُطالبُبنُ ُفبينامُمهاُيفُذلكُجاءُعلُ ُ:قال ُلهُ.عليهامُفوقف  .ُذلكُفذكرا

ُاحلارِثُُبنُ ُربيعةُ ُ( )اهفانتحُ ُ.ماُهوُبفاعلُ ُفواهللُ.التفعالُ:أيبُطالببنُُوقالُعلُ 

ُُماتصنعُ ُواهللُ:فقال ُُفواهللُ.ُنفاسةُمنكُعليناهذاُإال  ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُهرُ ِصُُلقدُنلت 

ُ.ُفامُنفسناهُعليك

ُعلٌُّ ُأُ ُ:قال ُعلٌُّاوُ.اقُ لُ فانطُ ُ.ارسلومه  ُُ:قالُ.ضطجع ُفلام  ُُصىل  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول 

ُإىلُاحلُ ُالظهرُ  ُعندهافقُ ُ.جرةسبقناه ُفأخذُ ُ.منا جاُخرُِأُ:ثمُقالُ.بآذانناُحتىُجاء

ُماتُ  ُُثمُ ُ,رانرص  ُُوهوُيومئذُ ُ.ودخلناُعليهُدخل  ٌُ ُبنِتُُعندُزينب  ُ.ُجح

ُالكالمُ ُ:قال ُأحدُ تكلُ ُثمُ ُ.فتواكلنا ُفقالم ُُ:نا ُرسول  ُُ:اهللُيا الناسُُأبرُ ُأنت 

ُوأُ  ُبلغُُْ.الناسُوصل  ُن ُوقد ُالنكاح  ُلتؤمُ ئُْفجُُِ.ا ُبعضُِنا ُعىل ُالصدقاِتُُرنا ُ.هذه

ُيُ فنؤدُ  ُيُ ُ,يُالناسؤدُ يُإليكُكام ُُ:قالُ.صيبونونصيبُكام ىُحتُ ُويالُ طُ ُفسكت 

ُُْتُوجعلُ ُ:قال.ُمهكلُ نُ ُأردناُأنُْ ُ.امهكلُ تُ ُعليناُمنُواءُاحلجابُأنُالُتلمعُ ُزينب 

لُُدعوااُ.الناسُوساخ ُإنامُهيُأُ ُ.حممدُ ُبغيُآللُِنُْتُ ُالُالصدقةُ ُإنُ ُ:ثمُقالُ:قال

                                                           

دهُبالكالم:ُأي( ) اه.ُاعتم  قالُنحاهُوانتح  ىُله.ُي  ه.ُوانت ح  ُنحو  هُوقصد  د  ُ"املشارق"قالهُيفُُ.بمعنىُاعتم 

( /8). 
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ُ ُميُ حم  ُُ-ُمسوكانُعىلُاخل ُُ-ة ُلباملطُ ُعبدُُِبنُُِاحلارِثُُبنُ ُونوفل  .ُفجاءاهُ:قال.

ُ.ُهنكحُ فأُ ُ-ُعباسُبنُُِللفضلُُِ-كُحُهذاُالغالمُابنتُ نكُِأُ ُ:يهمُِحُْفقالُملُ 

ُلنوفلُِ ُابنتُ نكُِأُ ُ:احلارثُبنُُِوقال ُالغالم ُهذا وقالُُ,نيحُ نكُ فأُ ُ-ُلُ-ُكح

ُُ.كذاُوكذاُمسقُعنهامُمنُاخل ُصدُِأُ ُ:حميةملُ 

ُحسنُ أُ ُ:وقالُ.عليهُاضطجعُ ُثمُ  ,هرداءُ ُفألقىُعلٌُُّ:يفُرواية ُأبو .ُ( )مالقرُُْنا

ُابناكامُيرجعُ حتىُُ.مكاينُمُ ريالُأُ ُواهلل ُإىلُرسولُُِ( )رُِوُْبحُ ُإليكام ُبه اهللُُمابعثتام

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلص

ُإناُالُ.الناسُُِوساخ ُامُهيُأُ نُ هذهُالصدقاتُإُُِإنُ ُ:ثمُقالُلناُ:وقالُيفُاحلديث

ُ ُُآللُِوالُُ,ملحمدُ ُحتل  حم 
ُُ:يضاُ أُ ُوقالُ.مدُ  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُثمُقالُرسول  ُةُبنُ يُ مادعواُلُحم 

ُُ.منُبنيُأسدُوهوُرجٌلُُ,جزء ُ.هُعىلُاألمخاسلُ استعمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

اُهُ كُ هديُملُ كانُامل ُُوإنُُْ,لِبُوبنيُاملطُ ُولبنيُهاشمُِملسو هيلع هللا ىلصُُبابُإباحةُاهلديةُللنبي ُُ

ُ ُإذاُقبُ ُالصدقةُ ُوبيانُأنُ ُ.دقةبطريقُالص  ُهاُاملتصدُ ض  ُقُعليه,ُزالُعنهاُوصف 

ُالصدقة,ُوحلُ  ُممنُكانتُالصدقةُحمرمةُعليهُأحدُ ُتُلكل 

ُُزوِجُُ,ويريةج ُُعنُ-4ُ 6 ُُأنُ ُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  هلُُ:فقالُ.عليهاُدخل 

                                                           

ُهوُبتنوينُحسن(:80ُ /0)قالُالنوويُ(ُ ) ,ُ ا ُالقرم)وأم  ُفالباءُمرفوع( ُ.ُوهوُالسيد, وأصلهُفحل 

مُيفُاملعرفةُباألمورُوالرأيُكالف حلُِ:ُقالُاخلطايب.ُاإلبل ُامل قد  ُاألوجِهُيفُضبطه.ُمعناه ُأ صح  .ُهذا

ُيفُن سخُباِلدنا بالواوُباضافةُحسنُإىلُُ"القوم".ُحكاهُالقايضُأ بوُاحلسن:ُوالثاين,ُوهوُاملعروف 

القومُِومعن,ُالقوم  .انتهى.ُوذوُرْأيم.ُاهُعاملُ 

 .ُأيُالُأفارقه:ُوأريم.ُأيُبجوابُذلك(ُ )
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ُُواهلل.ُالُ:قالْتُُ؟نُطعامُ مُِ ُُماُعندناُطعامٌُُاهللُياُرسول  هُطيتُْعُْأُ ُمنُشاةُ ُُعظمٌُإال 

ُ ُ.هاحملُ ُفقدُبلغْتُُ.ةبِيُْرُ قُ ُ:فقالُ.دقةُِمواليتُمنُالص 

ُ.ُدُبنُجعفرحممُ عنُُ–3ُ 6 ُ,سودُِعنُاأل ُُبراهيمعنُإُُِمُِاحلكُ عبةُعنُحدثناُش 

هوُُ:فقالُ.ريرةقُبهُعىلُبُ صدُ هذاُماُتُ ُ:فقيلُ.بقرُ ُبلحمُُِملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُيتوأُ ُ:عنُعائشة

ُ( ).ولناُهديةٌُُ,صدقةٌُُاهل

ُبابُإرضاءُالساعيُماُملُيطلبُحراماُ ُ

                                                           

عنُحفِصُبِنُ(6400ُ)وُ.ُعنُعبدُاهللُبنُرجاء(3180ُ)وُ,ُعنُآدم(ُ  3 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

مرُكلهمُعنُشعبةُبه ُ.ع 

ُرجاءُفقاالُُ اُآدمُوابن  اُحفٌصُفقالُ,ُمبهامُ (ُبلحم)أم  صحيِحُوهوُُمالٌفُملاُيفُ(.ُوأ هديُهلاُشاةٌُ)أم 

سلمُعنُحممدُبِنُجعفر ُمنُالرتجيح.ُوامل خرجُواحد.ُأنهُحلمُبقر,ُم  ُ.ُفالُبد 

ُالطحاويُيفُُ ُأخرجه ُ 05 )ُ"رشحُاملعاين"وقد ُبهُ( ُعنُإبراهيم ُرشيكُعنُمنصور منُرواية

ُشاة ُمعل قة":ُقالف ُ.ُ"ويفُالبيتُِرجل 

ُصحيحُفذكرُالقصةُعنُعائشة(0ُ  5)ومثلهُعندُعبدُالرزاقُ حُبالسامعُ.ُعنُعروةُبسند  وملُي رص 

ُ.ُمنها

ُ(.0  5)أخرجهُابنُحبانُ.ُولهُشاهٌدُعنُابنُعباسُ

ُ(.51ُ /8)ُ"الطبقات"أخرجهامُابنُسعدُيفُ.ُوآخرُعنُعطاءُاخلرساينُوقتادةُمرسال ُُ

ُ.كلهمُقالواُإناُشاةُ

ُ.ُواهللُأعلم.ُوْهمٌُ(ُبلحمُبقر)وهبذاُتعلمُأنُقولهُيفُروايةُمسلمُُ

أ ن هُكانُحلمُ,ُوقعُيفُبعضُالرشوح:ُفقال.ُعىلُروايةُمسلم(1/306ُ)ُ"الفتح"وملُيقفُاحلافظُيفُُ

قُعىلُمواليتُبشاةُمنُالصدقة":ُبلُجاءُعنُعائشة.ُوفيهُنظرٌُ,ُبقرُ  ُي ؤخذُبهفهوُُ"ت صد  .ُأ وىلُأ ْن

 .انتهى
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ُبنُُِ-5ُ 6 ُجرير ُُ:قالُ؛اهللُعبدُُِعن ُرسول  ُُقال ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُاملصدُ إذا ُتاك ُق 

ُُُ.وهوُعنكمُراضُ ُ.رُعنكمفليصدُ 
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 كتاب الصيام
 

ُوعرشينُبابُالشهرُيكونُتسعاُ ُ

ُ.ُهُشهراُ أنُالُيدخلُعىلُأزواجُُِقسمُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُُأنُ ُ؛هريعنُالزُ ُ-6ُ 6

ُالزُ  ُعنُعائشةفأخبينُعُ ُ:هريقال ُمضْتُُ:قالتُروة ُليلةُ ُتسعٌُُملا ُوعرشون

ُُدخلُعلُ ُ,هنُ عدُ أُ  ُُ.يبُبدأُ ُ:قالْتُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ:فقلت  ُإنكُأُ ُاهللُياُرسول  ُقسمت 

ُال ُُأن ُشهراُ ُتدخل  ُوإنُ ُ.علينا ُتسعُ ُكُدخلت  ُإنُ ُ:فقالُ.هنُ عدُ أُ ُ,وعرشينُمن

ُ( ).وعرشونُتسعٌُُالشهرُ 

ُُ:لقاُاهللُُعبدُُِجابرُبنُِعنُُ–0ُ 6 ُُاعتزل  ُُ.هُشهراُ ءُ نساُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  إليناُُفخرج 

ُ ُُ.تسعُوعرشينُصباح  ُُ:القومُفقالُبعض  ُ.وعرشينُصبحناُلتسعُ إنامُأُ ُاهللُياُرسول 

ُطبُ ُثمُ ُ,وعرشينُيكونُتسعاُ ُالشهرُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُالنبي ُ ُُق  ُثالثاُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ:بيديه

ُ.منهاُوالثالثةُبتسعُ .ُهُكلهاتنيُبأصابعُيديُْمرُ 

ُسعدُُِ-8ُ 6 ُوقُ ُبنُُِعن ُُ:قالُ؛ُاصُ أيب ُُرضب  ُُرسول  ُعىلُبيدُُِملسو هيلع هللا ىلصاهلل ه

ُُثمُ ُ,هكذاُوهكذاُالشهرُ ُ:فقالُ.خرىاأل ُ   .يفُالثالثةُإصبعاُ ُنقص 

ُ ُدُ وأنمُإذاُرأواُاهلاللُببلدُالُيثبتُحكمهُملاُبعُ ُ,بلدُرؤيتهمُبابُبيانُأنُلكل 

ُعنهم

                                                           

مثلهُضمنُ.ُمنُروايةُعبيدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُأيبُثورُعنُابنُعباسُ(446ُ )أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُمطولُ   .حديث 
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ُُأمُ ُأنُ ُ؛ريبعنُكُ ُ-1ُ 6 ُ:قالُ.هُإىلُمعاويةُبالشاماحلارثُبعثتُُْالفضلُبنت 

ُ ُ.ُالشامُفقدمت  ُ.ُحاجتهاُفقضيت  ُُ.ناُبالشامرمضانُوأُ ُعلُ ُواستهل  اهلاللُُفرأيت 

ُُثمُ ُ.معةاجلُ ُليلةُ  ُاسُعبُ ُاهللُبنُ ُنيُعبدُ لُ فسأُ ُ.الشهرُاملدينةُيفُآخرُُِقدمت  ُثمُ .

ُمتىُرأيتُ ُ:فقالُ.اهلاللُذكرُ  ُُ؟مُاهلالل  ُُ:فقال.ُمعةاجل ُُناهُليلةُ يُْرأُ ُ:فقلت  ؟ُهرأيتُ ُأنت 

ُآور.ُنعمُ:فقلت ُُ.عاويةمُ ُوصامواُوصامُ .ُهُالناس 

ُرأُ لكن ُُ:فقال ُليلةُ ا ُُ.السبِتُُيناه ُنصومُ نفال ُنُ ُزال ُثالثنيحتى ُنراهأُ ُ.كمل ُ.و

ُرُ مُ هكذاُأُ .ُالُ:؟ُفقالهؤيةُمعاويةُوصيامُِكتفيُبرُ الُتُ ُوُ أُ ُ:فقلت ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُناُرسول 

ُبابُبيانُأنُالُاعتبارُبكُُِ ُمُ فإنُغُ ُ.هُللرؤيةوأنُاهللُتعاىلُأمدُ ُ,ُاهلاللُوصغرهب 

ُكملُثالثونفليُ 

ُللعُ خرْجُُ:قالُ.خرتيعنُأيبُالبُ ُ-0ُ 6 ُمرةنا ُببطُْ. ُ:قالُ( )نُنخلةُ فلامُنزلنا

ُ.ُيناُاهلاللتراءُ  ُُ.ثالثُهوُابنُ ُ:القومُفقالُبعض  .ُليلتنيُهوُابنُ ُ:القومُوقالُبعض 

ُابنُ يُْفلقُُِ:قال ُرأُ إنُ ُ:فقلنا.ُعباسُنا ُاهلاللا ُُ.ينا ُُهوُابنُ ُ:القومُفقالُبعض  ُ.ثالث 

ُ ُابنُ ُ:القومُوقالُبعض  ُُ:فقالُ.ليلتنيُهو ُرأيتُ ُأي  ُفقلناُ؟موهليلة ُكذاُُ:قال ليلة

ُُإنُ ُ:فقال.ُوكذا ُ.موهرأيتُ ُفهوُلليلةُ ُ.للرؤيةُ( )هاهللُمدُ ُإنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

 .قالهُالسيوطي.ُموضٌعُبذاِتُعْرق( )

ه)مجيعُالنسخُمتفقةُعىلُ(:18ُ /0)قالُالنوويُ(ُ ) ُفيها(ُمد  هُ)ةُويفُالروايةُالثاني,ُمنُغريُأ لف  أمد 

هُبألفُيفُأوله(ُلرؤيته هم:ُقالُالقايض,ُهكذاُهوُيفُمجيعُالن سخُأمد  هُ:ُقالُبعض  ُأمد  الوجهُأْنُيكون 

هُمنُاالمتداد,ُبالتشديدُمنُاإلمداد ُعندىُبقاءُالروايةُعىلُوجهها:ُقالُالقايض,ُومد  واب  ,ُوالص 

تهُإىلُالرؤية د  ُوأ مدُ .ُومعناهُأ طالُم  قالُمنهُمد  ونمُيفُالغي}قالُاهللُتعاىلُ.ُي  ق رئُُ{وإخوانمُي مد 
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عباسُُإىلُابنُُِرسلناُرجالُ فأُ ُ.قرُْعُُِونحنُبذاِتُُناُرمضانُ لُْلُ هُْأُ ُ:قالُ:يفُرواية

ُ ُعباسُُفقالُابنُ ُ.هلُ يسأ:ُُ ُفإنُ ُ.ؤيتههُلرُ مدُ اهللُقدُأُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُ.لواُالعدةكمُِعليكمُفأُ ُيغمأُ 

بابُبيانُأنُالدخولُيفُالصومَُيصلُبطلوعُالفجر,ُوأنُلهُاألكلُوغريهُُ

وبيانُصفةُالفجرُالذيُتتعلقُبهُاألحكامُمنُالدخولُيفُ.ُحتىُيطلعُالفجر

ُالصوم,ُودخولُوقتُصالةُالصبح,ُوغريُذلك

ُسمُ ُ-ُ  6 ُبنُِعن ُُ:قالُندبُج ُُرة ُرسول  ُُقال ُيغرنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمنُال كم

ُأُ  ُُوالُ,باللُ ُذانُ سحوركم ُاملُ األ ُُبياض  ُهكذافق ُيستطريُ ُ,ستطيل ُ.هكذاُحتى

ُعنيُمُ يُ ُ:قالُ,ادُبيديهوحكاهُمحُ  ُ.اُ عرتض 

ُ.الفجرُ ُنفجرُ حتىُيُ ُ:أوُقالُ,بدوُالفجرُ هذاُالبياضُحتىُيُ ُوالُ:يفُرواية

ُواستحبابُتأخريهُوتعجيلُالفطرُ,فضلُالسحورُوتأكيدُاستحبابهبابُُ

ُُأنُ ُ؛ُالعاصُُِمروُبنُِعنُعُ ُ-ُ  6 ُفْصُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ناُماُبنيُصيامُُِل 

ُ.السحرُكلةُ أُ ُ,الكتابُأهلُُِوصيامُِ

ُعطيةُ-4ُ 6 ُأيب ُُ:قالُ( )عن ُومرسوٌقُأُ ُدخلت  ُعائشةُنا ُأُ ُ:لنافقُ ُ.عىل ُمُ يا

ُ.لُالصالةُ عجُ ويُ ُ,لُاإلفطارُ عجُ مهاُيُ أحدُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُحممدُ ُأصحاِبُُنمُُِرجالنُُِاملؤمنني

_______________________ 

ُبالوجهني ُقال. ُأيُي طيلونُهلم علتُله: ُالتيُج  ُمنُاملدة ه ُأ مد  ُوقدُيكون :ُقالُصاحبُاألفعال,

  .انتهى.ُأ عطيت كها:ُأي.ُأمددت كها

ُ.ُالوادعيُاهلمداينُالكويف(ُ )  .قالهُيفُالتهذيب.ُعامرُبنُ ُاسمهُمالك 
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ُواآلخرُيُ  ُويُ ُ,اإلفطارُرُ ؤخ  ُُ.الصالةُرُ ؤخ 

ُُ:قالت ُعجُ ويُ ُ,لُاإلفطارعجُ امُالذيُيُ أي  يعنيُُ-هللُاُعبدُ ُ:قالُقلناُ؟الصالةُل 

ُُكذلكُكانُيصنعُ ُ:قالتُ-ُابنُمسعود ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.واآلخرُأبوُموسىُ:ويفُرواية

ُبابُالنهيُعنُالوصالُيفُالصومُ

ُعنُُ–3ُ 6 ُس  ُُ:قال.ُُعنُأنسُ ُليامنُعنُثابت  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُيفُصل 

ُُ.رمضان ُُفجئت  ُُ.اُرهطاُ ىُكن ُحتُ ُيضاُ أُ ُفقامُ ُآخرُ ُوجاءُرجٌلُُ.نبهإىلُج ُُفقمت  ُفلام 

ُ ُُ.يفُالصالةُزُ جعلُيتجوُ ُ,هاُخلفُ نُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُحس 

ُُثمُ  ُُ.هرحلُ ُدخل  ُيُ ُُصالةُ فصىل  ُعندناصلُ ال ُأُ قُ ُ:قالُ.يها ُحني ُله ُ:ناحُْصبُ لنا

ُأُ  ُ .ُنعمُ:فقالُ:قالُ؟لناُالليلةُفطنت  ُلُ ذاكُالذيُمح  ُ.ُنيُعىلُالذيُصنعت 

ُيُ ُخذُ فأُ ُ:قال ُُواصل  ُُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُآخرُِ. ُيف ُالشهرُُِوذاك منُُرجاٌلُُفأخذُ .

ُُ.واصلونهُيُ أصحابُِ اُمُ أُ .ُمُمثلإنكمُلستُ ُ.واصلونيُ ُماُبالُرجالُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُفقالُالنبي 

ُُلُالشهرُ ُادُ لوُمتُ ُواهلل ُ( ).قهمعمُ ونُتُ قُ املتعمُ ُيدعُ ُوصاال ُُلواصلت 

                                                           

ُ.ُعل قهُالبخاري(ُ )

ُيفُُ 3ُ 68)ُ"صحيحه"وأخرجه )ُ ُمسلم 03ُ  )وكذا )ُ ُعنُأنس  ُثابت  ُعن يد ُمح  .ُمنُرواية

ةُالوصال ُُ.واقترصاُعىلُِقص 

ُُ.دونُقصةُالصالةُ

ُ:ُثمُقالُالبخاريُ ُعنُالنبي  ُعنُأنس  غريةُعنُثابت  ُم  ُ.انتهى.ُملسو هيلع هللا ىلصتابعهُسليامنُبن 

ُعندُمسلمُهناوهوُ.ُوملُيذكرُلفظه.ُكذاُقال:ُقلتُ  .املوصول 
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ُبابُبيانُأنُالقُ ُ ُهكُشهوتُ رُ بلةُيفُالصومُليستُحمرمةُعىلُمنُملُحت 

ُُ:قالتُ.عنُحفصةُ-5ُ 6 ُقبُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول  ُ.( )وهوُصائمُل 

ُبنُِعنُعُ ُ-6ُ 6 ُأُ ُمر ُيبُس  ُُ؛لمة ُسأل  ُُأنه ُيقبُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ؟الصائمُ ُل 

ُ ُُأنُ ُ؛هفأخبتُُْ-ُسلمةُمُ أل ُُ-هذهُُسْلُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول  يصنعُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُذلك ُُ:فقال. ُرسول  ُتقدُ ُقدُغفرُ ُاهللُيا ُتأُ نُْمُمنُذُ اهللُلكُما ُبكُوما فقالُلهُُ.رخ 

ُ ُوأُ ُ,تقاكمُهللينُأل ُإُُِواهللُاأمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ.( )ُاكمُلهخش 

ُوهوُجنٌبُُعليهُالفجرُ ُنُطلعُ مُ ُةُصومُِبابُصحُ ُ

ُُأيبعنُُ–0ُ 6 إىلُُجاءُ ُرجالُ ُأنُ ُ؛عنُعائشةُريضُاهللُعنهاُموىلُعائشةُيونس 

ُالبابمُُِسمعُ وهيُتُ ُ-ُهيُْتُِستفُْيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ ُُ:فقالُ-ُنُوراء ُرسول  دركنيُتُ اهللُُيا

ُفأُ أُ ُ-ُنٌبُناُج ُوأُ ُ-الصالةُ ُ.؟ومص 

ُ ُفأُ ُنٌبُناُج ُدركنيُالصالةُوأُ ناُتُ وأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُُ:فقالُ.ومص  مثلناُُلست 

ُ ُمُمنُذنبُِلكُماُتقدُ ُاهلل ُقدُغفرُ ُ.اهللُياُرسول  وُرج ُواهللُإينُأل ُُ:فقال.ُركُوماُتأخ 

.يقتُ كمُبامُأُ علمُ وأُ ُ,خشاكمُهللأكونُأُ ُأنُْ
( )ُ

                                                           

ُ,ُأخرجُالشيخانُعنُعائشة(ُ ) ُ.ُعنُأمُسلمةُمثله(6ُ 4)والبخاري 

ُ.وانظرُماُبعده

 وانفردُبهُاملصن فُعنُحفصةُريضُاهللُعنهاُ

ُآخرُعنُزينبُبنتُأيبُسلمة(6ُ 4)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُمنُوجه  ثتنيُأمُسلمة:ُقالت.ُُمترصا  .ُحد 

"ُ ُالنبي   ."كانُيقبلهاُوهوُصائمُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُوأيبُ(01ُ  )ومسلمُ(840ُ ,1ُ 8 ,5ُ 8 )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(4ُ) ُعنُعروة ترصا  ُم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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بابُتغليظُحتريمُاجلامعُيفُنارُرمضانُعىلُالصائم,ُووجوبُالكفارةُُ

الكبىُفيهُوبيانا,ُوأناُجتبُعىلُاملوسُواملعرس,ُوتثبتُيفُذمةُاملعرسُحتىُ

ُيستطيع

ُُثنيُابنُ حدُ ُ.ريجج ُُابنُُِعنُ-8ُ 6 باُأُ ُأنُ ُ؛الرمحنُعبدُُِيدُبنُِشهابُعنُمح 

ُحدُ  ُُأنُ ُ؛ثههريرة ُيُ ُأنُُْ,فطرُيفُرمضانأُ ُالُ رج ُُمرُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُأوُيصومُ ُ,رقبةُ ُعتق 

ُ ُ( ).سكيناُ نيُمُ طعمُستُ وُيُ أُ ُ,نيُْرُ هُْش 

_______________________ 

ُ":ُبكرُبنُعبدُالرمحنُبنُاحلارثُقالتُعائشة ل مُملسو هيلع هللا ىلصكانُالنبي  ُيفُرمضانُمنُغريُح  .ُي دركهُالفجر 

ُويصومُ   .ُ"فيغتسل 

( )ُ ُالبخاري 843ُ )أخرجه , 845ُ , 360ُ ,5054ُ ,5040ُ ,58  ُ ,644 ُ ,6444ُ ,6345ُ)

ُ ُ    )ومسلم هريُبلفظُالرتتيب( ُالز  ُعن ُالثقاِت ُمن
ُمنُطريقُمجاعة  .ُ ُ"فقالوا ُرقبة  هلُجتد 

ُت عتقها؟ ُقال. ُقال.ُال: تتابعني؟: ُشهرينُم  ُأْنُتصوم  ُفهلُتستطيع  ُقال. ُفقال.ُال: :ُ ُإطعام  فهلُجتد 

ُ.عُطرقُالبخاريُبالرتتيبهكذاُيفُمجي.ُاحلديث..ُال:ُقال.ُستنيُمسكينا ؟

اُروايةُالبابُمنُطريقُابنُجريجُفهوُبلفظُالتخيريُ ُ.وهوُوْهمٌُ.ُأم 

68ُ /3)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُأزيد(: ُأو ُثالثنيُنفسا  هريُمتام  ُعنُالز  ُروىُالرتتيب  .ُ ح  ورج 

ةُعىلُوجِهها ىُلفظُالقص  ُراويهُحك  ُبأن  ُأ يضا  ُم.ُالرتتيب  ُعلم  هُزيادة  نُصورةُالواقعة,ُوراويُفمع 

ُراويُاحلديث ىُلفظ  واة.ُالتخيريُحك  فُبعِضُالر  ُعىلُأن هُمنُترص  اُلقصِدُاالختصارُِ,ُفدل  أوُ.ُإم 

ُ.ُلغريُذلك

حُالرتتيبُأ يضاُ  زئ,ُبأن هُأ حوطُ :ُويرتج  ُاألخذُبهُجم  لناُبالتخيرِيُأ وُالُبخالِفُالعْكس.ُألن  ُ.سواٌءُق 

همُبنيُ ُبعض  دُِومجع  رطبيُباحلمِلُعىلُالتعد  وايتنيُكاملهل بُوالق  ُواحدةٌُ,ُوهوُبعيدٌُ,ُالر  ُالقصة  .ُألن 

ت حدٌُ ُم  د,ُواملخرج  ُ.واأل صلُعدمُالتعد 

ُالرتتيبُعىلُاأل ولوية همُمحل  ُعىلُاجلواز,ُوبعض  ُ.والتخيري 
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بابُجوازُالصومُوالفطرُيفُشهرُرمضانُللمسافرُيفُغريُمعصيةُإذاُكانُُ

وملنُيشقُعليهُُ,هُمرحلتنيُفأكثر,ُوأنُاألفضلُملنُأطاقهُبالُرضرُأنُيصومسفرُ 

ُأنُيفطر

ُُأنُ ُ؛اهللُُعبدُُِبيهُعنُجابرُبنُِعنُأُ ُحممدُ ُبنُُِجعفرُُِعنُ–1ُ 6 ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُرمضانُالفتِحُُعامُ ُخرج  ُيف ُمكة ُكُ حتُ ُفصامُ ُ.إىل ُبلغ ُ( )ميمالغُ ُراعُ ى ُفصامُ .

ُ ُُىُنظرُ حتُ ُ.هعُ منُماءُفرفُ ُاُبقدح ُدعُ ُثمُ ُ.الناس  ُُثمُ ُ.إليهُالناس  فقيلُلهُبعدُُ.رشب 

ُُإنُ ُ:ذلك ُأُ ُ:فقالُ.الناسُقدُصامُ ُبعض  ُ.صاةولئكُالعُ أُ ُ.صاةالعُ ُولئك 

ُُإنُ ُ:فقيلُلهُ:ويفُرواية ُُالناس  ُوإنُ ُ.عليهمُالصيامُ ُقدُشق  ُ.امُينظرونُفيامُفعلت 

_______________________ 

همُفقالُ ُبعض  ه ُ"أو"وعكس  ُاأل خرىُليستُللتخيري. ُلتفسريوإن امُهيُل,ُيفُالرواية ُوالتقدير, أمرُ:

ُعنُالعتق,ُرجال ُأْنُي عتقُرقبة ُ.ُأوُي طعمُإنُعجزُعنهام,ُأوُيصومُإنُعجز 

ُ ُالزهريُراويُاحلديثُقالُيفُآخرُحديثهُ,ُوذكرُالطحاوي  ُسببُإتيانُبعضُالرواةُبالتخيريُأن  أن 

ُ:ُقال.ُ"فصارتُالكفارةُإىلُعتقُرقبةُأوُصيامُشهرينُأوُاإلطعامُ" ُمقترصا ُفرواهُبعض  همُُمترصا 

هري ُالز  ُإليهُاألمر,ُقال,ُعىلُماُذكر  هريُ:ُأن هُآل  سافرُعنُالز  ُم  ُخالدُبن  ُالرمحنُبن  ُعبد  وقدُقص 

هُِمنُطريقهُمثلُحديثُالباب,ُالقصةُعىلُوجهها ُساق  فصارتُ:ُقالُ"أطعمهُأهلك"إىلُقولهُ.ُثم 

ُ.ُأوُإطعاِمُستنيُمسكيناُ ُ,أوُصياِمُشهرينُمتتابعني,ُالكفارةُإىلُعتِقُرقبة

وقالُيفُ,ُمنُطريقُصالحُبِنُأيبُاألخرضُعنُالزهريُ"العللُُ"وكذلكُرواهُالدارقطنيُيفُ:ُقلت

ُشهرين:ُفصارتُسنةُ ُ"آخرهُ ُأوُصيام 
ُرقبة  ُسّتنيُمسكينا ُ,ُعتق   .انتهىُكالمُابنُحجر."أ وُإطعام 

سفانُبثامنيةُ.ُبفتحُالغنيُاملعجمة(ُ ) ُع  ُأ مام 
ُمتصٌلُ.ُي ضافُإليهُهذاُالكراع.ُأميالواد  وهوُجبٌلُأ سود 

يوطي.ُبه ُ.قالهُالس 

سفانُتبعدُعنُمكةُنحوُستنيُكيلوُعىلُطريقُاملدينةُالنبوية:ُقلتُ  .وع 
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ُمُ ُاُبقدح ُعُ فدُ 
 
ُ.بعدُالعرصُنُماء

ُعرشةُ ُلسّتُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُزوناُمعُرسولُِغُ ُ:قالُدريُاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-640ُ

ُمُ فمن ُُ.منُرمضانُمضْتُ ُ,فطرعىلُاملُ ُالصائمُ ُعِبُفلمُيُ ُ.فطرنُأُ مُ اُومن ُ,نُصاما

ُ.فطرُعىلُالصائماملُ ُوال

ُُ.خلْتُُعرشةُ ُلثامنُُِ:يفُرواية

ُُ.رشةُ نتيُعُ يفُثُُِ:روايةويفُ

ُ.عرشةُعرشُأوُتسعُ ُلسبعُ ُ:يفُروايةو

ويرونُُ,ذلكُحسنٌُُفإنُ ُ,فصامُقوةُ ُنُوجدُ مُ ُرونُأنُ يُ ُ:وزادُ.مثلهُ:ويفُرواية

ُ.ذلكُحسناُ ُفإنُ ُفطرُ فأُ ُضعفاُ ُنُوجدُ مُ ُأنُ 

اهللُُناُمعُرسولُِرُْسافُ ُ:قاال.ُعبدُاهللُدريُوجابرُبنُِاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-ُ 64

ُفالُيُ ُ.فطرُاملفطرويُ ُ,الصائمُفيصومُ .ُملسو هيلع هللا ىلص ُُعيب  ُ.همُعىلُبعضبعض 

64 ُ-ُُ عنُمح 
ُُ:قالُ.يدُ  ُُخرجت  ُفص  ُُ.دُْعُِأُ ُ:فقالواُلُ.مت  ُنساُ أُ ُإنُ ُ:قالُفقلت 

ُُأنُ ُ,خبينأُ  ُُ.سافرونكانواُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِأصحاب  ُ,فطرعىلُامل ُُالصائمُ ُفالُيعيب 

ُُ.عىلُالصائمُفطرُ املُ والُ

ُ ُ( ).بمثلهُخبينُعنُعائشةأيبُمليكةُفأُ ُابنُ ُفلقيت 

                                                           

ُقال(835ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُ":ُمنُهذاُالوجهُُمترصا  .ُفلمُيعِبُالصائمُملسو هيلع هللا ىلصكناُن سافرُمعُالنبي 

ُ."فذكره

ُ)دونُقولهُُ ُ(.ُابنُأيبُمليكةُفأ خبينُعنُعائشةُبمثلهُفلقيت  ُللحديثُعنُصحايب  فهذاُطريٌقُآخر 

ُمنُالزوائد.ُوهيُعائشة.ُآخرُ   .واهللُأعلم.ُفمثلهُي عد 
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ُبابُأجرُاملفطرُيفُالسفرُإذاُتوىلُالعملُ

ُُ:قالُ.ةعُ قزُ ُعنُ-644ُ ُُباُسعيدُ أُ ُأتيت  قُفلامُتفرُ ُ.عليهُورٌُثكوهوُمُ ُُاخلدري 

ُأُ ُ:قلتُ,الناسُعنه ُال ُلُ سأُ إين ُعنهلُ ُيسأُ كُعام  ُُهلتُ سأُ ُ.كُهؤالء ُالص  ُيفُعن وم

.ُفنزلناُمنزال ُُ:قال.ُإىلُمكةُونحنُصيامُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسافرناُمعُرسولُُِ:؟ُفقالالسفر

ُ فكانتُُ-ُقوىُلكمأُ ُوالفطرُ ُ,كممُمنُعدوُ إنكمُقدُدنوتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُ.ُاُمنُأفطرومن ُُ,نُصاماُمُ فمن ُُ-ُرخصةُ 

رواُفطُِفأُ ُ,قوىُلكمأُ ُوالفطرُ ُ.كمحواُعدوُ صبُ إنكمُمُ ُ:فقال.ُآخرُنزلناُمنزال ُُثمُ 

ذلكُُبعدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِناُنصومُ يتُ رأُ لقدُُ:ثمُقال.ُنارُْفطُ فأُ ُ-ُزمةُ وكانتُعُ ُ-

ُ.يفُالسفر

ُبابُالتخيريُيفُالصومُوالفطرُيفُالسفرُ

ُُ:أنهُقالُ:ُسلمي ُمروُاأل ُعُ ُبنُُِعنُمحزةُ ُراوحعنُأيبُمُ ُ-643ُ اهللُُياُرسول 

ُقُ ُجدُ أُ  ُالصيامُُِوةُ يب ُُعىل ُالس  ُفريف ُعلُ . ُُناح؟ج ُُفهل ُرسول  ُُفقال هيُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُنُأُ ومُ ُ.هباُفحسنٌُنُأخذُ فمُ ُ.منُاهللُخصةٌُرُ  ُ( ).ناحُعليهفالُج ُُيصومُ ُأنُُْحب 

645ُ-ُُ ُاهللعُ ُنُِبُعنُإسامعيل  ُأمُ ُبيد ُأيبُالدُ ُرداءالدُ ُعن ُعن ُ:قالُ؛رداء

ُاُليضعُ نحدُ كانُأُ ُىُإنُْحتُ ُ.شديدُ ُرمضانُيفُحرُ ُيفُشهرُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخرجناُمعُرسولُِ

                                                           

روةُعنُأبيهُعُ ُمنُطريقُهشامُبنُِ(ُ    )ومسلمُ(ُ 83 ,830ُ )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ )

مروُاأل سلمي":ُعنُعائشة ُبنُع  ُمحزة  ُُقال.ُأن  ُيفُالسفر؟ُ:ُملسو هيلع هللا ىلصللنبي  ُالصيامُُ-أ أصوم  ُ-وكانُكثري 

م:ُفقال ُفص  ُفأ فطر,ُإنُشئت  ُ."وإنُشئت 

سندُمحزةُبنُعمروُ:ُتنبيهُ ُالبابُمنُم  سندُعائشة.ُحديث  حيحنيُمنُم   .وحديثُالص 
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ُرأُْيدُ  ُعىل ُشدُ ِسُه ُمن ُصائمٌُُ.احلرُ ُةُِه ُفينا ُُوما ُإال  ُُُرسول  ُبنُُوعبدُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل اهلل

ُ( ).رواحة

ُبابُصومُيومُعاشوراءُ

ُبنُُِ-646ُ ُسمُ ُعنُجابر ُرة ُُ:قال. ُرسول  ُيومُمُ يأُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكان ُبصيام رنا

ُ
ِ
ُُ.ناُعندهويتعاهدُ ُ.ناُعليهوَيثُ ُ.عاشوراء ُرُُِفُ فلام  وملُُ,ناهُ نُْوملُيُ ُ,نارُْمُ رمضانُملُيأُُْض 

ُ.ناُعندهدُْيتعاهُ 

ُُعنُطارقُبنُُِسلمُ مُ ُبنُُِيبُعمرانُعنُقيسُِأُ ُبنُُِصدقةُ عنُُ–640ُ عنُُشهاب 

ُُ:قال.ُاألشعري ُُوسىأيبُمُ  ونهُخذُ يتُ ُ.عاشوراءُصومونُيومُ خيبُيُ ُكانُأهل 

ُعيداُ  ُنساءُ ويُ . ُح ُلبسون ُفيه ُليُ هم ُوشارهت  ُُ.مهم ُرسول  ُُفقال ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وهُومُ فص 

ُ( ).نتمأُ 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(834ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ(.يفُرمضان)دونُقولهُُ

ُيفُقالُُ ُبهُمنُ:ُأ والمها.ُويفُهذهُالزيادةُفائدتان(:6/564ُ )ُ"القاريعمدةُ"العيني  ُيتم  ُاملراد  أن 

ُاالستدالل ُواألخرى, ُحزمُيفُقوله: ُعىلُابِن ُهبا رد  ُي  ُأيبُالدرداءُالحتاملُأْنُ: ُيفُحديِث ة  ج  الُح 

عا ُ ُتطو  ُ.انتهىُكالمه.ُ"يكونُذلكُالصوم 

ُعىلُاحلديثُبقولهأيُأ(ُيتمُبهُاالستدال)ويقصدُبقولهُ:ُقلتُ ب  ُبو  ُالبخاري  بابُإذاُصامُأ ياما ُ:ُن 

ُسافر,ُمنُرمضان ُ.ثم 

ُعليهُأ لفاظُ(:66ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ:فائدةُ ُببعِضُماُت شتمل  منُعادةُالبخاريُأْنُي رتجم 

 انتهى.ُ"بلُولوُملُيكنُعىلُرشطه,ُولوُملُي وردها,ُاحلديث

ميسُعنُقيسُعنُطارقُعنُ(ُ 4  )ومسلمُ(6ُ 40,ُ 10 )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) منُروايةُأيبُالع 
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ُبابُأيُيومُيصامُيفُعاشوراءُ

ُُ:قال.ُاألعرجُبنُُِمُِعنُاحلكُ ُ-648ُ ُُعباسُ ُإىلُابنُُِانتهيت  ُوهوُمُ . ُدٌُتوس 

ُُ:فقال.ُعاشوراءُخبينُعنُصومُِأُ ُ:فقلتُلهُ.هُيفُزمزمرداءُ  ُُإذاُرأيت  ُمُ حمرُ ُهالل 

ُُ:قلتُ.صائامُ ُالتاسعُُِحُيومُ صبُِوأُ ُ.دعدُ اف ُ:؟ُقالهيصومُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهكذاُكانُرسول 

ُ.نعم

ُُ:لقاُُعباسُ ُاهللُبنُُِعبدُِعنُ-641ُ ,ُيومُعاشوراءُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُحنيُصامُرسول 

ُُ:قالواُ,بصيامهُمرُ وأُ  ُ.ُهُاليهودُوالنصارىمُ عظُ تُ ُإنهُيومٌُُ.اهللُياُرسول 

ُ ُاملُ ُذاُكانُالعامُ فإُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُُ-ُشاءُاهللُإنُُْ-ُقبل  .ُالتاسعُ ُمناُاليومُ ص 

ُُالعامُ ُفلمُيأِتُُ:قال ُحتىُتُ ُ,املقبل  ُويف  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول 

ُُ:قالُُعباسُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-630ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُإىلُقابلُ ُلئنُبقيت 

ُ.عاشوراءُيعنيُيومُ ُ:قالُ:التاسعُ ُصومنُ أل ُ

_______________________ 

ُ ُقالُأيبُموسى :"ُ ُالنبي  ُعاشوراءُملسو هيلع هللا ىلصقدم ُي عظ مون ُاليهود ُأ ناسُمن ُوإذا ُاملدينة  ويصومونهُ,

ُ[ُوتتخذهُعيداُ ] ُبصوِمه:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبي  ُ."فأ مرُبصوِمه.ُنحنُأ حق 

ُ(.خيب)دونُقولهُ

م)ولهُودونُق ُ.ُهيئتهمُاحلسنة:ُأي.ُوهوُبالشنيُاملعجمةُ(وي لبسونُنساء همُفيهُحلي همُوشارهت 

ُ)وقوله ُغريٌبُُ(خيب: ُبنُأيبُعمران. ُوصدقة ُقالُابنُمعني. ُالُأ عرفه: ُوقالُمرةُ . .ُليسُبيشء:

ُ.ُليسُبذاكُاملشهور.ُصدوٌقُشيٌخُصالٌحُ:ُوقالُأبوُحاتم

ُ.ُ"الثقات"وذكرهُابنُحبانُيفُ

وقالُأمحدُوابنُمعنيُوابنُ,ُهوُعتبةُبنُعبدُاهللُبنُعتبةُبنُمسعودُروىُلهُاجلامعة:ُالعميسأبوُ

 .ثقة:ُسعد
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ُبابُالنهيُعنُصومُيومُالفطرُويومُاألضحىُ

ُُ:عنُعائشةُقالتُ-ُ 63 ُن  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول  ويومُُ,يومُالفطرُ:ومنيعنُص 

ُ.ىحُ ْضُاأل ُ

ُبابُحتريمُصومُأيامُالترشيقُ

ُُ:قالُ.ُلذُ اهل ُُبيشةُ عنُنُ ُ-ُ 63 ُكلُ أُ ُيامُ الترشيقُأُ ُامُ أيُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُ ُورش  ُ.هللُوذكرُ ُ.ب 

ُُبنُُِكعِبُُعنُ-634ُ ُُأنُ ُ؛ُمالك  ُبعثُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُاحلدثانُأيامُ ُبنُ ُهُوأوس 

ُُ:يارشيقُفنادالتُ  ُُأنهُالُيدخل  ُُكلُ أُ ُيامُ نىُأُ مُُِيامُ وأُ ُ.ؤمنٌُُمُ اجلنةُإال  ُورش  ُ.ب 

ُبابُكراهةُصيامُيومُاجلمعةُمنفرداُ

ُُُعنُأيبُهريرةُ-633ُ ُُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي  منُُمعةُبقيامُ اجل ُُواُليلةُ الُختتص 

ُُوالُ.بنيُالليال ُيومُ ختص  ُبصيامُ اجلُ ُوا ُُ.منُبنيُاأليامُمعة ُيفُصومُ ُيكونُ ُُأنُْإال 

ُُ.كمحدُ هُأُ يصومُ 

ُبابُقضاءُالصيامُعنُامليتُ

ُعنُبُ ُ-635ُ ُريدة ُأُ ُ:قال. ُجالٌسُبينا ُأتتُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعندُرسولُُِنا ُامرأةٌُإذ ُ.ه

ُتصدُ ُ:فقالت ُإين ُأُ ُقت  مُ عىل
ُبجاريةُ  ُماتْتُُ.ي ُُقالُ.وإنا ُُ:فقال  .ُكجرُ أُ ُوجب 

ُوردُ  ُ.هاُعليكُاملرياث 

ُُ:قالت ُرسول  ُصومُ ُاهللُيا ُعليها ُكان ُشهرُإنه ُُ:قالُ؟عنهاُفأصومُ أُ . وميُص 

ُُ:قالتُ.عنها ُأُ ُ.قطُإناُملُحتج  ُ.يُعنهاجُ ح ُُ:قالُ؟عنهاُفأحج 
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ُ( ).صومُشهرينُ:ويفُرواية

ُإينُصائمُ:فليقلُىُلطعامُ دعُ بابُالصائمُيُ ُ

ُُريرةُعنُأيبُهُ ُ-636ُ وهوُُ,كمُإىلُطعامعيُأحدُ إذاُدُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُ.إينُصائمُ:فليقلُ,صائمٌُ

ُبابُفضلُالصيامُ

630ُ-ُُ ُُأنهُسمعُ ُ؛اتالزيُ ُعنُأيبُصالح  ُهريرة ُُ:يقولُأبا اهللُُقالُرسول 

ُُقالُاهللُعزُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُُ:وجل  ُُابنُُِعملُُِكل  ُإال  ُله ُلُوأُ ُ.الصيامُآدم ُأُ فإنه .ُجزيُبهنا

ُج ُ ُكُ.ةٌُن ُوالصيام ُيومُ فإذا ُيرحدُِأُ ُصومُُِان ُفال ُُ,يومئذُ ُْثُفكم ُفإنُُْ.يسخْبُوال

ُ.ُصائمٌُُإينُامرؤٌُُ:فليقلُ.هأوُقاتلُ ُهُأحدٌُسابُ 

ُ ُُفمُُِوِفُلُ خل ُ.ُبيدهُحممدُ ُوالذيُنفس  ُعندُاهللُيومُالقيامةُمنُريِحُُالصائمُأطيب 

ُيُ ُ.املسِكُ ُفرحتان ُأُ ُ:امهُ فرْحُوللصائم ُُفطرُ إذا ُُ.هبفطرُُِفرح  ُلقي  ُربُ ُوإذا ُفرح  ُه

ُ( ).بصومه

                                                           

هُيفُمسألِةُاحلج(6885ُُ,  64ُ,053 )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُنحو  ُ.عنُابنُعباس 

هُيفُمسألةُالصوم(38ُ  )ومسلمُ(ُ 85 )وأخرجهُالبخاريُأيضا ُُ ُنحو  ُ.عنُابِنُعباس 

ُبهُم سلٌمُمنُحديثُب ريدةُُ  .ُيفُهذهُاملسائِلُالثالثُوانفرد 

ُ.منُهذاُالوجِهُمثله(805ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ(.ُيومُالقيامة)دونُقولهُُ

وكذاُ.ُمنُروايةُسعيدُبِنُاملسيب(ُ 5  )ومسلمُ(015ُ,5584ُ,0053ُ )وأخرجهُالبخاريُُ

ال ُ ترصا ُومطو  هُُم  ُ.ُاألعرجُعنُأيبُهريرةُنحو 
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_______________________ 

ُ.دونُهذهُالزيادة

يناء(8050ُ)اإلمامُأمحدُ.ُوأخرجُهذهُالزيادةُ منُروايةُبشرِيُ(8058ُ)وأيضا ُ.ُمنُروايةُسعيدُبِنُم 

يك ُ.منُروايةُموسىُبِنُي سارُكلهمُعنُأيبُهريرةُبه(0883ُ )وأيضا ُ,ُبِنُن 

ُهذه:ُبعدُأْنُذكرُهذهُالزيادة(06ُ /3)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ الزيادةُمنُحديِثُُوأ خرجُأمحد 

ُحبانُبذلكُيفُ ُابن  ُترجم  ُوقد ُاخلصاصية, ُبِن ُقالُ"صحيحه"بشرِي ُثم  ُذلكُقدُ: ُبأن  ُالبيان ِذكر

ُمنُالطعام"ثمُأ خرجُالروايةُالتيُفيهاُ.ُيكونُيفُالدنيا وهيُعندهُوعندُ.ُ"فمُالصائمُحنيُخيلف 

ملُقولهُ ُعنُأيبُصالح,ُوي مكنُأْنَُي  ٌِ ُ"أمحدُمنُطريِقُاألعم عىلُأنهُظرٌفُلوجودُ.ُ"حنيُخيلف 

ُبالطيب ُله ُاخللوِفُاملشهوِد ُاألوىل. ُللط يِبُيفُاحلالُالثاينُفيوافقُالرواية ُفيكونُسببا  وهيُقولهُ.

ُالقيامة" ُ"يوم ُظاهره, ُلكنُي ؤّيد ُيفُالدنيا, ُبه ُاملراد ُوأن  ُروىُاحلسنُبنُسفيانُيفُ. ُ"مسنده"ما

ُيفُفضلُهذهُاألمةُيفُرمضانُُ-منُحديثُجابرُُ"الشعب"والبيهقيُيفُ ُمرفوع  ُ–يفُأثناءُحديث 

ُعندُاهللُمنُريِحُاملِسك.ُوأماُالثانية" ُأ فواههمُحنيُي مسونُأ طيب  ُخلوف  هُ:ُقالُاملنذريُ"فإن  إسناد 

ُ.مقارب

ُ.وهذهُاملسألةُإحدىُاملسائلُالتيُتنازعُفيهاُابنُعبدُالسالمُوابنُالصالح

ُعبدُالسالمُإىلُ ُذلكُيفُاآلخرةُكامُيفُدمُالشهيدفذهبُابن  ُأن  ,ُ ُالتيُفيها ُبالرواية يومُ"واستدل 

ُ."القيامة

ُذلكُيفُالدنيا م,ُوذهبُابنُالصالحُإىلُأن  ُبامُتقد  ُالعلامءُذهبواُإىلُذلك,ُفقالُ,ُواستدل  ُمجهور  وأن 

وقالُ.ُوأ قربُإليه,ُاهللأ زكىُعندُ:ُوقالُابنُعبدُالب.ُطيب هُعندُاهللُرضاهُبهُوثناؤهُعليه:ُاخلطايب

ضاُبفعله,ُوبنحوُذلكُقالُالقدوريُمنُاحلنفية:ُالبغوي ُعىلُالصائِمُوالر  ,ُوالداودي ُ,ُمعناهُالثناء 

ُالعريبُمنُاملالكية وأبوُبكرُبنُالسمعاينُوغريهمُمنُالشافعية,ُجزمواُ,ُوأبوُعثامنُالصابوين,ُوابن 

ُ.كلهمُبأن هُعبارٌةُعنُالرضاُوالقبول

ُ ُوأما
ِ
ُاجلزاء ُيوم  ُفألن ه ُيفُتلكُالرواية ُالقيامة ُيوم ُذكر  جحانُاخللوفُيفُامليزانُعىلُ, ُر  ُيظهر  وفيه

ُلرضاُاهللُتعاىلُحيثُي ؤمرُباجتناهبا ائحِةُالكريةُطلبا  فقي دهُبيوِمُالقيامةُ,ُاملسكُاملستعمِلُلدفِعُالر 

ُيفُباقيُالروايات,ُيفُروايةُ  ُوأ طلق  .ُ ُأ صل  ُإىلُأن  ُُنظرا  ارين,ُوهوُكقوله ُثابٌتُيفُالد  ُ}أ فضليتِه إن 
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ُُةرُ مُ ُبنُُِرضارُُِعنُأيبُسنانُ-638ُ ُ.دعنُأيبُهريرةُوأيبُسعيُعنُأيبُصالح 

ُُاهللُعزُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ:قاال ُإنُ ُ.جزيُبهناُأُ وأُ ُ.لُالصومُ ُإنُ ُ:يقولُوجل 

ُُ:نْيُتُ للصائمُفرح ُ ُُ.إذاُأفطرُفرح  ُُاهلل ُوإذاُلقي  ُُ.فرح  ُبيدهُُحممدُ ُوالذيُنفس  ُلُ خل  ُوف 

ُالصائمُأُ ُفمُِ ُ.املسكُعندُاهللُمنُريِحُُطيب 

ُُ:ويفُرواية ُفرُُِ,فجزاهُاهلل ُإذاُلقي  .ح 
 ( )ُ

ُوجوازُفطرُالصائمُنفالُ ُ,جوازُصومُالنافلةُبنيةُمنُالنهارُقبلُالزوالُبابُ

ُذرمنُغريُعُ 

ُُبنُُِطلحةُ عنُُ–631ُ ُُثتنيُعائشةُ حدُ ُبيدُاهلليىُبنُعُ َي  طلحةُعنُعائشةُُبنت 

ُُ:قالتُ.أمُاملؤمنني ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُلُرسول  ُعائشةُ:يومُ ُذات  ُ؟هلُعندكمُيشءٌُُيا

ُ ُُ:قالتُفقلت  ُ.فإينُصائمٌُُ:قال.ُماُعندناُيشءٌُُاهللُياُرسول 

ُُ:قالت ُُفخرج  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُهُ ُهديْتُفأُ . ُزُ أُ ُ,ديةلنا ُجاءنا ُُ:قالتُ.ورٌُو ُفلام 

ُُرجعُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ:قلت  ُرسول  ُأُ ُيا ُهديةٌُاهلل ُزُ أُ ُ,هديتُلنا ُجاءنا وقدُُ.ورٌُو

ُخبُ  ُهوُ:قالُ.لكُشيئاُ ُأت  ُ( )يٌسُح ُُ:قلتُ؟ما ُقال. ُهيُْهاتُِ: .ُ ُُفجئت  ُفأكل  ُبه ُثمُ .

_______________________ 

مُهبمُيومئذُخلبري ُيومُ{رهب   .كالمُابنُحجرُانتهى.ُوهوُخبرٌيُهبمُيفُكل 

( ُ )ُ ُالبخاري 805ُ )أخرجه )ُ ُ 5  )ومسلم ُعطاء( ُرواية ُمن ,ُ ُأيضا  ُ 5  )ومسلم ُروايةُ( من

ه ُ.األعمٌُكالمهاُعنُأيبُصالحُعنُأيبُهريرةُوحد 

رُ ُ ُمنُحديثُأيبُسعيدُاخلدريُوملُخي   .فمثلهُي عدُيفُالزوائد.ُجهُالبخاري 

ْمن(:010ُ / )ُ"النهاية"قالُابنُاألثريُيفُ(ُ ) ذُمنُالت مرُواألِقطُوالس  ْعلُ.ُهوُالط عامُاملت خ  وقدُجي 

ُ تِيت  ِقيقُأوُالف  طُالد 
ضُاألقِ  .انتهى.ُِعو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:قال ُأُ ُقدُكنت  ُ.ُصائامُ ُصبحت 

ُطلحة ُفحدُ ُ:قال ُُثت  ُاحلديثُاهداُ جم  ُفقالُ.هبذا :ُ ُُالرجلُُِبمنزلةُِذاك رجُخي 

ُ.مسكهاشاءُأُ ُوإنُُْ,مضاهاأُ شاءُ ُفإنُُْ.منُمالهُالصدقةُ 

ُُ:قالُ:ويفُرواية ُ.إذنُصائمُفإين 

ُُ,يفُغريُرمضانملسو هيلع هللا ىلصُُبابُصيامُالنبي ُُ ُلُشهرا ُعنُصومواستحبابُأنُالُخي 

ُُ:قالُ.شقيقُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ-650ُ ُيصومُ ُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُنهلُكانُالُ:لعائشةُقلت 

ُُصامُ ُواهللُإنُُْ:سوىُرمضان؟ُقالتُعلوماُ مُ ُشهراُ  .ُسوىُرمضانُعلوماُ مُ شهرا 

ُحتُ  ُىُيُ فطرهُحتُ والُأُ .ُهُلوجهُِىُمض  ُ.منهُصيب 

ُاهللُُ:ويفُرواية ُرسول  ُكل هيُ ُملسو هيلع هللا ىلصأ كان  ُشهرا  ُشهرا ُُ:قالتُ؟صوم  ماُعلمت هُصام 

ُرمضان ُمنهُحتُ ُىُيصومُ والُأ فطرهُكل هُحتُ ُ,كل هُإال  ُُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصهُلسبيلُُِىُمض 

وعاشوراءُواالثننيُُ,وصومُيومُعرفةُ,بابُاستحبابُثالثةُأيامُمنُكلُشهرُ

ُواخلميس

ُُناُسألْتُأُ ُ؛ةعاذةُالعدويُ مُ ُعنُ–ُ 65 ُُعائشةُزوج  ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  اهللُُكانُرسول 

ُُيصومُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُُ.نعمُ:قالْتُُ؟يامثالثةُأُ ُشهرُ ُمنُكل  ُمُُِ:هلاُفقلت  الشهرُكانُُيامُِأُ ُنُأي 

ُ.الشهرُيصومُ ُيامُِأُ ُي ُملُيكنُيبالُمنُأُ ُ:قالتُ؟يصومُ 

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُالبخاري"أصله 868ُ )ُ"صحيح , 861ُ )ُ 56ُ  )ومسلم ُسلمة( ُأيب ُعن ُآخر ُوجه  :ُمن

ُعنُصيامُرسوِلُاهللُ ُعائشة  ه:ُفقالْتُ.ُملسو هيلع هللا ىلصسألت  ُُ.فذكرُنحو 

ُمنه:ُ)دونُقوله ُصامُ:ُأيُ(ملسو هيلع هللا ىلصحتىُمضُلسبيلِهُ.ُوالُأ فطرهُكل هُحت ىُيصوم  ُإال  ُشهرا  أنهُالُيرتك 

لُشهرا ُعنُصوم:ُوهوُاملقصودُبالرتمجة.ُمنه  .واهللُأعلم.ُواستحبابُأنُالُخي 
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ُُ( )تىأُ ُرجٌلُُ:ةُأيبُقتادُعن –ُ 65 ُُ؟كيفُتصومُ ُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُفغضب 

ُ ُُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل .ُ ُعمرُ فلام  ُقالغضبُ ُُرأى ُرباُ ُ:ه ُباهلل ُ,ديناُ ُوباإلسالمُُِ,رضينا

ُُ.هرسولُُِوغضِبُُ.اهللُباهللُمنُغضِبُُنعوذُ ُ.نبياُ ُوبمحمدُ  هذاُُيرددُ ُعمرُ ُفجعل 

ُ.ُهغضبُ ُىُسكنُ الكالمُحتُ 

ُُ:فقالُعمر ُ,أفطرُ ُوالُالصامُ ُ:كله؟ُقالُهرُ نُيصومُالدُ كيفُبمُ ُ.اهللُياُرسول 

ُُ:أوُقال طيقُويُ ُ:؟ُقاليوماُ ُفطرُ ومنيُويُ يُ ُنُيصومُ كيفُمُ ُ:قالُ.فطروملُيُ ُمملُيص 

ُقالذلكُأُ  ُيوماُ كيفُمُ ُ:حد؟ ُيوماُ ُنُيصوم ُقالويفطر ُُذاكُصومُ ُ:؟ ُداود

ُُ:يومني؟ُقالُفطرُ ويُ ُ,يوماُ ُنُيصومُ كيفُمُ ُ:قال ُوُ أينُطُ ُوددت  ُ.ذلكُقت 

ُُثمُ  ُُثالٌثُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُفهذاُصيامُ ُ.ورمضانُإىلُرمضانُ.شهرُمنُكل 

ُأُ ُيومُعرفةُصيامُ ُ.كلهُالدهرُِ ُُيكفرُ ُعىلُاهللُأنُُْحتسب  التيُُوالسنةُ ُ,التيُقبلهُنةُ الس 

ُيومُعاشوراءُأُ ُوصيامُ ُ,بعده ُُرُ كفُ يُ ُعىلُاهللُأنُُْحتسب  ُ.التيُقبلهُنةُ الس 

ُ....ُ.وببيعتناُبيعةُ,رسوال ُُوبمحمدُ ُ:ويفُروايةُ  ُ:االثنني؟ُقالُئلُعنُصومُِوس 

ُوُ ُذاكُيومٌُ ُ.فيهُنزلُعلُ أوُأُ ُ,عثتويومُبُ ُ,فيهُلدت 

ُمحرُ بابُفضلُصومُامل ُُ

ُُ:قال.ُيرفعهُ.عنُأيبُهريرةُُ-654ُ ُالصالةُأُ ُئلُأي ُس  بعدُاملكتوبة؟ُُفضل 

                                                           

ُهوُيفُمعظمُالنسخُ(:8/31ُ)قالُالنوويُ(ُ ) ُأ تى"هكذا ُ"عنُأيبُقتادةُرجٌل ُرجٌلُ. ُي قرأ  وعىلُهذا

ُ:ُيأ.ُلرفعُعىلُأنهُخبُمبتدأُحمذوفبا وقدُأ صلحُيفُبعضُ.ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصالشانُواألمرُرجٌلُأتىُالنبي 

ُأ تى"النسخُ ُرجال  ل.ُ"أن  نتظٌمُكامُذكرت هُفالُ,ُوكانُموجبُهذاُاالصالحُجهالةُانتظامُاأل و  وهوُم 

 واهللُأعلم.ُجيوزُتغيريه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ ُُوأي  ُُ.رمضان؟ُفضلُبعدُشهرُِيامُأُ الص 

ُُ:فقال ُالصالةُُِالصالةُُِأفضل  ُالصالةُ ُبعد ُجوِفُُاملكتوبة ُوأُ ُ,الليلُُِيف ُفضل 

ُ.محرُ املُ ُاهللُِشهرُُِصيامُ ُ.رمضانُبعدُشهرُُِالصيامُِ

ُلرمضانُبابُاستحبابُصومُستةُأيامُمنُشوالُاتباعاُ ُ

653ُ-ُُ ُُأنُ ُ؛ُاألنصاري ُُعنُأيبُأيوب  ُ.رمضانُنُصامُ مُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ.الدهرُكانُكصيامُُِ.المنُشوُ ُ( )اُ هُستُ تبعُ أُ ُثمُ 

ُرجىُأوقاتُطلبهاوبيانُحملهاُوأُ .ُبابُفضلُليلةُالقدر,ُواحلثُعىلُطلبهاُ

ُُ:قالُريثح ُُقبةُبنُِعنُعُ ُ-655ُ ُُ:يقولُمرُعُ ُابنُ ُسمعت  اهللُُقالُرسول 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُالعرِشُالتمس  ُيف ُاأل ُُوها ُليُ-واخر ُالقدريعني ُضعُ ُفإنُُْ-ُلة ُأُ أحدُ ُف  وُكم

ُُفالُيغلبنُ ُ,عجزُ  ُ( ).البواقيُبعُِعىلُالس 

ُُأنُ ُ؛هريرةُُعنُأيبُ-656ُ ُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  يقظنيُأُ ُثمُ ُ.القدرُليلةُ ُريت 

                                                           

ُمنُشوال)قولهُُ(: 1/8)قالُالنوويُ(ُ ) ُجازُأ يضاُ .ُصحيٌحُُ(ستا  قالُ:ُقالُأهلُاللغة.ُولوُقالُستة  ي 

ُوستةُ  مناُمخسا ُوستا ُومخسة  ونُاهلاءُيفُاملذكرُإذاُذكروهُبلفظهُارَياُ ,ُص  مناُ.ُوإنامُيلتزم  فيقولونُص 

ام ُأ ي  ُأيام,ُستة  ر,ُفإذاُحذفواُاأليامُجازُالوجهان.ُوالُجيوزُست  ُاهلاءُفيهُمنُامل ذك  ُومماُجاءُحذف 

ُُ}قولهُتعاىلُ.ُإذاُملُي ذكرُبلفظه ُوعرشا  ُأ شهر  ُأربعة  ِسهن  ُبأنف   .انتهى.ُوعرشةُأيام:ُأيُ{يرتب صن 

ُمنُ(65ُ  )ومسلمُ(6510ُ,ُ  1 ,ُ  1 ,05ُ  )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ(ُ ) واللفظُله

ُاهللُ ُرسول  مرُسمعت  ُع  ُعنُابِن ُيقولُلليلةُالقدرُملسو هيلع هللا ىلصطريقُسامل  ُمنك": ُناسا  ُيفُإن  ُأ نا مُقدُأ روا

بِعُالغوابرُِ,ُالسبعُاأل ول وابر,ُوأ ريُناٌسُمنكمُأ ناُيفُالس  وهاُيفُالعرِشُالغ  ُ.ُ"فالتمس 

 .وأخرجاُنحوهُمنُروايةُنافع
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ُ ُُ.هاهلُفنسيتُ أُ ُبعض  ُ.ُوابرُِالغُ ُوهاُيفُالعرِشُفالتمس 

ُسلمةُ ُ-650ُ ُأيب ُسعيدُ ُعن ُأيب ُاخل ُُعن ُدري ُُإنُ ُ:قال. ُُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُ ُُثمُ ُ.لُمنُرمضانوُ العرشُاأل ُُاعتكف  ُُاعتكف  عىلُُركيةُ تُ ُيفُقبةُ ُ.وسطاأل ُُالعرش 

ُ ُطلعُرأُْأُ ُثمُ ُ.ةبُ اهاُيفُناحيةُالقُ بيدهُفنحُ ُاحلصريُ ُفأخذُ ُ:قالُ.اُحصريهِتُدُ س  مُهُفكلُ س 

ُ ُُ.فدنواُمنهُ.الناس 

ُُ:فقال ُاعتكفت  ُُإين ُأُ وُ األ ُُالعرش  ُل ُالليلةُلتمس  ُهذه ُُثمُ . ُُاعتكفت  ُالعرش 

ُأُ ُثمُ ُ.وسطاأل ُ ُنُأُ فمُ ُ.واخراأل ُُناُيفُالعرِشُإُُِ:فقيلُلُ.تيت  ُُمنكمُأنُُْحب  ُيعتكف 

ُُ,فليعتكْفُ ُُفاعتكف  ُ.ُمعهُالناس 

ُُهاُيفُطنيُ صبيحتُ ُسجدُ ينُأُ وأُ ُ,هاُليلةُوترريتُ وإينُأُ ُ:قال
 
ُفأُ ُ.وماء منُليلةُُصبح 

ُُوقدُقامُ ُ,إحدىُوعرشين ُُ.السامءُ ُرِتُطُِفمُ ُ.بحإىلُالص  ُُ.املسجدُفوكف  ُفأبرصت 

ُُ.واملاءُ ُالطنيُ  ُُحنيُفرغُ ُفخرج  ُهُفيهامُالطنيُ نفُِأُ ُ( )ةهُوروثُ وجبين ُُ,بحمنُصالةُالص 

ُ( ).واخرُِوإذاُهيُليلةُإحدىُوعرشينُمنُالعرشُاأل ُ.ُواملاء

                                                           

 .انتهى.ُويقالُهلاُاألرنبة,ُأيُطرفه:ُباملثلثة(:45ُ /4)قالُالسيوطيُ(ُ )

ُالبخاريُ(ُ ) ُالوجهُ(145ُ ,ُ 14 ,4ُ 1 ,3ُ 1 ,ُ  1 ,ُ 648ُ,080ُ,80)أخرجه منُهذا

ُأليبُسعيد ُقلت  ُعنُأيبُسلمة :"ُ ُمنُالنبي  ُسمعت  ثنيُما ُقالُملسو هيلع هللا ىلصحد  ُالقدر؟ ُيفُليلة :"ُ اعتكف 

ُاهللُ ُاأل ولُمنُرمضانُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُفقال,ُواعتكفناُمعه.ُعرش  ُأ مامك:ُفأ تاهُجبيل  ُالذيُتطلب  ,ُإن 

ُ.ُفاعتكفُالعرشُاألوسطُفاعتكفناُمعه ُأ مام ك:ُفقالفأتاهُجبيل  ُالذيُتطلب  ُ.ُإن  ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصفقام 

ُ:ُصبيحةُعرشينُمنُرمضانُفقال[ُفخطبُالناسُ]ُخطيبا ُ ُمعُالنبي  نُكانُاعتكف  ..ُفلريجعُملسو هيلع هللا ىلصم 

ُ."فذكره
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ُُ:قال.ُدرياخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُنرضةُ-658 ُُاعتكف  العرشُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.وسطُمنُرمضاناأل ُ ُُ.بانُلهتُ ُالقدرُقبلُأنُُْليلةُ ُيلتمس  بالبناءُُرُ مُ أُ ُُانقضنيُ فلام 

ُأُ ُ.ضوُ فقُ  ُأُ ُبينْتُثم ُله ُالعرِشُن  ُيف ُفأُ ُمرُ فأُ ُ.واخراأل ُُا ُُثمُ ُ.عيدبالبناء عىلُُخرج 

ُ.ُالناس

ُياُأُ ُ:فقال ُُالناساُي  ُوإُُِ,بينتُلُليلةُالقدراُكانتُأُ إن  .ُخبكمُهباأل ُُينُخرجت 

ُ.ُهافنسيتُ ُ.معهامُالشيطانُ(خيتصامنُ:ويفُرواية)انُفجاءُرجالنَُيتقُ  وهاُيفُفالتمس 

ُُ.منُرمضانُواخرُِالعرشُاأل ُ ُ.واخلامسةُوالسابعةُُِوهاُيفُالتاسعةُِالتمس 

ُأُ ُنحنُ ُجْلُأُ ُ:قالُ.امن ُُبالعددُُِعلمُ إنكمُأُ ُباُسعيدياُأُ ُ:قالُقلت .ُبذلكُمنكمُحق 

ُ فالتيُُونوعرشُواحدةٌُُإذاُمضْتُُ:قالُ؟ماُالتاسعةُوالسابعةُواخلامسةُ:قالُقلت 

ُثنت ُالتاسعةُونوعرشُانتليها ُمضْتُُ.وهي ُتليهاُُثالٌثُُفإذا ُفالتي وعرشون

_______________________ 

هتاُحصريٌُ)دونُقولهُُ د  ُعىلُس 
ُت ركي ة 

اهاُيفُناحيةُالقبة:ُقال.ُيفُقبة  ُبيدهُفنح  ُاحلصري  خذ 
ُ,ُفأ  ُأ طلع  ثم 

ُفدنواُمنه هُفكل مُالناس  ُ.ُويفُهذهُالزيادةُفائدتانُ(.رْأس 

ُفيهاُُ:الفائدةُاألوىل ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصصفةُالقب ةُالتيُاعتكف 

58ُ /4)ُ"رشحُمسلم"قالُالسيوطيُيفُ :)ُ ُت ركي ة)قوله ُقالُالنوويُ(قبة بود: ُمنُل  ,ُأيُصغرية

هتا:ُوقالُالقرطبي د  ُ.ُانتهى.ُ"أيُباهبا:ُهيُالتيُهلاُباٌبُواحٌدُعىلُس 

ُ ُيف ُاحلافظ ُالفتح"وقال ُ 1/ )ُ"مقدمة :)ُ ُتركية)قوله كُ(قبة ُالرت  ُإىل ُمنسوبٌة .ُ ُاجليل  وهم

ُانتهى.ُ"املعروِفُ

ُالثانية ُاخل طبةُ:الفائدة ُصفِة ُبيان  ُالقبة. ُداخل ا ُوأن  .ُ ُالبخاري ُخطيباُ )بخالفُرواية ُفقام فإناُ(.

ُاخلطبةُعىلُاملنب ُي طلقُعليهُ,ُاجلمعُبينهامُوي مكن.ُوليسُكذلك,ُت وهمُأن  ُمنُكل مُالناسُقائام  أن 

 .ُواهللُأعلم.ُوإنُملُيكنُعىلُمنب,ُبأ ن هُخطب
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ُ( ).وعرشونُفالتيُتليهاُاخلامسةُ ُفإذاُمضُمخٌسُ.ُالسابعة

ُُأنُ ُ؛ُنيسُ أُ ُعنُعبدُاهللُبنُُِ-651ُ ُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُثمُ ُ,القدرُُِليلةُ ُريت 

ُوأُ ُ.نسيتهاأُ  ُأُ حُ بُْراينُص  ُُسجدُ ها
 
ُفمُ ُ:قالُ.وطنيُ ُيفُماء ُليلةُثالث  ُ.وعرشينُطرنا

ُ ُفصىل  ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُبنا ُوالطنيُُِثرُ أُ ُوإنُ ُفانرصف  ُوأُ عىلُجبهتُُِاملاء ُ:قالُ.هنفُِه

ُ.ثالثُوعرشينُ:نيسُيقولوكانُعبدُاهللُبنُأُ 

ُُ:لقابيٌُبنُح ُُزرُ عنُُ–660ُ ُُبنُ ُيبُ أُ ُسألت  ُخاكُابنُ أُ ُإنُ ُ:فقلت.ُُكعب 

ُأنُالُيتُ ُرادُ أُ ُ.رمحهُاهللُ:فقالُ.صبُليلةُالقدراحلولُيُ ُقمُِنُيُ مُ ُ:سعودُيقولمُ  ُكل 

ُ ُأُ مُ أُ ُ.الناس  ُقدُعلم ُإنه ُا ُيفُرمضانن  ُا ُوأُ . ُيفن  ُواخرُِاأل ُُالعرِشُُا .ُ ُليلةُ وأن  ُسبعُ ُا

ُ.ُوعرشين

ُُثمُ  ُأُ ُ.يستثنالُيُ ُحلف  ُُ.اُليلةُسبعُوعرشينن  ُُ:فقلت  ُُبأي  باُذلكُياُأُ ُيشءُتقول 

ُالتيُأُ ُ,بالعالمةُُِ:قالُ؟املنذر ُباآلية ُأو ُرسول  ُأُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخبنا ن 
ُتطلعُيومئذُ  الُُا

ُ.شعاعُهلا

ُعلميُهيُالليلةُالتيُأُ ُكبُ وأُ ُ.هاعلمُ أل ُُإينُواهللُِ:يبٌُّقالُأُ ُ:ويفُرواية ُمرناُرسول 

ُ.وعرشينُهيُليلةُسبعُ ُ.هابقيامُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُ:فقال.ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعندُرسولُُِالقدرُُِتذاكرناُليلةُ ُ:قال.ُريرةُعنُأيبُهُ ُ-ُ 66

                                                           

ُآخرُعنُأيبُسلمةُعنُأيبُسعيد(ُ ) حيحنيُمنُوجه  مُيفُالتعليقُالسابق.ُأصلهُيفُالص  ُ.ُكامُتقد 

انُمعهامُ)دونُقولهُُ ُأل خبكمُهباُفجاءُرجالنَُيتق  ُ(.الشيطانُفن سيت هاوإيِنُخرجت 

ُبذلكُمنكم:ُقال.ُياُأباُسعيدُإنكمُأ علمُبالعددُمن ا:ُقلت)ودونُقولهُ  (.الخ...ُأجلُنحنُأ حق 
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ُُ.القمرُ ُحنيُطلعُ ُكمُيذكرُ يُ أُ  ُِشُُوهوُمثل  ج ُُق 
ُُ.( )؟فنةُ 

                                                           

نيُامل عجمة( ) ُالش  ُبكرِس ُالشق ُالنصف. ,ُ ُاجلفنة)و ُالطعامُِ( فنة ُج  .ُ ُبِشق  ُالعرشين ُبعد ُفيام ُالقمر  شب ه

ُوعرشين:ُوقيل,ُاجل فنة ُسبع   .البنُاجلوزي(046ُ / )كشفُامل شكِلُُ.أ رادُبهُليلة 
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 كتاب االعتكاف
ُ

ُالعرشُاألواخرُمنُشهرُرمضانبابُاالجتهادُيفُ

ُُ:قالتُعائشةُريضُاهللُعنهاُ:قالزيدُيُ ُبنُُِاألسودُُِعنُ-ُ 66 اهللُُكانُرسول 

ُُملسو هيلع هللا ىلص ُُ,واخرُِاأل ُُيفُالعرِشُُتهدُ جي  ُ( ).هيفُغريُُِتهدُ ماُالُجي 

ُبابُصومُعرشُذيُاحلجةُ

ُُ:قالتُ.عنُعائشةُ-664ُ ُُماُرأيت  ُ.رشُقطيفُالعُ ُصائامُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُأنُ ُ:ويفُرواية ُملُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ.مُالعرشص 

ُُ

                                                           

ُ":ُمنُروايةُمرسوقُعنُعائشةُقالت(03ُ  )ومسلمُ(0ُ 1 )أصلهُيفُالبخاريُ(ُ ) ُملسو هيلع هللا ىلصكانُالنبي 

ه ُمئزر  ُشد  ُالعرش  ُأ هل ه,ُوأ حياُليل ه,ُإذاُدخل   .ُ"وأ يقظ 
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 كتاب احلج
 

ُيبُعليهباح,ُوبيانُحتريمُالطُ حرمُبحجُأوُعمرة,ُوماُالُيُ باحُللمُ بابُماُيُ ُ

ُُ:قال.ُُعنُجابرُ ُ-663ُ ُُنيُفليلبسُِعلُ نُ ُمنُملُجيدُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُ.نيفُ خ 

ُُفليلبْسُُإزاراُ ُومنُملُجيدُْ ُس  ُ( ).اويل 

ُبابُمواقيتُاحلجةُوالعمرةُ

ُسأُ يُ ُاهللُُعبدُُِبنُ ُجابرُ ُأنهُسمعُ ُ؛بريالزُ ُأيبُعنُ-665ُ ُعنُاملُ ُل  ُ:فقالُ؟هل 

ُ ُرفعُ أُ )ُسمعت  ُالنبي ُُحسبه ُملسو هيلع هللا ىلصُإىل ُهُ مُ ُ:فقال( ُاحلليفةُهلُِأُ ُل  ُذي ُمن .ُاملدينة

ُهُ ومُ ُ.حفةوالطريقُاآلخرُاجل ُ ُومُ ُ.قرُْعُُِالعراقُمنُذاِتُُأهلُُِل  منُُنجدُ ُهلُِأُ ُهل 

ُومُ ُ.قرن ُ.ملُ مُْلُ منُيُ ُاليمنُُِأهلُُِهل 

ُبابُالتلبيةُوصفتهاُووقتهاُ

ُلبُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِتلبيةُ ُأنُ ُ؛مرُعُ ُاهللُبنُُِعنُعبدُُِعنُنافعُ ُ-666ُ يكُاللهم 

ُ.ُلبيك ُُلبيك  ُلكُواملُ ُوالنعمةُ ُاحلمدُ ُإنُ ُ.يكلكُلبُ ُالُرشيك  ُ.ُلكُلكُالُرشيك 

ُ,كيُْبيدُ ُواخلريُ ُ.كوسعديُُْيكيكُلبُ لبُ ُ:مرُيزيدُفيهاعُ ُاهللُبنُ ُوكانُعبدُ ُ:قال

ُُيكُوالرغباءُ لبُ  ُ( ).إليكُوالعمل 

ُكانُعُ ُ:عمرُيقولُاهللُبنُ ُوكانُعبدُ ُ.عنُسامل ُُ:ويفُرواية ُلمرُبنُاخلطابُي 

                                                           

 .مرفوعا ُمثلهُعنُابنُعباسُ(08ُ  )ومسلمُ(033ُ )أخرجُالبخاريُ(ُ )

ُ.ُمنُهذاُالوجه(303ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

 (.ُالخ..ُوسعديك.ُلبيكُلبيك:ُوكانُعبدُاهللُبنُعمرُيزيدُفيها)دونُقولهُُ
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ُُرسولُُِبإهاللُِ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل
ِ
ُهؤالء ُالكلامتُمن ُلبيكلبُ ُ:ويقول. ُاللهم  ُيك يكُلبُ .

ُُغباءُ والرُ ُ,يكواخلريُيفُيديكُلبُ .ُيكدُ وسعُْ ُ( ).إليكُوالعمل 

ُلبُ ُ:كانُاملرشكونُيقولونُ:قال.ُاسُعبُ ُعنُابنُُِ-660ُ .ُلكُيكُالُرشيك 

ُ ُُ:فيقولونُ.قدُ ُقدُ ُويلكمُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُفيقولُرسول  هُوماُمتلكُ ُ.هوُلكُُرشيكاُ إال 

ُ ُ.طوفونُبالبيتوهمُيُ ُ.يقولونُهذاُ.ملك 

ُبابُحتريمُالصيدُللمحرمُ

ُعنُُ–668ُ ُاهللُعنُابنُُِعبدُُِبيدُاهللُبنُِهريُعنُعُ يينةُعنُالزُ عُ ُفيانُبنُِس 

ُُعباسُ  ُثُ ج ُُبنُُِعِبُعنُالص  ُُمرُ ُ:قالُامة ُباألبواءوأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُيبُرسول  وُأُ ُ,نا

ُفأُ ُ.انبودُ  ُحلمُُِهديت  ُمن ٌُ ُمحارُُِله ُُ,وح ُحم  ُعلُ فردُ ُ.رمٌُوهو ُُ.ه يفُُىُرأُ فلام 

ُ( ).اُحرمٌُولكن ُُ,عليكُهُليسُبناُردٌُّإنُ ُ:قالُ.وجهيُالكراهةُ 

                                                           

منُطريقُساملُونافعُأيضا ُعنُابنُعمرُ(ُ 303ُ,550 ,360ُ ,351ُ ُ,300)أخرجهُالبخاريُُ( )ُ

ُ.به

ُفيها)دونُقولهُُ مرُيزيد  ُاهللُبنُع  ْيك.ُلب يكلب يكُ:ُوكانُعبد  ُ(.الخ..ُوسعد 

ُبإهالل)ودونُقولهُ ل  ُبنُاخلطابُي  ُُ(الخ...ُكانُعمر 

مرُاقتدىُيفُذلكُبأ بيه,ُوأخرجُابنُأيبُشيبةُ(:0ُ 4/3)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُع  ُابن  ُأن  رف  فع 

ُعمرُ:ُمنُطريقُاملسورُبنُُمرمةُقال ُُلبيكُمرغوباُ "وزادُ,ُفذكرُمثلُاملرفوعُ"كانتُتلبية  ومرهوبا 

 .انتهى.ُ"إليكُذاُالن عامءُوالفضِلُاحلسِنُ

ُ( ُ )ُ ُالبخاري 1ُ 0 )أخرجه , 343ُ , 356ُ )ُ 14ُ  )ومسلم )ُ عمر  ُويونسُوم  ُمالك  ُروايِة من

هريُبه ُ(.ُمحارا ُوحشياُ )لكنُقالواُ.ُوالليثُوصالحُبنُكيسانُكلهمُعنُالز 

ُ:ُ)قوله(:ُ 3/4)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ملُختتلفُالرواةُعنُمالكُيفُذلك,ُوتابعهُ(:ُوحشياُ محارا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُعيينةُعنُالزهريُفقالُ ةُالرواةُعنُالزهري,ُوخالفهمُابن  أخرجهُمسلم,ُُ"حلمُمحاِرُوحٌ"عام 

ُاحلميديُصاحبُسفيان ُصارُيقولُ.ُ"محارُوحٌ"أنهُكانُيقولُيفُهذاُاحلديثُ,ُلكنُبني  حلمُ"ثم 

ُعىلُاضطرابهُفيه.ُ"محارُوحٌ ُ.فدل 

ُ ُت وبعُعىلُقوله ُ"حلمُمحارُوحٌ"وقد ُالطباينُمنُطريقُ. ُأخرجه ُما ُمنها ُمقاٌل, ُفيها منُأوجه

مروُبنُدينارُعنُالزهري ُع  ُوقالُإسحاقُيفُ, ُ"مسنده"لكنُإسنادهُضعيٌف, :ُ ُالفضلُبن  أخبنا

هريُفقالُ لقمةُعنُالز  مروُبنُع  وسىُعنُحممدُبِنُع  يُعنُوقدُخالفهُخالٌدُالواسط,ُ"حلمُمحار"م 

هريُُ"محارُوحٌ"حممدُبنُعمروُفقالُ ُمنُطريقُابِنُإسحاقُعنُالز  كاألكثر,ُوأخرجهُالطباين 

ُ"رجلُمحارُوحٌ"فقالُ ُعىلُ, ُويدل  ولف, ُخ  ُإذا ُبه تج  ُأنهُالَُي  ُاحلديثُإال  وابنُإسحاقُحسن 

ُالزهريُذلك ُعن ُفيه نُقال ُم  ُوْهِم ريجُقالُ, ُج  هري"روىُابن  ُللز  ُقلت  ُقالُاحلامرُ : ُعقرٌي؟ الُ:

ُعوانةُيفُصحيحيهام.ُ"أ دري ُخزيمةُوابن  ُ.أخرجهُابن 

ُآخر ُحلمُمحار,ُوقدُجاءُعنُابِنُعباسُمنُوجه  ُالذيُأهداهُالصعب  فأخرجهُمسلمُمنُطريقُ.ُأن 

ُقالُ بريُعنُابنُعباس  ُ"احلكمُعنُسعيدُبِنُج  ُإىلُالنبي  ُمحارُملسو هيلع هللا ىلصأ هدىُالصعب  ويفُروايةُ.ُ"ِرجل 

ُقالُتارةُ.ُ"محارُوحٌُيقطرُدماُ عجزُ"عندهُ وأخرجهُأيضا ُمنُطريقُحبيبُبِنُأيبُثابتُعنُسعيد 

ُ."ِشّقُمحار"وتارةُُ"محارُوحٌ"

ُمنُطريقُطاوسُعنُابِنُعباسُقال يُذلكُماُأ خرجهُمسلمُأيضا  ُأرقم,ُفقالُ":ُويقو  قدمُزيدُبن 

ه :ُوهوُحراٌمُ؟ُقالُملسو هيلع هللا ىلصلرسوِلُاهللُكيفُأ خبتنيُعنُحلمُصيدُأ هديُ:ُلهُعبدُاهللُبنُعباسُيستذكر 

ه له,:ُوقال.ُأ هديُلهُعضٌوُمنُحلمُصيدُفرد  مٌُُإناُالُنْأك  ر  وأخرجهُأبوُداودُوابنُحبانُمنُ.ُ"إن اُح 

ُرسولُاهللُُياُزيدُبنُأرقم,"طريقُعطاءُعنُابنُعباسُأنهُقالُ ُأن  ُ.ُ"فذكرهُ.ملسو هيلع هللا ىلصهلُعلمت 

هُعليه,ُ ُمنُواتفقتُالرواياتُكل هاُعىلُأنهُرد  ُماُرواهُابنُوهبُوالبيهقيُمنُطريقهُبإسناد ُحسن  إال 

ُُ"طريقُعمروُبنُأميةُ ُأهدىُللنبي  ُالصعب  ٌُ ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُمِحاِرُوح ُمنه.ُعجز  ُ,ُوهوُباجلحفةُفأكل  وأكل 

ُاحلي ُ:ُقالُالبيهقيُ"القومُ ُالل حم,ُإْنُكانُهذاُحمفوظا ُفلعل هُرد  بِل  ُ.وق 

ُلكونهُ[:ُابنُحجرُ]ُقلتُ هُحيا  ويفُهذاُاجلمعُنظٌرُملاُبي نته,ُفإْنُكانتُالطرقُكلهاُحمفوظةُفلعل هُرد 

ُألجله ُصيد ُلذلك, ُتارة ُاللحم ُورد  ُقالُ, ُوقد ُألجله, ُي صد ُمل ُأن ه ُأ خرىُحيثُعلم ُتارة  بِل ه وق 
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ُ:قالُُعباسُ ُبريُعنُابنُِج ُُبنُُِأيبُثابتُعنُسعيدُُِبنُُِعنُحبيِبُُ-661ُ

ُ ٌُ ُملسو هيلع هللا ىلصُامةُإىلُالنبي ُجثُ ُعبُبنُ أ هدىُالص  ُوح ُُ.محار  هُعليهُ.رمٌُوهوُحم  ُ:وقالُ.فرد 

ُنُ لوالُأُ  ُ.ناهُمنكلُْبُِقُ رمونُلُ اُحم 

ُُىهدأُ ُ:ويفُروايةُ  ُالص  ُُملسو هيلع هللا ىلصُامةُإىلُالنبي ُجثُ ُبنُ ُعب  ٌُ ُمحارُُِرجل  ُ.وح

_______________________ 

ُفليسُللم:ُ"األمُُ"الشافعيُيفُ ُحيا  ُحي ُإنُكانُالصعبُأهدىُلهُمحارا   ٌ ُوح ,ُحرمُأْنُيذبحُمحار 

ُأنهُِصيدُله تملُأْنُيكونُعلم  ُفقدَُي  ُ.ُوإنُكانُأ هدىُلهُحلام 

ه,ُونقلُالرتمذيُعنُالشافعي هُعىلُوجِهُالتنز  ُمنُأجلهُفرتك  هُلظن هُأ ن هُصيد  ُ.ُأنهُرد 

تمل مروُبنُأ مي ةُعىلُوقتُآخرُوهوُحا:ُوَي  ُرجوِعهُأنَُيملُالقبولُاملذكورُيفُحديثُع  منُُملسو هيلع هللا ىلصل 

ُ.ويفُغريهاُمنُالرواياتُباأل بواءُأوُبودان,ُمكة,ُويؤيدهُأنهُجازٌمُفيهُبوقوعُذلكُباجل حفة

ُاحلامرُمذبوحاُ :ُوقالُالقرطبي ُأحرض  تملُأْنُيكونُالصعب  ُُ,َي  ُمنهُعضوا ُبحرضةُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصثمُقطع 

نُقالُأ هدىُمحاراُ  ُفم  مهُله, ُفقد  ُومنُقالُحلمُمحار. ُحيا , ُمذبوحا  ُبتاممه ُأراد .ُ ُللنبي  مه ُقد  ُما أراد 

ازاُ .ُوَيتملُأْنُيكونُمنُقالُمحاراُ :ُقال.ُملسو هيلع هللا ىلص هُجم  تملُأ نهُأ هداهُلهُحي ا ُ:ُقال.ُأطلقُوأرادُبعض  وَي 

اه هُعليهُذك  ُرد  ُأنه,ُفلام  ُمنهُظانا  ُُوأ تاهُبعضو  ملته,ُفأ علمهُبامتناِعهُأن  ُبج  إنامُرد هُعليهُملعنىُخيتص 

ُاجل زءُمنُالصيِدُحكمُالكّلُ ُ.حكم 

ُ.ُواجلمعُمهامُأ مكنُأ وىلُِمنُتوهيِمُبعِضُالروايات:ُقال

ترجمُالبخاريُبكونُاحلامرُحي ا ,ُوليسُيفُسياقُاحلديثُترصيٌحُبذلك,ُوكذاُنقلواُ:ُوقالُالنووي

ُالرواياتُالتيُذكرهاُمسلٌمُارَيةُيفُأن هُمذبوحهذاُالتأويلُعنُ ُ.ُانتهى.ُمالك,ُوهوُباطٌلُألن 

ُالتأويلُاملذكور ُبطالن سنُإطالقه َُي  ُمل م ُتقد  ُما لت  ُتأم  ُوإذا ُالزهريُالتيُهيُ, والُسي امُيفُرواية

ُالشافعيُيفُ ُقال ُوقد ُالباب, ُهذا ُ"األم"عمدة ُأُ : ُالصعبُأ هدىُمحارا  ُأن  ُمالك  ُمنُحديث  ثبت 

نُروى ُم  ُحديِث ُالرتمذي, ُوقال , ُمحار  ُأ هدىُحلم  ُأنه هريُيفُحديثُ: ُأصحابُالز  روىُبعض 

 .انتهىُكالمُابنُحجر.ُوهوُغريُحمفوظُ"حلمُمحارُوحٌ"الصعبُ
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ٌُ ُزُمحارُِعجُ ُ:ويفُرواية ُُ.يقطرُدماُ ُوح

ُُىهدأُ :ُويفُروايةُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُللنبي  ٌُ ُمحارُُِشق  ُ( ).هفردُ ُوح

ُاهلل عبدُ فقالُلهُُ.رقمأُ ُبنُ ُزيدُ ُقدمُ ُ:قالُُساعبُ ُعنُابنُُِعنُطاوسُ ُ-600ُ

ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهديُإىلُرسولُِأُ ُصيدُ ُنيُعنُحلمُِخبتُ أُ ُكيفُ:-هُيستذكرُ ُ-ُعباسُبنُ 

اُهُإنُ لُ كُ اُالُنأُْإنُ ُ:فقالُ.هفردُ ُصيدُ ُمنُحلمُُِهديُلهُعضوٌُأُ ُ:قالُ:قالُ؟وهوُحرامٌُ

ُ.حرمٌُ

ُبيدُاهللُعُ ُبنُُِاُمعُطلحةُ كن ُُ:قال.ُعثامنُالتيميُلرمحنُبنُِاُعنُعبدُُِ-ُ 60

ُُ.عنُتورُ اُمُ ومن ُ.ُنُأكلاُمُ فمن ُُ-ُوطلحةُراقدُ-ُهديُلهُطريٌُفأُ ُ.مٌُرُ ونحنُح ُ ُفلام 

ُوفُ ُاستيقظُطلحةُ  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكلناهُمعُرسولُِأُ ُ:وقالُ.هكلُ نُأُ مُ ُق 

ُحرمُوغريهُقتلهُمنُالدوابُيفُاحللُواحلرمبابُماُيندبُللمُ ُ

ُعنُُ-ُ 50 ثُعنُُ:عبةُقالش  د  ُقتادةَُي  ُعنُعائشةُاملسيبُنُِسعيدُبسمعت 

ُالنبي ُ ُقالُ؛ملسو هيلع هللا ىلصُعن ُُ:أنه ُيُ ُمخس  ُُقتلنُ فواسق ُاحلل  والغرابُُ,احليةُ:واحلرمُُِيف

ُُ,والفارةُ ُ,األبقعُ  .اديُ واحل ُُ,العقورُ ُوالكلب 
( )ُ

                                                           

ُالشيخنيُروياهُمنُطريقُأخرى(ُ ) مُيفُاحلديثُقبلهُأن  .ُلكنُمنُحديثُابنُعباسُعنُالصعب,ُتقد 

ُ.فهوُمنُمسندُالصعب

اُروايةُم سلمُهناُفهوُمنُمسندُابنُعباسُ مُُمتلفُعنُ.ُولذاُفهوُمنُالزوائد.ُأم  معُأنُاللفظُاملتقد 

ُ.ُهذاُاللفظ

ُ.انظرُكالمُاحلافطُابنُحجرُالذيُنقلتهُيفُالتعليقُالسابق

ُ,ُمنُروايةُعروة(18ُ  )ومسلمُ(64ُ 4,ُ 04 )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) منُ(18ُ  )ومسلمُأيضا 
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ُ.سمُكالمهاُعنُعائشةُمثلهروايةُالقا

ُ(.ُاحلية)دونُقولهُُ

ُاحلي ِةُيفُاحلديِثُالذيُبعده.ُ(األبقع)ودونُقولهُ ُ.وسيأيتُذكر 

اُقولهُ زادُيفُروايةُسعيدُبنُاملسيبُعنُعائشةُعندُ(:3/48ُ)ُ"الفتح"فقالُاحلافظُيفُُ(األبقع)أم 

ُ"األبقع"مسلمُ ُأ صحاِبُاحلديِثُكامُ. ُبعض  ُالقيِد ُهبذا ُبياٌض,ُوأ خذ  وهوُالذيُيفُظهِرهُأوُبطنِه

ُمحِلُاملطلِقُعىل حُباختياره,ُوهوُقضية  زيمةُقدُار  ُخ  ُابن  ُوجدت  .ُُاملقي دحكاهُابنُاملنذرُوغريه,ُثم 

ُ:ُوأ جابُابنُبطال ُألناُمنُروايةُقتادةُعنُسعيد,ُوهوُمدلٌسُوقدُشذ  ُهذهُالزيادةُالُتصح  بأن 

ُ:ُوقالُابنُقدامة.ُالُتثبتُهذهُالزيادة:ُبذلك,ُوقالُابنُعبدُالب ُأصح  ُ.الرواياتُاملطلقة 

ُ.ويفُمجيعُهذاُالتعليلُنظر

ُشعبة ُبأن  اُدعوىُالتدليسُفمردودٌة ُماُهوُمسموٌعُهلمُأم  وهذاُ,ُالُيرويُعنُشيوخهُاملدل سنيُإال 

عبةُبسامعُقتادة ميلُعنُش  ُيفُروايتهُمنُطريقُالنرْضُبِنُش  حُالنسائي  عبة,ُبلُار  اُ.ُمنُروايِةُش  وأم 

ُ.ُنفيُالثبوتُفمردوٌدُبإخراجُمسلم

ُالرتجيح ُالزيادةُِ:ُوأما ُاحلافظُِبلُالزيادةُمقبولٌةُمنُا,ُفليسُمنُرشطُقبوِل .ُوهوُكذلكُهنا.ُلثقِة

ُقدامة هُيفُاإليذاءُوحتريمُاألكلُِ:ُنعمُقالُابن  ُباألبقعُماُشارك  لتحق  ُعىلُإخراجُ.ُي  ُالعلامء  وقدُاتفق 

ُمنُذلك ُاحلب  رابُالصغرِيُالذيُيأكل  ُالغ  ُالزرع, ُلهُغراب  قال  ُبجوازُ,ُوي  ويقالُلهُالزاغ,ُوأ فتوا

ُباألبقعأكله,ُفبقيُماُعداهُمنُالغربانُ بخالفُُ"الروضة"ومنهاُالغدافُعىلُالصحيحُيفُ.ُملتحقا 

ُالبني,ُواملعروفُعندُأهلُاللغةُأ ن هُاألبقع ُقدامةُالغدافُغراب  ىُابن  ُ.ُتصحيحُالرافعي,ُوسم 

رابُ,ُاملرادُبالغرابُيفُاحلديثُالغدافُواألبقع:ُوقالُصاحبُاهلداية اُغ  ألنامُيأكالنُاجليف,ُوأم 

ملُماُجاءُيفُحديثُأيبُسعيدُعندُ.ُالزرعُفال ُفيهُخالفا ,ُوعليهَُي  وكذاُاستثناهُابنُقدامة,ُوماُأ ظن 

ُُ-أيبُداودُ ُقالُفيهُُ-إْنُصح  ُوالُيقتله"حيث  هُعنُ.ُ"وي رميُالغراب  هُنحو  ُاملنذرُوغري  وروىُابن 

ُقالُابنُاملنذر ُوجماهد, ُالغرابُيف:ُعل  ُالعلمُقتل  فظُعنه ُمنَُي  ُكل  ُماُجاءُعنُأ باح  ُاإلحرامُإال 

ُ.ُعطاء راب  ُغ  ُقرن  ُكرس  ِرم  ُ:ُوقالُاخلطايب,ُإْنُأ دماهُفعلْيهُاجلزاء:ُفقال.ُقالُيفُحم  تابعُأحٌدُعطاء  ملُي 

هُغرابُالزرع.ُعىلُهذا,ُانتهى تملُأْنُيكونُمراد   .انتهىُكالمُابنُحجرُبتجوز.ُوَي 
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ُزيدُُِ-504ُ ُبريج ُُبنُُِعن ُُ:قال. ُيُ ُ:مرعُ ُابنُ ُرجٌلُُسأل  ُما ُُقتل  منُُالرجل 

ُ ُُالدواب  ُحم  ُإُِحدُ ُ:قالُ؟رمٌُوهو ُنُِحدُ ثتني ُيأُُْ؛ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسوةُِى ُكان ُبقتلُُِرُ مُ أنه

ُ.ُواحليةُ,والغرابُ,اديُ واحل ُُ,والفارةُ,العقورُالكلِبُ

ُ( ).أيضاُ ُويفُالصالةُُِ:قال

ُحرمُعينيهبابُجوازُمداواةُامل ُُ

ُُبيهُبنُِعنُنُ ُ-603 ُ,( )لُ اُبملُ ىُإذاُكن حتُ ُ.عثامنُبانُبنُِناُمعُأُ خرْجُ:قال.ُوهب 

ُُ.يهن ُيُْبيدُاهللُعُ مرُبنُعُ اشتكىُعُ  ُفأُ ُ.هوجعُ ُاشتدُ ُ( )وحاءاُبالرُ ن ُُكُ فلام  بانُإىلُأُ ُرسل 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(040ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ(.ويفُالصالةُأيضاُ )قولهُدونُُ

الِةُلي نب هُبذلكُعىلُجوازُقتِلُ[ُأيُمسلمُ]ُزادُ(:3/45ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُالص  يفُآخرهُذكر 

ُ.انتهى.ُاملذكوراتُيفُمجيعُاأل حوال

81ُ /0)ُ"الفتح"وقالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبلُيفُ ُبِنُ(: وروىَُييىُبنُأيبُكثريُعنُضمضِم

ُعنُأيبُهريرة,ُ ُاهللُ"جْوس  ُرسول  ُبقتلُاأل سودينُيفُالصالةُملسو هيلع هللا ىلصأن  خرجهُ.ُ"احليةُوالعقرب:ُأ مر 

ُ.حسنُصحيح:ُوقال.ُاإلمامُأمحدُوأبوُداودُوالنسائيُوابنُماجهُوالرتمذي

ُمعنيُوالعجل:ُمٌي,ُقالُأمحدوضمضمُهذا,ُيام ُ.ليسُبهُبأس,ُووث قهُابن 

ُمنهم ُالصالة, ُوالعقربُيف ُاحلية ُقتل ُيف صوا ُورخ  ُاحلديث, ُهبذا ُالعلامء ُأكثر  ُوأخذ ُعمر,ُ: ابن

ُوالشافعيُوأمحدُوإسحاقُوغريهم ُوهوُقولُأيبُحنيفة ُواحلسن, .ُ ُولعل  ُخاصة, ُالنخعي  وكرهه

ُملُتبلغهُيفُذلك نةُ   ُ:ُلُسفيانوقا.ُالس  ُيقتلُالرجل  ُُ-يفُصالتهُ:ُيعنيُ-البأسُأْن ُوالعقرب  احلية 

ُماُي ؤذيه ,ُوكل  ُوالقمل  ُوالبق  ُوالبعوضة  ُ.انتهىُكالمهُ.والزنبور 

 .ميالُ ُ  :ُوقيل,8ُ :ُوقيل,ُميال ُمنُاملدينة0 موضٌعُبنيُمكةُواملدينةُعىلُ.ُبوزنُمج  لُ( )

ُاهللُ.ُعىلُطريقُمكةُالقديم.كيلوُ 8موضٌعُمعروٌفُعنُاملدينةُُ(4) ُ,ُي نزلُفيهُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ,ُويصل 
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ُيسألُ ُبنُِ ُأنُِفأُ ُ.هعثامن ُإليه ُدُْمُِْضُاُرسل ُمه  ُبالص  ُُفإنُ ُ.( )ِبُا ثُعنُحدُ ُعثامن

ُُ,ينيه,ُيفُالرجلُإذاُاشتكىُعُ ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ ُضمُ ُ,رمٌُوهوُحم  ُ.اُبالصبدمه 

ْتُدُ رمُ عمرُبيدُاهللُبنُمُ عُ ُبنُ ُعمرُ ُأنُ ُ:ويفُرواية
هاُفنهاهُيكحلُ ُرادُأنُْفأُ ُ.هعين ُُ( )

ُدُ ضمُ رهُأنُيُ مُ وأُ .ُعثامنُبنُ ُأبانُ  ُُعنُُِعفانُثُعنُعثامنُبنُِوحدُ ُ,بهاُبالص  ُالنبي 

ُُ؛ملسو هيلع هللا ىلص ُ.ذلكُأنهُفعل 

ُمُإذاُماتحرُِبابُماُيفعلُبامل ُُ

ُرجالُ ُأنُ ُ,ُاسُ عبُ ُبري,ُعنُابنُِبنُج ُُدينار,ُعنُسعيدُُِمروُبنُِعنُعُ ُ-605ُ

ُراحلتُ وقصتُ أُ  ُُ,هه ُحم  ُُرمٌُوهو ُُ.فامت  ُرسول  ُُفقال ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
 
ُبامء ُ.وسدرُ ُاغسلوه

ُُوالُ.وهُيفُثوبيهن ُوكفُ  ُرواُرأُْمُ خت  ُهُيُ فإنُ ُ.ههُوالُوجهُ س  ُ.ياُ لبُ يومُالقيامةُمُ ُبعث 

ُُ:ويفُروايةُشعبةُعنُأيبُبرشُعنُسعيد ُ.خارجُرأسهُ.طيباُ ُوالُيمس 

ُفإنهُيُ ُ,خارجُرأسهُووجههُ:ذلكثنيُبهُبعدُحدُ ُثمُ ُ:قالُشعبة يومُالقيامةُُبعث 

.داُ لبُ مُ 
( )ُ

_______________________ 

ُالرشف  .فيهُبئٌرُومسجٌدُي قالُلهُمسجد 

دُ (ُ ) دُوضم  ُضم  قال  ُ.ُي  ْمِدُالشدُ .ُومعناهُالل طخ  ُالض  ُهباُالعضوُاملؤوف,ُوأصل  د  ش  ُللِخْرقِةُالت يُي  قال  ُ.وي 

ِبُ.ُضامدٌُ.ُبآفةُأ يُامل صاب رٌُّ.ُوجيوزُإسكانا,ُبكرسُالباء.ُوالص   .دواٌءُم 

ُوامليمُُِ:(50 /0 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(ُ )
ِ
ُامل لتحمِةُمنُ:ُبفتِحُالراء ُيفُالطبقِة ُيعرض  ورٌمُحارٌّ

ُأحِدُاألخالط.ُالعني هاُالظاهر,ُوسبب هُانصباب  ماغ.ُوهوُبياض  ُإىلُالد  ُمنُامل ِعدِة ,ُأ وُأ بخرةُتصعد 

كام ُالز  ُإىلُاخلياشيمُأ حدث  دُ ُ,فإِنُاندفع  م  ُالر   .انتهى.ُالخ...ُأوُإىلُالعنِيُأ حدث 

ُ,ُوهذهُالروايةُتتعل قُبالتط يبُالُبالكشفُوالتغطية(:3/53ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(4) ُأ حفظ  وشعبة 
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ُ(ُحسبتهُقال.ُ)هيكشفواُوجهُ ُوأنُُْ:أيبُالزبريُعنُسعيدويفُروايةُ ُ.ُهورأس 

ُ( ).واُوجههوالُتغطُ ُ:منصورُعنُسعيدويفُروايةُ

ُلُبعذرُاملرضُونحوهحرمُالتحلُّبابُجوازُاشرتاطُامل ُُ

ُُأنُ ُ؛اسُ عبُ ُعنُابنُُِ-606ُ ُض  املطلبُريضُاهللُعنهاُُعبدُُِبريُبنُِالزُ ُباعةُبنت 

_______________________ 

نُروىُهذاُاحلديث ُم  ُذهن هُمنُالتطيبُإىلُالتغطية,ُِمنُكل  واتهُانتقل  ُر  ُبعض  ُ.انتهى."فلعل 

نوهُ".ُعنُشعبةمنُروايةُخالدُبنُاحلارثُ(4840ُ)ففيُسننُالنسائيُالكبىُ.ُفيهُنظرٌُ:ُقلت وكف 

لبياُ :ُقال,ُيفُثوبنيُخارٌجُرأسه ُفإنهُيبعثُيومُالقيامةُم  وهُطيبا  س  فسألت هُبعدُعرشُ:ُقالُشعبة.ُالُمت 

ُأنهُقال ه:ُسننيُفجاءُباحلديثُكامُكانُجييءُبهُإال  هُورْأس  رواُوجه  م  ُ.ُ"والُخت 

ه,ُيباُ والُي مسُط"منُروايةُأيبُأسامةُعنُشعبةُ(4160ُ)والبنُحبانُ هُورْأس  مرُوجه   "والُخي 

ُالبخاريُ( ) منُطريقُ(06ُ  )ومسلمُ(054ُ ُ, 05 ,ُ 03 ,01ُ  ,00ُ  ,06ُ  )أخرجه

بريُبه مروُبنُدينارُوأيوبُعنُسعيدُبِنُج  ُ.أيبُبرشُجعفرُبنُأيبُوحشيةُوع 

ُ(.ووجهه)دونُقولهُُ

ُ(.ُأنُيكشفواُوجهه)ودونُقولهُ

ُ(.والُت غطواُوجهه)وقولهُ

ُملبياُ )قولهُ(:3/53ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ بعث  ُعليها(ُي  ُبذلكُ.ُأيُعىلُهيئتِهُالتيُمات  واست دل 

كواُمنُهذاُاحلديثُبلفظةُاختلفُيفُثبوهِتا وهيُ,ُعىلُبقاءُإحرامهُخالفا ُللاملكيةُواحلنفية,ُوقدُمتس 

ُ ُوجهه"قوله روا م  ُفقالواُ"والُخت  :ُ ُوجهه, ُتغطية حرم ُللم  ُهذاُالُجيوز ُبظاهر ُيقولون ُال م ُأ ن  مع

ُبظاهرُاحلديث وا ُفأ خذ  ُاجلمهور  ا ُوأم  رما , ُحم  ُاحلديثُفيمنُمات  ُوقالوا. ُالوجهُ: ُيفُثبوتُذكر إن 

تِه ُاملنذرُيفُصح  ُابن  د ُوترد  ُمقاال , ُوقالُالبيهقي. ُغريٌبُ: ُالوجِه ُذكر  ُمنُبعضُرواته, .ُوهوُوهٌم

ُذلكُنظرٌُ.ُانتهى هُالصحةفإنُاحل.ُويفُكل  ُ...ُديثُظاهر 

نا مروُبنُدينارُعندُمسلمُه  ُمنصورُوأيبُالزبريُوع  ُرواية   .ثمُذكرُاحلافظ 
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ُُتْتُأُ  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُوإينُأُ ُ.ثقيلةٌُُإمرأةٌُُإينُ:فقالت. ُاحلج  ُريد ُتأُْ. ُ:قالُ؟رينمُ فام

ُأُ  ُُهل  ُُأنُ ُيواشرتطُ,باحلج  ُُحمل  ُُحيث  ُ.دركْتُفأُ ُ:قالُ.يبسنحت 

ُبابُإحرامُالنفساء,ُواستجابُاغتساهلاُلإلحرام,ُوكذاُاحلائضُ

ُعائشةُ-600ُ ُعن ُنُ ُ:قالت. ُُسامءُ أُ ُْتُفس  ُبكرُ ُبنُُِميسُبمحمدُِعُ ُبنت  ,ُأيب

ُ ُُفأمرُ ُ.جرةُِبالش  ُُهاُأنُْرُ مُ يأُُْ,باُبكرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُتغتسل  ُوهت  ُ.ل 

ُيبذُسْتُفُِحنيُنُ ُ,ميسعُ ُبنِتُُسامءُ أُ ُيفُحديِثُُ.اهللُعبدُُِعنُجابرُبنُُِ-608ُ

ُُأنُ ُ؛ليفةاحل ُ ُتُ ُهاُأنُْرُ مُ فأُ ُ,ُبكرُ باُأُ ُأمرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ,غتسل  ُوهت  ُ.ل 

وجوازُُ,وأنهُجيوزُإفرادُاحلجُوالتمتعُوالقرانُ,بابُبيانُوجوهُاإلحرامُ

ُ ُسكهنُنُ مُُِالقارنُ ُإدخالُاحلجُعىلُالعمرة,ُومتىَُيل 

ُُمُ قدُُِ:ناُقالتأُ؛عنُعائشةُريضُاهللُعنهاُ-601ُ ضنيُمُ ُربعُ أل ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.أوُمخسُ ُ,ةمنُذيُاحلجُ  ُُ.وهوُغضبانُعلُ ُفدخل  ُمُ ُ:فقلت  ُنُأغضبكُياُرسول 

ُينُأُ أُ ُماشعرِتُُوُ أُ ُ:قال.ُ؟النارُ ُدخلهُاهلل أُ ُ.اهلل ُُمرت  ُ؟دونفإذاُهمُيرتدُ ُرُ مُْبأُ ُالناس 

ُولوُأُ  ُنُأُ مُُِينُاستقبلت  ُاستدبرت  ُُ,مريُما ُس  ُما ُحتُ ُيمعُاهلدي ُُقت  ُثمُ ُ,هيُْىُاشرت 

ُأُ  ُ.واكامُحلُ ُحل 

ُأُ أُ ُ,ريضُاهللُعنهاُعنُعائشةُ ُطاوسُ ُعنُ-680ُ وملُُفقدمْتُُ.مرةتُبعُ هلُ نا

ُُفنسكِتُُ.ىُحاضْتُبالبيتُحتُ ُْفُتطُ  فقالُهلاُُ.تُباحلجوقدُأهلُ ُ,هاكلُ ُاملناسك 

ُالنفرُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ ُُبْتُفأُ ُ.مرتِكُوعُ ُِكُحلجُ ُطوافِكُُِكُيسعُ ُ:يوم ُمعُعبدُُِفبعث  ُهبا
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ُُفاعتمرْتُُ.نعيمُِالرمحنُإىلُالتُ  ُ( ).بعدُاحلج 

ُُبنِتُُعنُصفيةُ ُ- 68 ُُ:عائشةُريضُاهللُعنهاُقالْتُُ:يبةُقالتش  ُ.اهللُياُرسول 

ُُأيبُبكرُأنُُْالرمحنُبنُ ُ؟ُفأمرُعبدُ بأجرُ ُرجعُ وأُ ُ.نيُْجرُ الناسُبأُ ُيرجعُ أُ  هباُإىلُُينطلق 

ُقالتُ.التنعيم ُعىلُمجلُ نيُخلفُ فُ ردُ فأُ : ُُ:قالتُ.لهُه هُحرس ُمخاريُأُ ُرفعُ أُ ُفجعلت 

ُُنقيعنُعُ  ُ:؟ُقالترىُمنُأحدُ وهلُتُ ُ:قلتُلهُ.الراحلةُ( )ةرجلُبعلُ ُفيرضب 

                                                           

ُ.انظرُماُبعده.ُحديثُعائشةُمشهورُأخرجهُالشيخانُمنُطرقُعنُعائشة(ُ )

مرتِكُ)دونُقولهُُ ُعائشةُكانتُقارنة,ُوفيهاُفائدة.ُ(يسعِكُطوافِكُحلّجِكُوع  ُ.ُأنهُاريٌحُبأن 

ُوالعمرة:ُوفيهاُفائدٌةُأ خرى ُيكفيهُطواٌفُواحٌدُللحج  ُالقارن  ُ.ُأن 

 .احلافظُابنُحجرُيفُالفتح.ُأ شارُهلاتنيُالفائدتني

( )ُ اُبالراحلة"(43ُ 1)ويفُروايةُالنسائي  ُرجلُفيرضهب  ُ.ُ"فيتناول 

ُيفُيِده"(ُ 56 )وعندُالطياليسُُ
 
ُُ."فتناولنيُبيشء

احلة)قوهلاُ(:50ُ /8)ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ دةُ ُ(بِعل ةُالر  وح  ُم 
 
ُيفُالل غةُأن هُبباء ُ.ُاملشهور  ثم 

ُمكسورتني ُمهملة  ُالمُم شددة.ُعني  وقعُيفُبعضُ:ُوقالُالقايضُعياضُرمحهُاهللُتعاىل.ُثمُهاءٌُ.ُثم 

ُنعلة)الرواياتُ ُيعنيُبالنون( ُبالباء. ُويفُبعضها ُقال. ُُوهو: تلٌّ ُُم  ُكالم ُقال. هم: ُبعض  ُقال هُ: صواب 

نُمنُمواضعُمباركها.ُفخذها:ُأي(ُثفنةُالراحلة) ُِمنُ:ُقالُأهلُاللغة.ُي ريدُماُخش  ُاألرض  ِل  ُماُو  كل 

ُثفنة ُفهو ُبرك  ُاذا ُذيُأ ربع  ُكل  ُقالُالقايض. ُالكالم: ُهذا ُفالُي ستقيم  ُومعُهذا ُأل خيهاُ. ا والُجواهب 

ىُمُِ)بقوهلاُ وهلُتر 
ُثفنةُالراحلة(ُنُأ حدُ  ُماُتبلغ  ُالراكِبُقل  ُِرْجل  ُهذاُوهمٌُ:ُقال.ُوألن  :ُقال.ُوكل 

ُالسيِفُ)والصوابُ ُبنْعلِة ُرجل ُفيرضب  ُبنعلِةُ( ُرجل ها ُأ خوها ُرضب  ها ُمخار  ُحرسْت ُمل ا ُأنا يعني

يِفُ ُ.ُهذاُكالمُالقايض(.ُوهلُترىُمنُأحد:ُ)فقالت.ُالس 

تملُأنُ [ُالنووي:ُ]قلتُ ُرجلُبسبِبُالراحلةُوَي  ُرجلُعامدا ُهلاُيفُصورةُ.ُاملرادُفيرضب  أيُيرضب 

ُ(ُبِعل ة)ويكونُقوهلاُ.ُم نُيرضبُالراحلةُ  ُأ وُعصا.ُمعناهُبسبب  ُرجل هاُبسوط  أوُ.ُواملعنىُأ نهُيرضب 
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ُ بعُ ُفأهللت 
ُ( ).وهوُباحلصبةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُانتهيناُإىلُرسولُِقبلناُحتُ أُ ُثمُ ُ.مرةُ 

ُمُ أُ ُ:أنهُقالُ؛عنُجابرُُعنُأيبُالزبريُُِ-ُ 68 ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنيُمعُرسولُِهلُ قبلنا

ُ مُ ُبحج 
ُبعُ ُقبلْتُوأُ ُ.فردُ  عائشة

ُُِ.مرةُ  ُبرس  ُكنا ُحتىُإذا ُعركْتُُف  ُقدمناُ. حتىُإذا

ُواملروةطُ  ُوالصفا ُبالكعبة ُمُ فأُ ُ.فنا ُرسول  ُُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرنا ُمُ لُمن َُي  ُيكنُمعهُا نُمل

ُفقلناُ.هدٌيُ ُُ:قال ُُ:قالُ؟ماذاُحلٌّ ُالنساءُ عُْفواقُ ُ.كلهُاحلل  ُنا ُبالطيبطيُ وتُ . .ُبنا

ُ.هللناُيومُالرتويةأُ ُثمُ ُ.ليالُ ُبعُ رإالُأُ ُرفةُِوليسُبينناُوبنيُعُ ُ.ناناُثيابُ ْسُولبُِ

ُُثمُ  ُُدخل  ُتُ فوجدُ ُ.ةعىلُعائشُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُشأُُْ:فقالُ.بكيها ُ:قالتُ؟نكما

ُ ُُ.شاينُقدُحضت  ُُ.طفُبالبيتوملُأُ ُ.لحلُِوملُأُ .ُالناسُوقدُحل  يذهبونُُوالناس 

_______________________ 

ُعليها رية  نقهاُغ  هاُعنُع  ُمخار  ُيف:ُفتقولُلهُهي.ُغريُذلكُحنيُتكشف  ُوهلُترىُمنُأحد؟ُأيُنحن 

ُمنه ناُأ جنبٌيُأ سترت  ُليسُه 
 
ُأ وُكاملتعني.ُخالء ٌ تعني  ُالتأويلُم  تُبهُ.ُوهذا طابٌقُللفظُالذيُصح  ألن هُم 

وايةُ  ُاعتامده.ُالر  ُ.انتهىُكالمُالنووي.ُواهللُأعلم.ُوللمعنىُولسياِقُالكالِمُفتعني 

ُأ وُعصا)قولهُ:ُقلتُ ُرجل هاُبسوط  هُروايةُالطياليس(.ُيرضب  د  ُيفُيِده"ُيؤي 
 
لنيُبيشء واهللُ.ُ"فتناو 

 .أعلم

( )ُ ُالبخاري 0ُ 4)أخرجه , 336ُ , 616ُ , 8  ُ )ُ ُ    )ومسلم روةُ( ُع  ُعن ُآخر 
ُوجه  من

الُوُمترصاُ  ليكةُواألسودُوغرِيهمُعنُعائشةُبهُمطو  ُ.والقاسمُوابِنُأيبُم 

ُُ ُدونُقوله نقي) ُعنُع  ُمخاريُأ حرسه ُأرفع  ُفجعلت  .ُ ُرجلُبعل ة ُالراحلةفيرضب  ُله. ُقلت  وهلُ:

؟ُ ىُِمنُأ حد  ُ.(تر 

ُبأ جرين)ومعنىُقوهلاُُ ُالناس  ؟,ُأ يرجع  ففيُروايةُاألسودُعنُعائشةُيفُ.ُأيُالنسك(ُوأ رجعُبأجر 

ُرسولُاهلل)ُ"البخاري" ُيا ُالناسُبنسكني. ُيصدر  ؟, ُبنسك  ُوأ صدر  ُأيُبحجُفقط( ُرفضِتُ. ألنا

مرة ي,ُالع  ُِمنُأ جلُح   .ضهاوأ هل تُباحلج 
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ُ ُأُ ُثمُ ُ,فاغتسلُ.آدمُعىلُبناِتُُهُاهلل كتبُ ُمرٌُهذاُأُ ُإنُ ُ:فقالُ.اآلنُإىلُاحلج  ُهل  ُُباحلج 

ُُطافْتُُىُإذاُطهرْتُحتُ ُ.املواقفُووقفِتُُففعلْتُ ُ.ُفاُواملروةبالكعبةُوالص 

ُ.ُمجيعاُ ُوعمرتِكُُِكُنُحجُ مُُِقدُحللِتُُ:ثمُقال

ُُ:فقالْتُ ُحتىُح ُُبالبيِتُُْفُينُملُأطُ جدُيفُنفيسُأُ اهللُإينُأُ ُياُرسول  ُ:قال.ُججت 

ُ.وذلكُليلةُاحلصبةُ,نعيمهاُمنُالتُ رُْعمُِفأُ ُالرمحنُهباُياُعبدُ ُفاذهْبُ

ُُ:ويفُرواية ُهُ ُ.سهالُ ُرجالُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوكانُرسول  ُعليهعُ تابُ ُاليشءُ ُويِتُإذا .ُها

بعُ ُْتُأيبُبكرُفأهلُ ُالرمحنُبنُُِرسلهاُمعُعبدُِفأُ 
ُ.ُمنُالتنعيمُمرةُ 

ُ( ).ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُنبي ُُكامُصنعْتُُتُصنعْتُإذاُحجُ ُفكانتُعائشةُ ُ:قالُأبوُالزبري

ُهلُ مُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخرجناُمعُرسولُُِ:ويفُرواية ُ....والولدانُمعناُالنساءُ ُ.نيُباحلج 

ُ ُأُ فلام  ُالرتوية ُيوم ُُكان ُباحلج  ُُ.هللنا ُالطواف  ُُوكفانا ُواملروةُاألول  .ُبنيُالصفا

ُفأُ  ُ.ُنشرتكُيفُاإلبلُوالبقرُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمرناُرسول  ُ( ).سبعةُمناُيفُبدنةُ ُكل 

                                                           

( ُ )ُ ُبعدُاحلج  ُأيُاالعتامر ُالواحدة. ُيفُالسفرِة مرة ُالع  ُتعداِد ُم رشوعية ُملنُقالُبعدِم ُردٌّ ُوفيه .ُ وصنيع 

ُ لُفعلْتهُبأمِرُالنبي  حابةُدونُنكري.ُملسو هيلع هللا ىلصعائشةُاألو  ُمنُالص   .والثاينُبمحرض 

ُآخرُ(6ُ   )ومسلمُ.ُومواضعُأ خرى(568ُ ,314ُ )أصلهُيفُالبخاريُ(ُ ) عنُعطاءُعنُمنُوجه 

ُ.ُنحوه.ُجابر

كُوعمرتكُمجيعاُ )دونُقولهُ ُ(.قدُحللِتُمنُحج 

ُاهللُ)وقولهُ ُتابعهاُعليه.ُرجال ُسهال ُملسو هيلع هللا ىلصُوكانُرسول  ُ(.إذاُهويِتُاليشء 

تُصنعْتُكامُصنعْتُمعُنبيُاهللُ)وقولهُ ُ(.ُملسو هيلع هللا ىلصفكانتُعائشةُإذاُحج 

ُبنيُالصفاُواملروة)وقولهُ ُاألول  ُاهللُ.ُوكفاناُالطواف  .ُأْنُنشرتكُيفُاإلبلُوالبقرملسو هيلع هللا ىلصُفأ مرناُرسول 

ُسبعةُمناُيفُبدنة ُ(.ُكل 
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ُأُ ُ:قالُ.اهللُُعبدُُِبنُُِجابرُِعنُُبريُِأيبُالزُ عنُُ-684ُ ُحللنااُأُ ملُ ُملسو هيلع هللا ىلصُمرناُالنبي 

ُ( ).بطحناُمنُاأل ُلُْهلُ فأُ ُ:قالُ.نىهناُإىلُمُِحرمُإذاُتوج ُنُ ُأنُْ

ُبنُُِعنُ-683ُ ُيطِفُُ:لاقُاهللُُعبدُُِجابر ُُمل ُبنيُصحابُ أُ ُوالُ,ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ه

ُ ُفاُواملُ الص  ُ.ولهُاأل ُطوافُ ُ.واحداُ ُُطوافاُ روةُإال 

ُبابُيفُاملتعةُباحلجُوالعمرةُ

نهىُالزبريُيُ ُوكانُابنُ ُ.تعةباملُ ُمرُ عباسُيأُُْكانُابنُ ُ:ةُقالعنُأيبُنرْضُُ-685ُ

ُُ:قال.ُعنها ُُ:فقالُ.عبدُاهللُبنُُِذلكُجلابرُُِفذكرت  ُاحلديث  ُدار  ي  عناُمعُمتتُ ُ.عىلُيد 

ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ ُُاهلل ُإنُ ُ:قالُُقامُعمرُ فلام  ُكانَُي  ُشاءُ لرسولُُِل  ُما ُوإنُ ُ.بامُشاءُ ُه

ُُالقرآنُ  ُمت ُفأُ ُ.منازلهُقدُنزل  ُاحلج  ُهللوالعُ ُوا ُأُ ُ.مرة ُبتُ وأُ ُ.مركمُاهللكام ُنكاح  هذهُُوا

ُُوتىُبرجلُ أُ ُفلنُُْ.النساء ُُ,لُ ج ُإىلُأُ ُامرأةُ ُنكح  ُ.هُباحلجارةُرمجتُ إال 

ُ.لعمرتكمُوأتمُ .ُكمحلجُ ُتمُ هُأُ فإنُ ُ.مرتكمكمُمنُعُ فافصلواُحجُ ُ:يفُرواية

ُملسو هيلع هللا ىلصةُالنبيُبابُحجُ ُ

ُُبنُُِعنُجعفرُُِ-686ُ ُفسأُ ُعبدُاهللُبنُُِدخلناُعىلُجابرُُِ:القُ.مدُعنُأبيهحم  ُل 

ُالقومُِ ُانتهىُإلُ حتُ ُعن ُُ.ى ُحممدُ أُ ُ:فقلت  ُإىلُُ.بنُحسنيُعلُ ُبنُ ُنا فأهوىُبيده

_______________________ 

ُزيادة ُفائدٌةُفقهيٌةُالُختفىُعىلُأهلُالعلم ُ.ويفُكل 

ُ ُ)ملسو هيلع هللا ىلصوقوله ُقدُحللِتُ: ُكانتُقارنة...( ُعائشة ُبأن  ُاريٌح ُيفُحديثُطاوسُعنُ. ُقريبا  م ُتقد  كام

 .ُعائشة

( ُ)ُ عل قا  إذاُخرجُإىلُ.ُبابُاإلهاللُمنُالبطحاءُوغريهاُللمكيُواحلاج)ذكرهُالبخاريُيفُصحيحهُم 

 .أ هللناُمنُالبطحاء:ُوقالُأبوُالزبريُعنُجابر(.ُمنى
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ُزُِ ُرُ زُُِنزعُ ُثمُ ُ.يُاألعىلرُ رأيسُفنزع ُبنيُكفُ ُوضعُ ُثمُ ُ.يُاألسفل  ُيُ دُْثُ ه وأناُُ-ُي 

ُُيومئذُغالمٌُ ُابنُ ُمرحباُ ُ:فقالُ-ُشابٌّ ُُسْلُُ.خيأُ ُبكُيا ُعام  وهوُُ.هفسألتُ ُ.ُشئت 

ُُ.عمىأُ  ُُوحرض  ُنُُِفقامُ ُ.الصالةُوقت  ( )ساجةُ يف
ُوضعُ كلُ ُ.هباُلتحفاُ مُ   ُعىلُام ها

ُُشجِبُعىلُاملُُِ,هبُِهُإىلُجنُْورداؤُ ُ.هانُصغرُِطرفاهاُإليهُمُُِهُرجعُ منكبُِ ُ.ُُبنافصىل 

ُحجُ ِبُْخُأُ ُ:فقلت ُعن ُرسولُِين ُُة ُبيدهُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُإنُ ُ:فقالُ.سعاُ تُُِفعقدُ ُ.فقال

ُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُُتسعُ ُمكث  ُُأنُ ُ؛يفُالعارشةُنُيفُالناسُِأذُ ُثمُ ُ.سننيُملَُيج  اهللُُرسول 

ُُملسو هيلع هللا ىلص ُكلهمُيُ ُ.كثريٌُُاملدينةُبرٌشُُمُ فقدُُِ.حاجٌّ ُويُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبرسولُُِيأتمُ ُأنُُْلتمس  ُعمل 

ُ ُأُ ُفولدْتُُ.تيناُذاُاحلليفةحتىُأُ ُ.فخرجناُمعهُ.هعملُُِمثل  ُبنُ ُميسُحممدُ عُ ُسامءُبنت 

ُبكرأُ  ُرسولُُِفأرسلْتُُ.يب ُُإىل ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُقالكيف ُلِسُاغتُ ُ:صنع؟ ريُفُِواستثُْ.

ُ ُ.حرميوأُ ُ,بثوب 

ُ ُُفصىل  ُُثمُ ُ.يفُاملسجدُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 
ُركِ ُاستوْتُحتُ .ُصواءالقُ ُب  هُبهُناقتُ ُىُإذا

ُ
ِ
ُالبيداء ُُ.عىل ُمدُ ُنظرت  ُُهيُْرصيُبنيُيدُ بُ ُإىل ُراكب  ُمثلُُ.وماشُ ُمن ُيمينه وعن

ُُ.ومنُخلفهُمثلُذلك.ُوعنُيسارهُمثلُذلك.ُذلك .ُظهرنابنيُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُورسول 

ُ ُوهوُيُ ُ.القرآنُوعليهُينزل  ُوماُعمُُِ.هويلُ تأُُْعرف  ُُل 
 
ُ.ُناُبهلُْمُِعُ ُبهُمنُيشء

ُ ُلبيكُبالتوحيدُُِفأهل  احلمدُوالنعمةُُإنُ ُ.لبيكُالُرشيكُلكُلبيك.ُلبيكُاللهم 

                                                           

ٌقُ:ُقيل.ُوجيم.ُوختفيِفُالسنيُامل هملة.ُسخُبالدناُبكرسُالنونُِكذاُيفُن:ُقالُالنووي(ُ ) ,ُمعناهُثوٌبُملف 

ُاجلمهوِرُ.ُوهوُخطأُوتصحيٌفُ.ُهيُروايةُالفاريس:ُوقالُالقايض .ُبحذفُالنونُ"ساجة"ورواية 

رٌُ:ُوقالُاألزهري ُ,ُاأل خرضُخاصةُ :ُوقيل,ُوهوُالطيلسان قو   .انتهى.ُهوُطيلسانُم 
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ُ.ُلك ُوأُ ُ.لكُوامللكُالُرشيك  ُُهل  ُُالناس  ُُفلمُيردُ .ُلونُبههبذاُالذيُي  اهللُُرسول 

ُُمُ ولزُُِ.همنُُْعليهمُشيئاُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.ُهتلبيتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ:قالُجابر ُننوىُإال  ُُ.ُاحلجلسنا ُنعرف  ُأُ ُ.مرةالعُ ُلسنا ُالبيتُمعهحتىُإذا ُ,تينا

ُفرمُ ُكنُ الرُ ُاستلمُ  ُأُ ُثالثاُ ُل  ُمقامُُِنفذُ ُثمُ ُ.ربعاُ ومشى ُُإىل ُإبراهيم ُ:فقرأ.

ُإبراهيمُمُ ُنُمقامُِواختذواُمُِ} ُ[5ُ  آيةُُالبقرة]ُ{صىل  ُ.بينهُوبنيُالبيِتُقامُاملُ ُفجعل 

ُوالُأُ ُ-يبُيقولُفكانُأُ  قلُ}يفُالركعتنيُُكانُيقرأُ ُ:-ُملسو هيلع هللا ىلصُُعنُالنبي ُعلمهُذكرهُإال 

ُُ.مهلُ كنُفاستُ إىلُالرُ ُرجعُ ُثمُ ُ{ياُالكافرونُلُياُأُ وقُ ُ}وُ{ُحدٌُهوُاهللُأُ 

ُُثمُ  ُُ.منُالبابُإىلُالصفاُخرج  ُمُِفلام  ُُدنا ُقرأنُالص  ُواملروةُ ُإنُ }ُ:فا منُُالصفا

ُ.بهُاهلل ُبامُبدأُ ُبدأُ أُ [58ُ آيةُُالبقرة]ُ{اهللُشعائرُِ

ُىُرأُ حتُ ُ.عليهُىفرقُ ُ.ابالصفُفبدأُ  ُُىُالبيت  ُُ,دُاهلل فوح ُُ.بلةُ القُُِفاستقبل  .ُهوكب 

ُإالُاهللُوحدُ ُ:وقال ُالُإله ُالُرشيك  ُاملُ ُ.لهُه ُله ُاحلمدُ ُلك  ُُوله يشءُُوهوُعىلُكل 

ُُ.قديرٌُ ُُ.هنجزُوعدُ أُ ُ.ُاهللُوحدهالُإلهُإال  ُُوهزمُ ُ.هعبدُ ُونرص  ُثمُ ُ,هوحدُ ُاألحزاب 

ُُ.دعاُبنيُذلك ُُقالُمثل  ُُ.اتمرُ ُهذاُثالث 

ُُثمُ  ُُتُقدماهُيفُبطنُِنصبُ احتىُإذاُُ.إىلُاملروةُنزل  تاُحتىُإذاُصعدُ ُ.عىالواديُس 

ُُ.تىُاملروةحتىُإذاُأُ ُ.شىمُ  ُُففعل  ُ.ُعىلُالصفاُعىلُاملروةُكامُفعل 

ُآخرُ  ُكان ُإذا ُاملروةطوافُُِحتى ُعىل ُأُ ُ:فقالُ.ه ُلو ُاستقبلت  ُماُُين ُأمري من

ُ ُملُأُ ُاستدبرت  ُُنُكانُمنكمُليسُمعهُهدٌيُفمُ ُ.مرةهاُعُ وجعلتُ ُ.اهلديقُس  .ُفليحل 

ُ.ُمرةوليجعلهاُعُ 
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ُ ُس  ُبنُ فقام ُفقالج ُُبنُُِمالِكُُاقة ُُ:عشم ُرسول  ُُيا ُأُ امُِعُ لُِأُ اهلل ُهذا ُ.؟بدُ أل ُُمُْنا

ُفشبُ  ُُالعمرةُ ُدخلِتُُ:وقالُ.خرىيفُاأل ُُهُواحدةُ صابعُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكُرسول  ُيفُاحلج 

ُ.بدأُ ُبدُ أل ُُالُبْلُُ.مرتني

ُببُ ُعلٌُُّمُ وقدُِ ُاليمن ُالنبي ُدُْمن ُملسو هيلع هللا ىلصُن ُُفاطمةُ ُفوجدُ . ُممنُحل  .ُريضُاهللُعنها

ُذلكُعليهاُفأنكرُ ُ.واكتحلْتُُ.صبيغاُ ُثياباُ ُولبسْتُ ُأُ ُإنُ ُ:فقالْتُ. .ُمرينُهبذاأيب

ُُ:يقولُبالعراقُفكانُعلٌُُّ:قال للذيُ.ُعىلُفاطمةُشاُ رُ حم ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُإىلُرسولُُِفذهبت 

ُهُأُ خبتُ فأُ ُ.عنهُفيامُذكرْتُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلرسولُُِستفتياُ مُ ُ.صنعْتُ ُ.ُذلكُعليهاُينُأنكرت 

ُُ.صدقْتُُصدقْتُُ:فقال ُقلت  ُُماذا ُُحنيُفرضت  ُقلتُ؟احلج  ُإينُُ:قال اللهم 

ُأُ  ُبامُأُ ُهل  ُُفإنُ ُ:قالُ.بهُرسولكُهل  ُُ.معيُاهلديُفالُحتل 

ُوالذيُأُ ُ,منُاليمنُبهُعلٌُُّمُ اهلديُالذيُقدُُِفكانُمجاعةُ ُ:قال ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصُيتُبه

ُُ:قالُ.مائة ُُفحل  ُ.ُواالناسُكلهمُوقرص  ُ.ُنُكانُمعهُهديومُ ُملسو هيلع هللا ىلصُُالنبي ُإال 

ُ ُتوج ُفلام  ُالرتوية ُيوم ُمُُِكان ُإىل ُباحلجهلُ فأُ ُ.نىهوا ُُ.وا ُُوركب  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُ ُالظُ فصىل  ُوالفجرُبه ُُثمُ ُ.هرُوالعرصُواملغربُوالعشاء ُحتىُطلعِتُُقليالُ ُمكث 

ُ ُالشمس  بُ بقُ ُمرُ وأُ .
ُتُ ُمنُشعرُ ُةُ  ُبن ُُرضب  ُُفسارُ ُ.ةرُ مُِله ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُوالُتشك 

ُ ٌٌ ُُقري ُُ.احلرامُعندُاملشعرُُِنهُواقٌفُُأُ إال  ٌٌ ُ.يفُاجلاهليةُصنعُ تُ ُكامُكانتُقري

ُُفأجازُ  ُُةُ بُ القُ ُفوجدُ ُ.تىُعرفةىُأُ حتُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُ.بتُلهُبنمرةُ قدُرض  ُهباُفنزل 

ُزاغِتُحتُ  ُإذا ُُى ُُمرُ أُ ُالشمس 
ِ
ُُ.الواديُبطنُ ُىفأتُ ُ.لهُلْتُح ُفرُ ُبالقصواء ُفخطب 

ُ ُ.الناس 
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ُ.كمُهذايفُشهرُُِ.يومكمُهذاُرمةُِكحُ ُ.عليكمُمُحرامٌُكموالُ كمُوأُ ءُ دماُإنُ ُ:وقال

ُأُ ُ.كمُهذايفُبلدُِ ُال  ُُُكل 
 
ودماءُاجلاهليةُُ.يُموضوعٌُمُ اجلاهليةُحتتُقدُ ُمرُِمنُأُ ُيشء

ُُوإنُ .ُموضوعةٌُ ُْسُكانُمُ ُ-ُربيعةُبنُاحلارثُابنُُِنُدمائناُدمُ مُُِضعُ أُ ُمُ دُ ُأول  ُعاُ رتض 

ُسعدُ  ُبني ُهُ تُْفقتلُ ُيف ُاجلاهليةُُِ-ُذيٌلُه ُوُ وأُ ُ.موضوعٌُُوربا ُأُ ُل  ُرُِربا باُرُُِ.انابُ ضع

ُ.ُهكلُ ُهُموضوعٌُفإنُ .ُعبدُاملطلبُبنُُِعباسُِ

ُاهلل  بكلمةُُمُفروجهنُ تُ لُْواستحلُ ُ.اهللُمانُِبأُ ُخذمتوهنُ كمُأُ فإنُ ُ.يفُالنساءُفاتقوا

ُاهلل ُعليهنُ . ُيُ ُولكم ُال ُأُ أن ُفرشكم ذلكُُفعلنُ ُفإنُُْ.ونهتكرهُ ُحداُ وطئن

ُرضبا ُغريُمُ  ُعليكمُرزقهنُ ُ.حبُ فارضبوهن  ُ.ُعروفباملُوكسوهتنُ ُ.وهلن 

ُفيكمُماُلنُتضل واُبعدهُإنُِ سألونُوأنتمُتُ ُ.كتابُاهللُ.اعتصمتمُبهُوقدُتركت 

ُأ نكُقدُبلُ ُ:قالواُ؟قائلوننتمُفامُأُ .ُيعن ُ ُوأ دُ نشهد  ُغت  ُونص  ُيت  ُُ.حت 

ُاشهدُ:هاُإىلُالناسنكتُ هاُإىلُالسامءُويُ يرفعُ ُ,فقالُبإصبعهُالسبابة ُُ,اللهم  اللهم 

ُ.ُثالثُمراتُ.اشهد

ُُقامُ أُ ُثمُ ُ.نُ ذُ أُ ُثمُ  ُُأقامُ ُثمُ ُ.ُالظهرفصىل  ُفصىل  ُ.ُُالعرص  ُ.ُبينهامُشيئاُ ُوملُيصل 

ُُثمُ  ُُركب  ُُرسول  ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُحتى ُاملوقف  ُُتى ُالقُ ُبطنُ ُفجعل  ُإىلُناقته صواء

ُُ,الصخرات ُحبل  ُبنيُيديهُوجعل ُُ,املشاة ُيزْلُُ.القبلةُواستقبل  ىُحتُ ُواقفاُ ُفلم

ُُوذهبِتُُ,الشمسُغربِتُ ُحتُ ُفرةُقليالُ الص  ُ.رصالقُ ُىُغاب 

ُوأُ  ُُودفعُ ُ,خلفهُسامةُ أُ ُردف  ُ,ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُىُإنُ مامُحتُ للقصواءُالزُ ُوقدُشنق 
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ُرأُْ ُليُ س  ُها ُأُ ُ:منىويقولُبيدهُاليُ ,ُ( )هرحلُُِوركُ مُ ُصيب  ُالناسُالسكينةُ ي  .ُالسكينةُ ُا

ُمنُاحلبالُأُ ُالُ بُْتىُح ُامُأُ كلُ  ُُتىُاملزدلفةُ ىُأُ حتُ ُ,صعدُ ىُتُ حتُ ُىُهلاُقليالُ رخ  ُهباُفصىل 

ُ.حُبينهامُشيئاُ سبُ وملُيُ ُ,وإقامتنيُواحدُ ُاملغربُوالعشاءُبأذانُ 

ُُاضطجعُ ُثمُ  ُُ,الفجرُ ُعُ حتىُطلُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُُالفجرُ وصىل  ُحنيُتبني  بحُُلهُالص 

ُ.وإقامةُ ُبأذانُ 

ُُثمُ  ُعُ فدُ ُفاستقبلُالقبلةُ ُاحلرامُ ُتىُاملشعرُ ىُأُ حتُ ُالقصواءُ ُركب  ُوكب  ُوهلُ اه لهُه

ُُفدفعُ ُجداُ ُسفرُ ىُأُ حتُ ُفلمُيزلُواقفاُ ُ.دهووح ُ ُ.الشمسُتطلعُ ُأنُُْقبل 

ُ ُُوأردف  ُالشعرُأُ ُحسنُ ُوكانُرجالُ ُ-اسُعبُ ُبنُ ُالفضل  ُفلامُدفعُ ُ-ُوسيامُ ُبيض 

ُ ُنٌُعُ تُبهُظُ مرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 
( )ُُ ُفطفُُِ.رينجي  ُُق  ُُإليهنُ ُينظرُ ُالفضل  ُفوضعُرسول 

ُفحوُ ُالفضلُُِهُعىلُوجهُِيدُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُوجهُ ُلُالفضل  لُفحوُ ُ.ينظرُ ُاآلخرُُِهُإىلُالشق 

ُ ُيدُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُالشق  ُمن ُُالفضلُُِعىلُوجهُُِاآلخرُُِه ُوجهُ ُيرصف  ُالشق  ُمن ُه

ُُتىُبطنُ ينظرُحتىُأُ ُاآلخرُِ ُحم  ُ.ُكُقليالُ ُفحرُ رس 

ُُثمُ  ُُسلك  ُُالطريق  التىُُتىُاجلمرةُ بىُحتىُأُ عىلُاجلمرةُالكُ ُالوسطىُالتىُخترج 

                                                           

( ُ ُالنونُُِ(شنق)ُ(:6 4/4)قالُالسيوطيُ( ُبتخفيِف ُوضي ق, ُضم  ُامليمُُِ(موركُرحله). ُبفتِح وكرسُ,

ُالركوب ُمن ُمل  ُإذا ُالرحل ُواسطة ام ُق د  ُعليه ُرجل ه ُالراكب  ثني ُي  ُالذي ُاملوضع ُالراء وضبط هُ,

ُالقايضُبفتحُالراء ُقال. ُِشُ: حِل ُالر  مة علُيفُمقد  ُالراكبُجي  ُعليها ك  تور  ُي  ُأ دم  ةُوهوُقطعة  ُامل خد  بْه

 .انتهى.ُالصغرية

( ُ )ُ ُالنووي 81ُ /8)قال ُالظ عن(: ُوالعني. ُالظاء ُبضم  ُالعني, ُإسكان  ُوجيوز ُظ عينة. ُمجع  فينةُ. كس 

فن ُالذيُعليهُامرأةٌُ,ُوس  ُالظ عينةُالبعري  ُجمازا ُملالبستهاُالبعري,ُوأ صل  ىُبهُاملرأة  ُت سم   .انتهى.ُثم 
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ُُفرماهاُبسبعُُِ.عندُالشجرةُِ ُيُ ُحصيات  ُكب  ُُحصاةُ ُُمعُكل  ُ,حصُاخلذفُمنهاُمثل 

ُ.يالوادُىُمنُبطنُِمُ رُ 

ُُثمُ  ُاملنحرُُِانرصف  ُعليُ أُ ُثمُ ُ,وستنيُبيدهُثالثاُ ُفنحرُ ُإىل ُغبُ ُفنحرُ ُاُ عطى ,ُما

ُُأمرُ ُثمُ ُ.هديهُيفرشكهُوأُ  كالُمنُفأُ ُبخْتُفطُ ُرُ قدُُْيفُعلْتُفجُ ُببضعةُ ُبدنةُ ُمنُكل 

ُ.رقهاباُمنُمُ هاُورِشُحلمُِ

ُُثمُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُركبُرسول  ُالبيِتُُفأفاض  ُُإىل ُالظُ فصىل  ُفأُ ُبمكة ُبنهر عبدُُيتى

ُبنانزعُ ُ:فقالُ.زممُْسقونُعىلُزُ املطلبُيُ  ُيغلبُ ُاملطلبُفلوالُأنُُْعبدُُِيوا ُكمُالناس 

ُعىلُسقايتُِ ُفرِشُُوهُدلواُ فناولُ ُ.معكمُكمُلنزعت  ُ.منهُب 

ُرواية ُُ:ويف ُأُ ُدفعُ يُ ُوكانتُالعرب  ُسيُ هبم ُأُ ُ.ريعُ ُعىلُمحارُ ُ( )ارةبو جازُفلام

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُُمنُاملزدلفةُباملشعرُاحلرامُملُتشك  ٌٌ ُنُ أُ ُقري ويكونُُ.عليهُهُسيقترص 

ُىُأُ ضُلهُحتُ رُِعُْوملُيُ ُ,جازُ فأُ ُ.هُثمُ منزلُ  ُُتىُعرفات  ُ.فنزل 

ُبابُماُجاءُأنُعرفةُكلهاُموقفُ

ُجابرُ ُ-680ُ ُُأنُ ُ,عن ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُههناُنحرت  ُكلُ . ُمُ ومنى .ُنحرها

                                                           

ميلةُ(ُ ) ُُ-ع  را  حابة.ُاألعزلُبنُخالدُالعدواينُبنُ ُ-م صغ  ُامليمُِ.ُأبوُسيارةُامل تعي.ُويفُالص  وفتِحُ.ُبضم 

ُالفوقاني ة ُامل ثن اة ُيفُ. رفات  ُع  ُمن ُي فيضُبالناس ُكان ُالذي ُسيارة ُأ بو ُأ نه ُالناِس ُبعض  ُظن  وقد

ُاجلاهلية ُالفاكهي ُ,ُوليسُكذلك. ُسي ارةُ,فقدُذكر  ُأبا ُأ ن  .ُ ُيغلب  ُأْن ُعىلُمكةُكانُقبل  ُق يصٌّ فهذاُ.

ُالبعثةُِ ُعىلُزمِن ُعرِصه ِم ُعىلُتقد  ُيدل  ت عيٌُّ, ُم  ُهذا ُبينهامُأن  ُالتفرقة د  ؤي  ُوي  دواين, ُع  ُوذاك  اإلصابةُ.

(0/ 16.)ُ

ري)ُ:قولهُ ُعليه(ُمحارُع  ج   .أيُالُِسْ
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ُ.ُالكمح ُرواُيفُرُِفانحُ  ُُ,وقفهاُمُ كلُ ُوعرفةُ .ُههناُووقفت  هاُكلُ ُومجعٌُ.ُههناُووقفت 

ُ.موقف

688ُ-ُُ ُُأنُ ُ؛عبدُاهللُُُِبنعنُجابر ُقدمُ مل ُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُأُ ُا ُتىُاحلجرُ مكة

ُُثمُ ُ.مهفاستلُ  ُُ.ىُعىلُيمينهمش  ُ.ربعاُ ومشىُأُ ُثالثاُ ُفرمل 

ُواألمرُبالتاممُ,لُمنُاإلحرامبابُيفُنسخُالتحلُ ُ

ُُبنُُِعنُطارِقُُ-681ُ ُُ:قال.ُُىوسعنُأيبُمُ ُشهاب  اهللُُعىلُرسولُُِقدمت 

ُُبمُ ُ:فقالُ.بالبطحاءُنيٌخُوهوُمُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُُ؟أهللت  ُأُ ُ:قالُقلت  ُُبإهاللُُِهللت  .ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُ:قال ُُهلُسقت  ُمنُهدي  ُ.ُالُ:؟ُقلت 

ُحُُِثمُ .ُبالبيتُوبالصفاُواملروةُْفُفطُ ُ:قال ُُ.ل  ُ.بالبيتُوبالصفاُواملروةُفطفت 

ُأُ ُثمُ  ُُامرأةُ ُتيت  ُ.ُرأيسُسلْتُوغُ ُ.طتنيمنُقوميُفمش 

ُ ُأيبُبكرُوإمارةُعمرأُ ُفكنت  باملوسمُإذُُفإينُلقائمٌُُ.فتيُالناسُبذلكُيفُإمارة

ُدريُماُأُ إنكُالُتُ ُ:فقال.ُُجاءينُرجٌلُ ُُ.النسكُاملؤمننيُيفُشأنُُِأمريُ ُحدث 

ُأُ ُ:فقلت ُأُ ُان ُنُكُ مُ اُالناسُي 
 
ُأُ ُ.ئدفليتُ ُفتيناهُبيشء .ُعليكمُاملؤمننيُقادمٌُُمريُ فهذا

ُ.ُوافائتمُ ُهُِفبُِ

ُُمُ فلامُقدُِ ُأمريُ ُ:قلت  ُالذيُأُ ُيا ُاملؤمننيُماهذا ُإنُُْ:قالُ؟سكالن ُُيفُشأنُُِحدثت 

ُُعزُ ُاهلل ُفإنُ ُ.اهللُبكتاِبُُنأخذُْ ُمت ُوأُ }ُ:قالُوجل  ُاحلج  ُُ{مرةُهللوالعُ ُوا ُآيةُ] البقرة

ُُوإنُْ[16ُ  ُُفإنُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصناُةُنبيُ ن ُنأخذُبس  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ( ).اهلدي ُُىُنحرُ حتُ ُملَُيل 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(46ُ 3081ُ,3,ُ 00 ,640ُ ,310ُ ,383 )أخرجهُالبخاريُ( )
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ُيُ ُ؛وسىُيبُمُ عنُأُ ُوسىأيبُمُ ُبنُُِعنُإبراهيمُ ُ-610ُ ُكان ُ.تعةفتيُباملُ أنه

ُرجٌلُ ُله ُببعضُِرُ ُ:فقال ُتُ ُ.فتياكُويدك ُأُ فإنكُال ُدريُما املؤمنيُيفُُمريُ أُ ُحدث 

ُُ:فقالُعمرُ .ُهلُ فسأُ ُ.حتىُلقيهُبعدُ ُ.سكُبعدالن ُ ُُأنُ ُقدُعلمت  ُ,قدُفعلهُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُ.هصحابُ وأُ  ُمعرُ يظلُ ُأنُُْولكنُكرهت  ُيروح ُُثمُ ُ.راكيفُاأل ُُسنيُهبنُ وا ُونُيفُاحلج 

ُ( ).رؤسهمُتقطرُ 

_______________________ 

ُباملوسمُإذُجاءينُرجٌلُفقال)دونُقولهُُ ُاملؤمننيُيفُشأِنُ:ُفإينُلقائٌم ُأ حدثُأ مري  إنكُالُت دريُما

ُ.ُالنسك ُفليت ئد:ُفقلت 
 
اُالناسُم نُكن اُأ فتيناهُبيشء وا.ُفهذاُأ مريُاملؤمننيُقادٌمُعليكم.ُأ ي  ُ(.فبهُفائتم 

ُأدٌبُرفيعٌُُوفعلُأيبُموسىُُ ُفيه ُوخلٌقُمجيٌلُ, ُفقدُتوق فُ. تياه ُللسنةُُ-عنُف  ُموافقة ُ-معُأنا

ُبنيُالناسُوبنيُإمامهمُ ُشقاٌقُومنازعٌة ُمعُاإلمامُاملجتهدُُ-حتىُالَُيصل  وملُيعملُُ-خصوصا 

ما ُالت مت عُإىلُغريهُمنُاملناسكُجائٌزُالُبأس.ُعمال ُحمر  ُ.واملرأُُمرٌيُبينها,ُفرتك 

ُعىلُالعاملُإذاُكانُ:ُقالُابنُهبريةُ ُفيهُاالجتهادُيفُمثلُيتعني  ُعىلُخالفهُمماُيسوغ  ي فتيُبامُكانُاإلمام 

ُماُكانُعليه,ُهذهُاملسألة ُ.ويصريُإىلُماُعليهُاإلمام,ُوذلكُاملوطنُأْنُيرتك 

ُالقرايفُ ُوقال ُقاعدةٌُ: ام ك  ُللح  ت ُاستقر  ُملا ُالضابط ُهذا ُلوال ُالتنازعُ. ُودام ُاخلصومات, ولبقيت

ُللحكمةُال  انتهى.ُتيُأل جلهاُنصبُاحلكاموالعناد,ُوهوُمناف 

ُآخرُ.أخرجهُالشيخان(ُ ) مُيفُالتعليِقُالسابِقُمنُوجه  ال ُ.ُكامُتقد  ُمطو 

ُ:ُفقالُعمر)دونُقولهُُ ُالنبي  ُأن  سنيُ.ُقدُفعلهُوأصحابهملسو هيلع هللا ىلصُقدُعلمت  ُأْنُيظل واُمعر  ولكنُكرهت 

ُيفُاأل راك ُرؤسهم.ُهبن  ُتقطر  ونُيفُاحلج  ُيروح  ُ(.ثم 

ُالتيُألجلهاُكِرهُالتمت ع(:8ُ 4/3)ُ"الفتح"احلافظُيفُقالُ مرُالعلة  ُع  وكانُ,ُويفُهذهُالروايةُت بيني 

ُعهدهمُبالنساء ُهلمُق رب  ِره ُفك  , ُطريق  ُبكل  ُللحج  ُالرتف ه مرُعدم  ُمنُرْأيُع  ُإىلُ, ُامليل  لئالُي ستمر 

نُي فطمُي نفطم هُبه,ُوم  ُعهد  د  نُبع  ُعمرُقال,ُجُمسلٌمُمنُحديِثُجابروقدُأخر.ُذلكُبخالِفُم  :ُأن 

كم" ُحلج  مرتِكمُفإنهُأ تم  كمُمنُع  مرتِكم,ُافصلواُحج  ُلع  ُلرسولِهُماُ"ويفُروايةُ.ُ"وأ تم  ُاهللَُيل  إن 
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ُعمتُ بابُجوازُالتُ ُ

ُقتادةُ-ُ 61 ُعن ُعبدُ ُ:قال. ُيُ ُ:شقيقُبنُ هللُاُقال ُعثامن ُاملتعةكان .ُنهىُعن

ُُ:قالُعلٌُُّثمُ ُ.كلمةُ ُفقالُعثامنُلعلُ ُ.هباُمرُ يأُُْوكانُعلٌُّ عناُمعُاُقدُمتتُ أنُ ُلقدُعلمت 

ُ( ).اُخائفنياُكن ُولكن ُُ.أجْلُُ:فقالُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِ

_______________________ 

,ُفأمِت واُاحلجُوالعمرةُكامُأ مركمُاهللُ  .انتهى.ُ"شاء 

( ُ ُيفُ( 313ُ )ُ"صحيحُالبخاري"أصله ُ(4ُ   )مسلمُ( ُآخر :ُقالُاملسيبُبنُُِعنُسعيدُِمنُوجه 

سفان" ُوعثامنُبع  نهىُعنُاملتعةُأوُالعمرة.ُاجتمعُعلٌّ ُفعل هُ:ُفقالُعلٌُّ.ُفكانُعثامنُي  ماتريدُإىلُأمر 

ُاهللُ ُ.ُإينُالُأ ستطيعُأْنُأ دعك:ُفقال.ُدعناُمنك:ُتنهىُعنه؟ُفقالُعثامنُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُأْنُرأ ىُعلٌّ فلام 

ُهبامُمجيعاُ  ُُ."ذلكُأهل 

ُ.عنُمروانُبنُاحلكمُعنهامُمثله(388ُ )البخاريُوأخرجُ

ُ(.ولكناُكن اُخائفني.ُأجل:ُفقال)دونُقولهُ

أجل,ُ:ُقال"زادُمسلٌمُمنُطريقُعبدُاهللُبنُشقيقُعنُعثامنُ(:5ُ 4/3)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ

مرةُالقضيةُسنةُسبع,ُلكنُملُيكنُيفُتلكُالسنةُ:ُقالُالنوويُ."ولكناُكناُخائفنيُ ُإىلُع  لعل هُأ شار 

ُ.ُمرةُوحدهاحقيقةُمتتعُإنامُكانُعُ 

ُ(:ُاحلافظ)قلتُ ة,ُفقدُروىُاحلديث  ُاملسيبُاحلكُ ُبنُ ُمروانُ ُهيُروايةُشاذ  ُبن  ُُ-مُوسعيد  ومهاُأ علم 

ُمسعود,ُالوداعُةُِجُ إنامُكانُيفُح ُُفلمُيقوالُذلك,ُوالتمت عُ-منُعبِدُاهللُبِنُشقيقُ كامُُ.وقدُقالُابن 

ُعنهُيفُالصحيحنيُ ُ."كن اُآمنُماُيكونُالناس"ثبت 

ُمنُأ فردُأعظمُمنُأجرُمنُمتتعُ"خائفني"قولهُ:ُوقالُالقرطبي ُ.أيُمنُأنُيكونُأجر 

ُ.ُولكنُالُخيفىُب عده,ُكذاُقال؛ُوهوُمجٌعُحسنٌُ

تمل ُأ شارُ:ُوَي  ُعثامن  ُاألصلُيفُاختيارُِأنُيكون  ُُملسو هيلع هللا ىلصهُإىلُأن  ُالوداعُدفع  فسخُإىلُالعمرةُيفُحجة

ُإحرامهمُبالعمرةُكانُيفُ,ُاعتقاِدُقريٌُمنعُالعمرةُيفُأشهرُاحلج,ُوكانُابتداءُذلكُباحلديبية ألن 

ُإِطالقُكونمُخائفني,ُأيشهُ نُأُ وهوُمُُِ.ذيُالقعدة منُوقوعُالقتالُبينهمُُ:رُاحلج,ُوهناكُيصح 
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ُُتعةُ كانتُاملُ ُ:قالُُعنُأيبُذرُ ُعنُأبيهُعنُإبراهيمُالتيمي ُُ-ُ 61 ُيفُاحلج 

ُ.خاصةُملسو هيلع هللا ىلصُحممدُ ُصحاِبُأل ُ

ُُ:قالُأبوُذرُُ:ويفُرواية ُُالُتصلح  ساءُالن ُُتعةُ يعنيُمُ ُ.ُلناُخاصةاملتعتانُإال 

ُ.تعةُاحلجومُ 

ُأُ ُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-614ُ ُأُ ُ:قالُ.عثاءيبُالش  ُالنخعيُوإبراهيمُ ُإبراهيمُ ُتيت 

ُُالعمرةُ ُأمجعُ ُأنُُْمُ هُِإينُأُ ُ:فقلتُ.يميالتُ  لكنُُ:فقالُإبراهيمُالنخعيُ.العامُواحلج 

ُ.ُبذلكُهمُ يُ أبوكُملُيكنُلُِ

ُُ:قيسُقالُنيمُبنُِعنُغُ ُ-613ُ يفُتعةُعنُاملُ ُأيبُوقاصُُبنُ ُسعدُ ُسألت 

ُُ.فعلناهُ:فقالُ؟احلج يعنيُبيوتُُ.شرُ بالعُ ُكافرٌُُيومئذُ ُ-ُيعنيُمعاويةُ-وهذا

_______________________ 

وهمُعنُالوصولُإىلُالبيتُفتحل ل واُمنُعُ وبنيُاملرش ُكني,ُوكانُاملرشكونُصد  ُمرهتم,ُوكانتُأول 

ُأ رادُمرةُعُ  ُأ يضا ,ُثم  مرةُالقضيةُيفُذيُالقعدة ُجاءْتُع  ُاحلج,ُثم  تأكيدُذلكُُملسو هيلع هللا ىلصوقعتُيفُأ شهِر

ُىُأُ باملبالغةُفيهُحت ُ ُ.انتهىُكالمُاحلافظ.ُإىلُالعمرةُمرهمُبفسخُاحلج 

ُ ُابن ُيفُوقال 6/60ُ )ُ"الفتاوى"تيمية :)ُ ُعثامن ُقول ا ُخائفني"وأم  ُخائفنيُيفُُ"كنا ُكانوا فإنم

ُالقضيةعُ  ُمرة ,ُ ُيفُأ شهرُاحلج  ُقدُاعتمروا ُوكانوا ىُأ يضاُ , ُمنُاعتمرُيفُأشهرُاحلجُي سم  ُوكانُكل 

نهونُعنُالعمرةُيفُأشهرُاحلجُمطلقاُ  ُالناهنيُعنُامل تعةُكانواُي  تمت عا؛ُألن  حيحُ.ُم  هُماُيفُالص  وشاهد 

ُمعاويةُنىُعنُاملتعة,ُعنُسعدُبِنُأيبُوقاص وهذاُ.ُملسو هيلع هللا ىلصفعلناهاُمعُرسوِلُاهللُ":ُقال.ُملاُبلغهُأن 

رش ُيفُحجةُالوداع.ُ"يعنيُمعاوية.ُكافٌرُبالع  ُمعاويةُكانُمسلام  بلُويفُعمرةُاجلعرانةُ,ُومعلوٌمُأن 

ُقبلُذلك ُالفتحُأو ُعام ُولكنُيفُعُ , ُالقضية رِشُمكةمرة ُبع  ُكافٌر ُالقضيةُ. ُعمرة  ىُسعٌد وقدُسم 

ُ.ُمتعة ُعثامنُأ رادُاخلوف  ُأ يضاُخائفنيُعامُالفتح,ُالقضيةُعامُ ُفلعل  اُعامُحجةُالوداعُ.ُوكانوا وأم 

ُ.انتهى.ُبلُنفىُاهلل ُالرشكُوأ هل ه,ُفكانواُآمننيُملُيكنُقدُبقيُمرشكٌُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ.مكة

فُ-615ُ طر  كُباحلديثُثُ حدُ إينُأل ُُ:صنيُح ُُبنُِمرانُقالُلُعُُِ:,ُقالعنُم 

ُُواعلمُأنُ ُ.اليومكُاهللُبهُبعدُاليومُينفعُ  هلهُيفُمنُأُ ُعمرُطائفةُ قدُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُهُعنهُحتُ وملُينُُْ,نسخُذلكتُ ُفلمُتنزلُآيةٌُُ.العرش ُارتأُ ُ.هُلوجهُِىُمض  امرئُُىُكل 

ُ.مريعنيُعُ ُ.رتئييُ ُماُشاءُأنُُْبعدُ 

ُهُالذيُتُ عمرانُبنُحصنيُيفُمرِضُُبعثُإلُ ُ:قالُويفُرواية ينُإُُِ:فقالُ.ُفيهويف 

ُ ُُكنت  ُثكُبأُ دُ حم  ُُفإنُُْ.كُهباُبعديينفعُ ُاهللُأنُُْحاديثُلعل  وإنُُ.يمُعن ُفاكتُ ُعشت 

ُ ُُثُهباُإنُْفحدُ ُمت  ُُهُقدُْنُ إُ:شئت  ُُ.مُعلُ لُ س 

ُُواعلمُأنُ  ُُملُينزْلُُثمُ ُ.بنيُحجُوعمرةُقدُمجعُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُنبي  هُوملُينُُْ,اهللُفيهاُكتاب 

ُ.ماُشاءيهُفيهاُبرأُُْقالُرجٌلُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنهاُنبي ُ

ُ.ُحتىُاكتويتُمُعلُ سلُ وقدُكانُيُ ُ:ويفُرواية ُُثمُ ُ.كتفرت  ُُتركت  ُ( ).فعادُالكي 

                                                           

ُالوجهُُمترصاُ (386ُ )أخرجهُالبخاريُ( ) ُالقرآنُ ُملسو هيلع هللا ىلصمتت عناُعىلُعهِدُرسوِلُاهللُ"ُمنُهذا قالُ,ُفنزل 

ُ."رجٌلُبرأيهُماُشاء

ُ ُأيضا  ُالبخاري 36ُ 3)وأخرجه )ُ 6ُ   )ومسلم ُعمران( ُالعطارديُعن ُرجاء ُأيب ُرواية :ُمن

ه,ُملسو هيلع هللا ىلصففعلناهاُمعُرسوِلُاهللُ.ُأ نزلتُآيةُاملتعةُيفُكتابُاهلل" م  ر  ُوملُينْهُعنهاُحت ى,ُوملُينزْلُقرآٌنَُي 

ُ ُ.ُ"قالُرجٌلُبرْأيهُماُشاء:ُمات 

ُ.(يعنيُعمر)دونُقولهُُ

ُ)وهيُقولهُ:ُودونُسالمُاملالئكةُعليه كت  ُفرت  ُحتىُاكتويت  ُ.ُوقدُكانُي سل مُعل  ُالكي  ُت ركت  ثم 

ُ.(فعاد

ُ ُقوله ا ُعمر)أم  ُالبخاريُ(يعني ُيف ُامل بهم ُبالرجل ُللمقصود ُبياٌن ُففيه ُعنُ. ُاإلسامعيل  ُنقل  وقد



 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
362 

ُثمُقدمُمكةُمنُالطوافُوالسعيُ,بابُماُيلزمُمنُأحرمُباحلجُ

ُُ:قالُ.رةعنُوبُُْ-616ُ ُأُ ُ:فقالُهُرجٌلُفجاءُ ُ.مرعُ ُعندُابنُُِجالساُ ُكنت  ُيصلح 

ُُلُأنُْ ُ:ابنُعباسُيقولُفإنُ ُ:فقالُ.نعمُ:فقال.ُ؟آيتُاملوقفُبالبيتُقبلُأنُُْأطوف 

ُُيتُ بالبيتُحتىُتأُُْالُتطْفُ ُُ.املوقف 

ُابنُعمر ُُ:فقال ُحج  ُُفقد ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُأنُُْفطاف  ُاملوقفُبالبيتُقبل ُ.يأيت

ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُفبقولُِ ُ؟كنتُصادقاُ ُأوُبقولُابنُعباس,ُإنُُْ,أنُتأخذُحق 

ُُ:ويفُرواية ُأُ ُعمرُُابنُ ُرجٌلُُسأل  ُبالبيتُوقدُأُ ُطوف  ُ:باحلج؟ُفقالُحرمت 

ُُ.هيكرهُ ُفالنُ ُإينُرأيتُابنُ ُ:وماُيمنعك؟ُقال ُُوأنت  هُتُْن ُتُ رأيناهُقدُفُ .ُإليناُمنهُأحب 

ُنياالدُ  ُأيكمُ,وأيناُ:فقال. ُتُ ُ.أو ُالدنيانُْفتُِمل ُُ:ثمُقالُ؟ه ُرسول  حرمُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرأينا

ُُ.باحلج ُ.نحوهفذكرُُ.وسعىُبنيُالصفاُواملروةُ.بالبيتُوطاف 

ُمنُالبقاءُعىلُاإلحرامُوتركُالتحللُ,بابُماُيلزم,ُمنُطافُبالبيتُوسعىُ

_______________________ 

ُ رطبيُوالن ووي.ُي قالُإنهُعمر:ُأ ن هُقالُعقبُروايةُأيبُرجاء,ُالبخاري  ُالق  ,ُعثامن:ُوقيل,ُوهبذاُجزم 

ُ.ُذكرهُابنُحجر.ُوقيلُغريه

مر(:4/344ُ)وقالُ ُبع  ُي فرس  ُواألوىلُأْن ُمُ . ل  ُأ و  ىُعنهافإن ه ُنُن  ُلهُيفُ, ُكانُتابعا  ُمنُبعده وكأ ن 

ُانتهى.ُذلك

اُقولهُ ُ)أم  كت  ُفرت  ُحتىُاكتويت  ُفعاد.ُوقدُكانُي سل مُعل  ُالكي  ُاملالئكةُعليهُ(ثمُتركت  .ُأيُتسليم 

حا ُبهُعندُابنُسعدُوغريه ُ.ُكامُجاءُمرص 

ُعنُعمران(ُ   /6)ُ"املستدرك"وللحاكمُيفُ ُقال, ُأنه ُعن يُملُت س": ُاملالئكةُحتىُذهب  ل مُعل 

ُالنار  ."أ ثر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:العراقُقالُلهُمنُأهلُُِرجالُ ُأنُ ُ؛الرمحنُعبدُُِبنُُِعنُحممدُُِ-610ُ لُُْلُس 

ُُالزبريُعنُرجلُ ُبنُ ُعروةُ  ُي  ُُ.باحلجُل  ُأُ ُ.بالبيتُفإذاُطاف  ُ:قالُلكُأمُال؟ُفإنَُُْيل 

ُ ُُ:هُفقالفسألتُ ُ:قالُ.يقولُذلكُرجالُ ُإنُ ُ:فقلُلهُ.الَُيل  ُُالَُيل  ُُمنُأهل  ُباحلجُإال 

ُ ُُ:قالُ.كانُيقولُذلكُرجالُ ُفإنُ ُ:قلتُ.باحلج  ُُبئس  ُُ.ماُقال 

ُفتصدُ  ُُاينُالرجل  ُُرجالُ ُفإنُ ُ:فقلُلهُ:فقالُ.ثتهنيُفحدُ لُ أُ فس  ُُبُأنُ كانُخي  ُرسول 

ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُفجئتُ ُ:قالُ.فعالُذلكُسامءُوالزبريُقدأُ ُوماُشأنُ .ُذلكُقدُفعل  لهُُهُفذكرت 

ُُ؟نُهذامُ ُ:فقال.ُذلك ظنهُ؟ُأُ سألنيهُيُ ينيُبنفِسُتُِفامُبالهُالُيأُُْ:قال.ُدريالُأُ ُ:فقلت 

ُُ.؟عراقياُ  ُُ:قالُ.الُأدريُ:قلت  ُ.ُفإنهُقدُكذب 

ُ ُُقدُحج  ُ ْخُفأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُأنُ ُ؛نيُعائشةتُْب  ُُأول 
 
هُمكةُأنُ ُبهُحنيُقدمُ ُبدأُ ُيشء

ُ ُُثمُ ُ.أتوض  ُُثمُ ُ.بالبيِتُُطاف  ُُحج  ُُأبوُبكرُفكانُأول 
 
ُثمُ ُ.بهُالطوافُبالبيتُبدأُ ُيشء

ُُثمُ ُ.مثلُذلكُ,مرعُ ُثمُ ُ.ملُيكنُغريه ُفرأيتُ ُعثامنُ ُحج  ُُهُأول 
 
بهُالطوافُُبدأُ ُيشء

ُ.ُمراهللُبنُعُ ُمعاويةُوعبدُ ُثمُ ُ.ملُيكنُغريهُثمُ ُ.بالبيت

ُُثمُ  ُُ.العوامالزبريُبنُُيبمعُأُ ُحججت  ُُفكانُأول 
 
ُثمُ ُ.بهُالطوافُبالبيتُبدأُ ُيشء

ُُ.ملُيكنُغريه ُ.ُملُيكنُغريهُثمُ ُ.املهاجرينُواألنصارُيفعلونُذلكُثمُرأيت 

ُمُ ُآخرُ ُثمُ  ُرأيت  ُُن ُيُ ُثمُ ُ.عمرُذلكُابنُ ُفعل  ُبعُ ْضُنقُ مل ها
ُابنُ ُ.مرةُ  عمرُُوهذا

ُأُ  ُيُ عندهم ُأُ لُ سأُ فال ُوال ُيبدأُ ُحدٌُونه؟ ُكانوا ُمضُما ُممن
 
ُبيشء ُيُ ُون ضعونُحني

ُأُ أُ  ُالطوافُبالبيتقدامهم ُمن َُيلُ ُثمُ ُ.ول ُُ.ونال ُرأيت  ُوخالتيُحنيُمُ أُ ُوقد ي

ُ
 
ُُثمُ ُ.طوفانُبهأولُمنُالبيتُتُ ُتقدمانُالُتبدآنُبيشء ُ.ُالنالُحت 
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ُُ.مرةُقطبعُ ُوفالنٌُُبريُوفالنٌُهاُوالزُ ختُ هيُوأُ ُقبلْتُناُأُ أُ ُ,يمُ خبتنيُأُ وقدُأُ  ُفلام 

ُُ.واكنُحلُ واُالرُ مسحُ  ُ( ).نُذلكمُُِفيامُذكرُ ُوقدُكذب 

ُايبُبكرُريضُاهللُعنهأُ ُبنِتُُعنُأسامءُ ُ-618ُ ُُ:قالت. ُحم  فقالُُ.رمنيخرجنا

ُ ُهدٌيُمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُ,ومنُملُيكنُمعهُهدٌيُُ.قمُعىلُإحرامهفليُ ُ,نُكانُمعه

ُُفلمُيكنُمعيُهدٌيُُ.للُِفليحُْ ُُبريُهدٌيُوكانُمعُالزُ ُ,فحللت  ُ.للُِفلمَُي 

ُُ:قالت ُُثمُ ُ,ثيايبُفلبست  ُُخرجت  ُ:فقلت.ُيقوميُعن ُُ:فقال.ُإىلُالزبريُفجلست 

                                                           

( ُ ُالبخاريُ( 560ُ )أخرجه ُالوجه( ُمنُهذا .ُ ُاهللُ"ِمنُقوله ُرسول  ...ُفأخبتنيُعائشةُملسو هيلع هللا ىلصقدُحج 

ُ.(.ُالخ

ُ.دونُقصةُالعراقيُمعُعروةُبنُالزبري

ُالسؤاِلُوجواب ه(:4/308ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُصورة  ُالبخاري  ُعىلُاملرفوعُ,ُحذف  واقترص 

ُ....ُمنُهذاُالوجهُمنه,ُوقدُذكرهُمسلمٌُ ُالذيُسأل  ُرجال ُ"ه,ُوقولهُملُأقفُعىلُاسمُُِوالرجل  فإن 

نُملُيسقُاهلدي.ُعباسُعنىُبهُابنُ ُ."كانُخيب ُم  ُإذاُطافَُيلُ,ُفإنهُكانُيذهبُإىلُأن  ُباحلج  وأهل 

همنُحجُ  ُعىلُحج  ُأْنُيستمر  نُأراد  ُم  رفة,ُوكانُيأخذُ ُه,ُوأن  ُمنُع  ُحت ىُيرجع  ُالبيت  ذلكُُالُيقرب 

ُ ُابنُعباس...جيعلوهاُعمرةُملنُملُيسقُاهلديُِمنُأصحابهُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصمنُأ مِرُالنبي  ُ.ُثمُذكرُأدلة 

ُخالفُ :ُثمُقال ُهذاُمذهٌبُالبنُعب اس  رفُأن  هُفيهُناٌسُقليٌلُمنهمُإسحاقُووافقُ ,ُهُفيهُاجلمهوروع 

ُ.انتهىُ.الخ..ُبنُراهويه

مرة)يفُروايةُالبخاريُُ(ثمُملُيكنُغريه:ُ)قوله ُ.(ع 

ُهذاُإْنُكانُبالنصبُعىلُأنهُخبُ .ُملُتكنُالفعلةُعمرة:ُأي(:4/301ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ

ُكان ُكانُتامة, ُتكون  تملُأْن ُوَي  مرة, ُع  ُملُحتصْل ُواملعنىُثم  ُبالرفع. ُوهيُعىلُهذا وقدُوقعُيفُ,

ُساكنةُ .ُبغنيُم عجمةُ (ُغريه)روايةُمسلمُبدلُعمرةُ
 
,ُوهوُتصحيٌفُ:ُقالُعياض.ُوآخرهُهاء.ُوياء

ههُالقرطبي,ُملُيكنُغريُاحلج:ُأي.ُهلاُوجهٌُ:ُوقالُالنووي  .انتهى.ُوكذاُوج 
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ُأُ  ُُىُأنُْختش  ُ؟عليكُأثب 

ُمعُرسولُُِ:ويفُرواية ُ:غريُأنهُقالُ,مثلهُذكرُ ُثمُ .ُنيُباحلجهلُ مُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقدمنا

ُاْسُُ:فقال ُاْسُ.ُييُعن ُِخُرت  ُ.ُييُعن ُِخُرت 

ُبابُيفُمتعةُاحلجُ

ُعنُُ–611ُ ُُ:قالُ.يرُ القُ ُسلمُ عبةُعنُمُ ش  ُعنُمُ ُُاسُ عبُ ُابنُ ُسألت  ؟ُتعةُاحلج 

ُ ُالزُ ُمُ هذهُأُ ُ:فقالُ.نهىُعنهاالزبريُيُ ُوكانُابنُ .ُصُفيهافرخ  ُدُ بريُحت  ُُأنُ ُ؛ث  ُرسول 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُُ.فيهاُصرخ  ُفاسأُ فادخ  ُعليها ُعليهافدخلُُْ:قالُ.وهالُ لوا ُامرأةٌُُ.نا ُفإذا

ُُ:فقالْتُُ.عمياءٌُُضخمةٌُ ُقدُرخ  ُ.فيهاُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُصُرسول 

ُ.ُمتعةُاحلجُ:وملُيقلُ.املتعةُ:يفُوراية

ُ.تعةُالنساءوُمُ أُ ُ,تعةُاحلجدريُمُ الُأُ ُ:سلمٌُقالُمُ ُ:قالُشعبةُ

ُأُ ُ:لقاُُعباسُ ُابنُُِعنُ-000ُ ُُهل  ُُ.مرةبعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُصحابُ أُ ُوأهل  ُ.هُبحج 

ُ ُُفلمَُيل  ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُُ.صحابهمنُأُ ُاهلدي ُُوالُمنُساق  ُفكانُطلحةُ ُ.همتُ بقيُ ُوحل 

ُُعبيدُُِبنُ  ُُاهللُفيمنُساق  ُ.فلمَُيلُاهلدي 

ُُ:يفُرواية ُُ.آخرُ ُورجٌلُ.ُطلحةُبنُعبيدُاهللُوكانُممنُملُيكنُمعهُاهلدي  ُ.فأحال 

ُبابُجوازُالعمرةُيفُأشهرُاحلجُ

ُُ:قال.ُُاسُ عبُ ُعنُابنُُِ-ُ 00 .ُناُهباعُْتُ استمُُْمرةٌُهذهُعُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُُنُملُيكنُعندهُاهلدي ُفمُ  ُُفليحل  ُُقدُدخلْتُُمرةُ العُ ُفإنُ ُ.هكلُ ُاحلل  إىلُيومُُيفُاحلج 

ُ.القيامة
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ُبابُتقليدُاهلديُوإشعارهُعندُاإلحرامُ

00 ُ-ُُ ُُ:قال.ُُاسعبُ ُانُعنُابنُِعنُأيبُحس  ُصىل  بذيُُالظهرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُرسول 

ُبناقتُُِثمُ ُ.احلليفة ُاأل ُسنامُُِهاُيفُصفحةُِشعرُ هُفأُ دعا ُوسلُ ُ.يمنها دهاُوقلُ ُ.الدمُ ُت 

ُُثمُ ُ.نعلني ُُ.هراحلتُ ُركب  ُُبهُعىلُالبيداءُُاستوْتُفلام  ُ( ).باحلجُأهل 

ُُأيبُعنُ–004ُ ماُُ:عباسُجيمُالبنُِمنُبنيُاهل ُُقالُرجٌلُُ:انُاألعرجُقالحس 

ُالفُ  ُتشغُ هذا ُالتيُقد ُتشغُ تيا ُمُ ُأنُ ُ,بالناسبتُفتُأو ُحل  ؟ُنُطافُبالبيتُفقد

ُ.مرغمتُ ُوإنُُْ.ملسو هيلع هللا ىلصكمُسنةُنبيُ ُ:فقال

ُمُ ُ:ويفُرواية ُُ.نُطافُبالبيتُفقدُحل  ُُ:فقالُ.مرةعُ ُالطواف  ُ.فذكرهُ.نةس 

ُبابُالتقصريُيفُالعمرةُ

ُأُ ُ:معاويةقالُلُُ:عباسُقالُابنُ ُ:قال.ُعنُطاوسُ ُ-003ُ ُأُ ُعلمت  ُينُقرص  ُت 

ُبمُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِمنُرأسُِ ُالُأُ ُ:فقلتُلهُ.؟صُ قُ ْشُعندُاملروة ُإال  ُةٌُجُ ح ُعلمُهذا

                                                           

ُعنُعبِدُاهللُبِنُعباسُمنُوجهُآخرُعنُكُ (300ُ )أ صلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ ) انطلقُ":ُقالُريب 

ُ لُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هُهوُوأصحاب ه,ُواد هن,ُمنُاملدينةُبعدُماُترج  فلمُينهُعنُيشءُمنُ.ُولبسُإزارهُورداء 

ُعىلُاجللد ُتردع  ُالتي ُامل زعفرة ُتلبسُإال  ُواأل زر ُاألردية ُبذيُاحل. ُحتىُفأ صبح  ُراحلته ُركب  ليفة

ُهوُوأ صحاب ه.ُاستوىُعىلُالبيداء فقدمُمكةُ.ُوذلكُخلمسُبقنيُمنُذيُالقعدة,ُوقل دُبدنته,ُأهل 

ُمنُذيُاحلجة ُخلون  ُ."وذكرُاحلديثُبطوله...ُألربِعُليال 

ُ.ُدونُالصالةُ

هاُيفُصفحِةُسناِمهاُاأل يمن:ُ)ودونُقوله ُدعاُبناقتهُفأ شعر  ُالدمُ .ُثم  وفيهاُ(ُوقل دهاُنعلني.ُوسل ت 

 (.وقل دُبدنته)تفسريُلقولهُيفُالبخاريُ
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ُ.عليك

ُُ:يفُرواية ُقرص  ُرأيتُ ُ-ُوهوُعىلُاملروةُُِ-ُقصُ ْشُبمُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعنُرسولُُِت  هُأو

ُيُ  ُ( ).وهوُعىلُاملروةُ.ُعنهُبمشقصُ قرص 

                                                           

ُعنُرسوِلُاهللُ:ُقال"منُهذاُالوجهُُمترصا ُ(634ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ت  ُ.ُ"بمشق صُ ُملسو هيلع هللا ىلصقرص 

ُ(.عندُاملروةُِ)دونُقولهُ

ُله)وقولهُ ٌةُعليك:ُفقلت  ج  ُح  ُ(.ُالُأ علمُهذاُإال 

4/565ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُ)قوله(: ت: ُقرص  ُأي( :ُ ُبأن  ُوهوُي شعر ُرأسه, أخذتُمنُشعر

ُيفُحجته ُأنهُحلق  ُأنُيكونُيفُعمرة,ُوالُ,ُذلكُكانُيفُن سك,ُإماُيفُحجُأوُعمرة,ُوقدُثبت  فتعني 

تملُأنُيكونُيفُعمر,ُأنُذلكُكانُباملروة,ُوقدُروىُمسلمُيفُهذاُاحلديث,ُسيام ةُالقضيةُوهذاَُي 

ُفقلتُله"أوُاجلعرانة,ُلكنُوقعُعندُمسلمُمنُطريقُأخرىُعنُطاوسُبلفظُ :ُ ُإال  الُأ علمُهذه

ةُعليك ج  ُاملرادُمنُذلكُيفُروايةُالنسائيُفقالُبدلُقولهُ"ح  يقولُابنُُ"إلخ..ُال:ُفقلتُله":ُوبني 

ُ."ُملسو هيلع هللا ىلصُوقدُمتت عُرسولُاهلل,ُوهذهُعىلُمعاويةُأْنُينهىُالناسُعنُاملتعة"عباسُ

ُعباسُقالُ ُعنُابِن ُآخرُعنُطاوس  ُاهللُ"وألمحدُمنُوجه  ,ُاحلديث..ُحتىُماتُملسو هيلع هللا ىلصمتتعُرسول 

ىُعنهاُمعاويةُ:وقال نُن  لُم  ُعباس.ُوأو  ُعنُرسوِلُاهللُ:ُقالُابن  ثنيُأنهُقرص   ُمنه,ُوقدُحد  فعجبت 

ُانتهىُ"بمشقصُملسو هيلع هللا ىلص ُالوداع. ُذلكُعىلُوقوِعهُيفُحجة ُعباسُمحل  ُابن  ُعىلُأن  ُيدل  ُوهذا لقولهُ.

ةُعليكُ"ملعاويةُ ج  ُهذهُح  ُ.ُإذُلوُكانُيفُالعمرةُملاُكانُفيهُعىلُمعاويةُحجةُ"إن 

ُ ُوقعُعندُأمحدُمنُطريقُقيسُبنُسعدُعنُعطاء ُما ُمنه ُأخذُمنُ"وأ ارح  ثُأنه ُحد  ُمعاوية أن 

ُمعيُملسو هيلع هللا ىلصِفُشعِرُرسوِلُاهللُأطرا رمٌُ.ُيفُأيامُالعرِشُبِمشقص  ُ."وهوُحم 

ُ ُالنبي  ُألن  ُالوداعُنظٌر, ُيفُحجة ُملَُيلُحتىُبلغُاهلديُحملهُملسو هيلع هللا ىلصويفُكونه ُعىلُ. ُعنه فكيفُي قرص 

ُ!.ُاملروة؟

ُذلكُكانُيفُحجةُالوداع نُزعمُأن  ُعىلُم  ُهناُيفُالرد  موٌلُهذاُاحلديثُحم:ُفقال.ُوقدُبالغُالنووي 

ُ ُعنُالنبي  ُمعاويةُقرص  ُ,ُيفُعمرةُاجلعرانةُملسو هيلع هللا ىلصعىلُأن  ُالنبي  وثبتُ,ُيفُحجةُالوداعُكانُقارناُ ُملسو هيلع هللا ىلصألن 
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_______________________ 

ُتقصريُمعاويةُعىلُحجةُالوداع,ُ,ُأنهُحلقُبمنى ُمحل  قُأبوُطلحةُشعرهُبنيُالناس,ُفالُيصح  وفر 

مرةُالقضاءُالواقعةُسنةُسبع ُعىلُع  ُ,ُوالُيصحُمحل هُأيضا  ُ,ُمعاويةُملُيكنُيومئذُمسلامُ ألن  إنامُأسلم 

ُ.ُيومُالفتحُسنةُثامن,ُهذاُهوُالصحيحُاملشهور

ُابنُحجر)قلتُ ُإنامُ(: حهُمنُكونُمعاوية ُالقضية,ُوالذيُرج  ُيفُعمرة ُمر  ُما وملُيذكرُالشيخُهنا

فية ُخ  ُأسلم ُكان ُبأنه ُاجلمع ُيمكن ُلكن ُحيثُالسند, ُمن ُصحيح ُالفتح ُيوم ُأسلم ,ُ ُيكتم  وكان

هإس ُيومُالفتح.ُالم  منُترمجةُُ"تاريخُدمشق"وقدُأخرجُابنُعساكرُيفُ.ُوملُيتمكنُمنُإظهارهُإال 

هُخوفا ُمنُأبويه,ُوكانُ,ُمعاويةُترصيحُمعاويةُبأنهُأسلمُبنيُاحلديبيةُوالقضية وأنهُكانُخيفيُإسالم 

ُ ُحتىُالُينُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُعنها ُأ هل ها ُأ كثر  ُالقضيةُمكةُخرج  مرة ُيفُع  ُدخل  ُيطوفونُملا ُوأصحابه ظروه

ُأيبُ ُبِن ُسعد ُقول  ُأيضا  ه ُيعارض  ُوال ُاقتضاه, ُلسبب  ُختل فُبمكة ُممن ُكان ُمعاوية ُفلعل  بالبيت,

ُ ُوغريه ُمسلم ُأخرجه ُ"وقاصُفيام ُُ-فعلناها ُالعمرة ُاحلجُ-يعني ُأشهر ُيف ُكافٌرُ. ُيومئذ  وهذا

رش ُبضمتنيُ"بالع  ُي شريُإىلُمعاوية. ُيعنيُبيوتُمكة, ملُ, َُي  ُمنُألنه ُأ خبُبامُاستصحب ه عىلُأنه

ُ.ُلكونهُكانُخيفيه.ُوملُيطلعُعىلُإسالمه,ُحاله

ُاجلعرانة ُكانُيفُعمرة ُأنُتقصريه ُجوزوه رُعىلُما ُوي عك  ,ُ ُالنبي  ُبعدُأنُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُمنُاجلعرانة ركب 

ُبعضُأصحابهُاملهاجرين,ُفقدمُمكةُفطافُوسعىُوحلقُ,ُأحرمُبعمرة ُمعهُإال  وملُيستصحبُأحدا 

ُمنُالناسورج ِفيْتُعمرت هُعىلُكثري  ,ُفخ  ُكبائت  ُأخرجهُالرتمذيُ.ُعُإىلُاجلعرانةُفأصبحُهبا وكذا

,ُوالُكانُمعاويةُفيمنُختل فُعنهُبمكةُيفُغزوةُحننيُ وغريه,ُوملُيعدُمعاويةُفيمنُصِحبهُحينئذ 

ُالقوم ُمع ُكان ُبل ُبمكة, ه ُوجد  ُلعل ه ُيقال ُحتى ُال, ُمن ُأ باه ُأ عطى ُما ُمثل  لةُوأ عطاه ُمج  ُمع غنيمة

ُ.املؤلفة

ُحننيُ"اإلكليلُُ"وأخرجُاحلاكمُيفُ ُيفُآخرُقصةُغزوة هُ, ُالذيُحلقُرأس  ُالتيُُملسو هيلع هللا ىلصأن  يفُعمرته

ُهذا ُثبت  ُفإْن ُبنيُبياضة, ُأبوُهندُعبد  ُمنُاجلعرانة ُاعتمرها ُمعه. ُمعاويةُكانُحينئذ  ُأن  أوُ.ُوثبت 

ُيكو ُبأْن ُاجلمع  ُأ مكن  ُباملروة ُعنه ال ُكانُبمكةُفقرص  ُقرصُعنهُأو  ُنُمعاوية  ُيفُ. ُغائبا  وكانُاحلالق 

ُذلكُكانُ,ُبعضُحاجته ُأن  ُباحللقُألنهُأفضلُففعل,ُوإْنُثبت  ُالشعر  هُأْنُيكملُإزالة  ر  ُفأم  ُحرض  ثم 

مرةُالقضية ُأن هُ,ُيفُع  ُفيهاُجاءُهذاُاالحتاملُبعينهُ-ُملسو هيلع هللا ىلصوثبت  ُبنيُاألخبارُ,ُحلق  ُالتوفيق  وحصل 
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باحلجُُنرصخ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخرجناُمعُرسولُُِ:قالُدريُاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُ-005ُ

ُ ُ.ُاخاُ ار  ُُ.مرةهاُعُ نجعلُ ُمرناُأنُُْقدمناُمكةُأُ فلام  ُُمُ إال  ُُ.اهلدي ُُنُساق  ُكانُيومُفلام 

ُ.ناُباحلجلُْهلُ أُ ُ,حناُإىلُمنىورُ ُ,الرتوية

ُُ:قالُ.ةُ عنُأيبُنرْضُُ-006ُ ُُُعبدُاهللُبنُُِعندُجابرُُِكنت  ُإنُ ُ:فقالُ.فأتاهُآت 

ُفعلُ:فقالُجابرٌُُ.نْيُتُ عُ تُْالزبريُاختلفاُيفُاملُ ُعباسُوابنُ ُابنُ  .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُاُمعُرسولُِنامه 

ُ.هلامُفلمُنعدُْ.ُمرُ ناناُعنهامُعُ ُثمُ 

ُوهديهملسو هيلع هللا ىلصُبابُإهاللُالنبيُُ

ُُهريرةُُأيبُعنُ-000ُ مريمُُابنُ ُنُ هلُ يُ لُ والذيُنفيسُبيدهُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

_______________________ 

ُالفتحُكلها,ُوهذاُمما ُبهُيفُهذا ُهللُاحلمدُأ بداُ ,ُوهللُاحلمد.ُفتحُاهللُعل  :ُ"اهلدي"قالُصاحبُ.ُثم 

ُعنهُيفُعمرةُاجلعرانةُفنيسُبعدُذلك ُأن هُكانُيفُحجته,ُولعلُمعاويةُقرص  ُ.انتهى.ُوظن 

ُروايةُقيسُبنُسعدُاملتقدمةُلترصَيِهُفيهاُبكونُذلكُيفُأيامُال ُعىلُهذاُإال  ر  ُأناُوالُيعك  عرش,ُإال 

ُعقبها ُسعد  ُبن  نكرونُذلك:ُشاذة,ُوقدُقالُقيس  ُ.ُانتهى.والناسُي 

ُباملعنى ُرواها ُقيسا  ُوأ ظن  ُذلك, ُله ُفوقع ُهبا ث ُحد  ُثم  ُيفُ. ُكونه ُترجيح ُإىل ُالنووي  ُأشار  وقد

بهُاملحبُالطبيُوابنُالقيم,ُاجلعرانة ُ.وصو 

ُنظرٌُ ُيفُاجلعرا,ُوفيه ُأنهُحلق  ُاحلديبيةُألن هُجاء  مرة ُعنهُيفُع  ُقرص  ُمعاوية  ُبعِضهمُأن  نة,ُواستبعاد 

ُ.انتهىُكالمُاحلافظُبتجوز.ُلكونهُملُيكنُأسلمُليسُببعيد

ُعباسُيفُروايةُالنسائيُ.ُكامُقالُعنُنفسه.ُُعىلُاحلافظوهوُفتٌحُمنُاهلل:ُقلت لكنُكيفُيقولُابن 

ُاهللُ,ُاسُعنُاملتعةوهذهُعىلُمعاويةُأْنُينهىُالن":ُالتيُذكرهاُابنُحجر كيفُُ"ملسو هيلع هللا ىلصوقدُمتت عُرسول 

مرةُالقضية؟.ُي سميهاُمتعة ُ.ُواحلافظُجيزمُبأناُيفُع 

مُنقل هُعنُابِنُتيمية ُاجلوابُماُتقد  ىُ(ُباِبُجوازُالتمتع)يفُ,ُولعل  ُيفُأشهرُاحلجُت سم  مرة  ُالع  أن 

 .واهللُأعلم.ُفانظره.ُمتتعاُ 
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ُ ُُ.هامن ُيُ ثن ُيُ أوُلُ ُ,عتمراُ وُمُ أُ ُاُ حاج ُُ,وحاءالرُ ُبفج 

ُويفُالطوافُاألولُمنُاحلجُ,لعمرةيفُالطوافُلُلُِمُ بابُاستحبابُالرُ ُ

ُُ:أنهُقالُ؛اهللُُعبدُُِبنُُِعنُجابرُُِ-008 ُُرأيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  جرُمنُاحل ُُرمل 

ُ.ثالثةُأطوافُ.األسودُحتىُانتهىُإليه

ُالطُ ُ-001ُ ُأيب ُُ:قالُُليفعن ُأُ ُ:عباسُُالبنُُِقلت  ُالرُ ُرأيت  ُمُ هذا ُل 

ُأطوافأُ ُوميشُ,طوافأُ ُبالبيتُثالثةُ  ُفإنُ هوُسنةٌُأُ ُ.ربعة ُأنهُكُيزعمُ قومُ ُ؟ ون

ُ.ُوابُ وكذُ ُ.واقُ صدُ ُ:قالُفقالُ.سنةٌُ ُُ:قالُقلت   .؟واواُوكذبُ قُ صدُ ُ:ماُقولك 

ُُإنُ ُ:قال ُُرسول  ُاملرشكونُ.ةمكُ ُقدمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُالُصحابُ وأُ ُحممداُ ُإنُ ُ:فقال ه

ُُ.ليطوفواُبالبيتُمنُاهلزُ ُيستطعونُأنُْ ُفأُ ُ:قالُ.دونهس ُوكانواَُي  اهللُُمرهمُرسول 

ُ.ُربعاُ ويمشواُأُ ُ.يرملواُثالثاُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلص

ُُ:قال ُعنُِخِبُأُ ُ:لهُقلت  ُواملرُالطواِفُُين ُالصفا ُراكباُ ُةُِوبني ُفإنُ ُسنةٌُأُ . ُهو؟

ُأُ قومُ  ُسنةنُ كُيزعمون ُه ُوكذبُ صدقُ ُ:قال. ُواوا .ُ ُقلت  ُقولُ ُ:قال واُصدقُ ُ:كوما

ُُإنُ ُ:قالُ؟واوكذبُ  .ُهذاُحممدٌُ.ُهذاُحممدٌُُ:يقولونُ.رُعليهُالناسكثُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُحتُ  ُالعُ ُىُخرج  ُُ:قال.ُمنُالبيوتُواتق  ُالُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُوكانُرسول  الناسُبنيُُرضب 

ُأُ ُوامليشُوالسعي ُُ.برُعليهُركُِفلامُكثُ ُ.يديه ُ.فضل 

ُُ:ويفُرواية ُ.َيسدونهُ:وملُيقلُ.حسدُ ُمكةُقومُ ُوكانُأهل 

ُُأنُ ُ,قومكُيزعمونُإنُ ُ:ويفُرواية ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  وبنيُالصفاُُ.بالبيتُرمل 

ُ.ُواملروة ُ.واواُوكذبُ صدقُ ُ:قالُ.نةوهيُس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ُخاري ُعىلُالبُ ُمسلمُ ُزوائدُ 
371 

ُُ:قال.ُفيليبُالطُ عنُأُ ُ:ويفُرواية ُأُ ُ:عباسُالبنُُِقلت  ُُراينُقدُرأيت  اهللُُرسول 

ُالناسُعليهوقدُكثُ ُ.هُعندُاملروةُعىلُناقةرأيتُ ُ:قالُقلتُ.هُلفصفُُْ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.ر

ُابنُ ُ:قال ُُ:عباسُفقال ُرسول  ُُذاك ُيُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُال ُكانوا والُُ,عنهُ( )ونعُ دُ إنم

ُ( ).يكرهون

ُُزيدُ ُبنُُِمحادُُِعنُ-0ُ 0 ُ:قال.ُعباسُ ُعنُابنُُِبريج ُُبنُُِعنُسعيدُُِعنُأيوب 

ُُمُ قدُِ ُ تُْوقدُوهن ُُ.هُمكةصحابُ وأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  إنهُُ:قالُاملرشكونُ.ىُيثربهمُمح 

ُُ.ولقواُمنهاُشدةُ ُ.ىمُ همُاحل ُقدُوهنتُ ُقومٌُُعليكمُغداُ ُيقدمُ  ُ.ُجرواُمماُيلُاحلُِفجلس 

ُالنبي ُوأُ  ُثالثةُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصُمرهم ُُ.شواطُ أُ ُيرملوا ُالركننيويمش  ُبني ُما لريىُُ.وا

ُ.ُهماملرشكونُجلدُ 

ُالذينُزعمتُ ُ:فقالُاملرشكون ُُ.مهىُقدُوهنتمُ احل ُُمُأنُ هؤالء
ِ
منُُجلدُ أُ ُهؤالء

ُوكذا ُكذا ُابنُ . ُأنُُْ:عباسُقال ُيمنع ُأنُُْومل ُاأل ُيرمُ ُيأمرهم ُكلُ لوا ُُ,هاشواط ُإال 

ُ( ).اإلبقاءُعليهم

                                                           

 .أيُي دفعونُ.وتشديدُالعني,ُبتخفيفُالدال(ُ )

ُآخرُمسألةُالطواف( ) ُ.ُأخرجُالشيخانُمنُوجه 

 .انظرُماُبعده

ُ.عنُسليامنُبنُحْربُعنُمحادُبه(5ُ,3001ُ 5 )أخرجهُالبخاريُ(4ُ)

واُمماُيلُاحِلجر)دونُقولهُُ ُ(.فجلس 

ُاحلمىُقدُوهنتم,ُهؤالءُالذينُزعمت م:ُفقالُاملرشكون)وقولهُ ُمنُكذاُوكذا.ُأن  ُ(.هؤالءُأ جلد 

ُاألوىلُ ُالزيادة ا ُأم  .ُ ُالبخاري  3001ُ)فعل قها ُروايتِه( ِقب  ُع  ُفقال. ُأيوب: ُعن ُسلمة ُابن  ...ُوزاد
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ُبابُاستحبابُاستالمُالركننيُاليامنينيُيفُالطواف,ُدونُالركننيُاآلخرينُ

ُُ:قالُ.عنُنافعُ-ُ  0 ماُُ:وقالُ.هلُيدُ ثمُقبُ ُ.جرُبيدهاحل ُُمرُيستلمُ عُ ُابنُ ُرأيت 

ُتركتُ  ُُهُمنذُرأيت  ُ( ).هيفعلُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُملُأرُ ُ:يقولُعباسُُابنُ ُأنهُسمعُ ُ,فيلُالبكريالطُ ُأيبعنُُ–ُ  0 اهللُُرسول 

ُ.كننيُاليامنينيغريُالرُ ُستلمُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلص

ُيفُالطوافُرُاألسودُِجُ احل ُُبابُاستحبابُتقبيلُُِ

0 4ُ-ُُ ُُ:قالُ.ةلُ فُ ويدُبنُغُ عنُس  ُ:وقال.ُهمُ والتزُ ُ,لُاحلجرقبُ ُُعمرُ ُرأيت 

ُ ُُرأيت  .اُ فيُ بكُح ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 
( )ُ

_______________________ 

ُكامُيفُ..ُ"واملرشكونُمنُِقبلُق عيقعان" ُ.ُالبنُحجر(ُ  3/ )ُ"تغليقُالتعليق"ووصل هُاإلسامعيل 

سلم ُعنُروايةُم  ُاحلافظ  ُ.ُوق عيقعانُمنُجهةُاحِلجر.ُهوُمحاد:ُوابنُسلمة.ُوغفل 

 .وانظرُماُقبلهُ

ُ.منُهذاُالوجه(1ُ 5 )أخرجهُالبخاريُُ( )

ولسعيدُ:ُ-بعدُأْنُذكرُهذهُالزيادةُُ-(4/304ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(ثمُقب لُيده)دونُقولهُ

ُقالُ
 
ُ"بنُاملنصورُمنُطريقُعطاء ُُرأيت  ُاحل جر  ُاستل موا ُإذا ُعمرُوجابرا  أ باُسعيدُوأباُهريرةُوابن 

ُأ يديم ُقب لوا ُقيل. ُقال: ُعباس؟ ُوابن  ُُوابنُ : ُكثريا  ُقال ُأ حسبه ُ"عباس, ُقالُاجلمهورُ . ُوهبذا ,ُ أن 

ُالركن قب لُيده,ُالسنةُأْنُيستلم  هُبيدُِِفإنُملُيُ ,ُوي  ُيفُيِدهستطعُأْنُيستلم 
 
لُذلكُوقبُ .ُهُاستل مهُبيشء

قب لُيده,ُوكذاُقالُالقاسم,ُ:ُواكتفىُبذلك,ُوعنُمالكُيفُرواية,ُستطعُأ شارُإليهفإنُملُيُ .ُاليشء الُي 

هُعىلُفِمهُِمنُغريُتقبيل:ُويفُروايةُعندُاملالكية ُ.انتهىُ.ي ضعُيد 

ُعىلُاملالكيةُرمحةُاهللُعليناُوعليهم:ُقلتُ ُ.ُواحلديثُيرد 

ُكالعصاُونحوهوسيأيتُحديثُأيبُالطفيلُيفُا ُاحلجر   .ستحبابُتقبيلُماُيمس 

ُعنُعمرُ(00ُ  )ومسلمُ(0ُ 5 )أصلهُيفُالبخاريُ(ُ ) أنهُجاءُإىلُاحلجرُ":ُعنُعابسُبِنُربيعة 
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ُبابُجوازُالطوافُعىلُبعريُوغريه,ُواستالمُاحلجرُبمحجنُونحوهُللراكبُ

ُُ:قالُ.ُعنُجابرُ ُ-3 0 ُُطاف  عىلُُ,ةُالوداعيفُحجُ ُ,بالبيتُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُهُألنُْجنُِحُْبمُُِاحلجرُ ُستلمُ يُ ُ.هراحلتُِ ُالناس  ُُفإنُ ُ.وهوليسألُ ُ,وليرشفُ,يراه ُالناس 

ُغُ  ُ.هوُْش 

ُ.ُوبالصفاُواملروةُ,بالبيتُ:روايةويفُ

ُقالتُ-5ُ 0 ُُ:عنُعائشة ُالوداعُِيفُحجُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُطاف  ُُة ُعىلُُحول  الكعبة

ُيُ ُأنُُْكراهيةُ ُ.كنُ الرُ ُستلمُ يُ ُ.بعريه ُرض  ُُب  ُ.عنهُالناس 

ُُ:لقاُُفيلالطُ ُأيبُعنُ-6ُ 0 ُُرأيت  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُستلمُ ويُ ُ,بالبيتُيطوف 

ُ.حجنُ لُاملُِقبُ ويُ ُ,معهُنُ جُ حُْبمُُِالركنُ 

ُُ ُُبابُبيانُأنُالسعيُبنيُالصفاُواملروةُركنُالُيصح  ُُبهاحلجُإال 

ُُ.عنُعائشةُروةُعنُأبيهعُ ُبنُُِعنُهشامُُِمعاويةُ ُأيبُعنُ-0ُ 0 ُ:هلاُقالُقلت 

_______________________ 

ُفقال ُفقب له ُاألسود ُوالُتنفعُ : ُالُترض  ُأنكُحجٌر ُأ علم  ُإين ,ُ ُالنبي  ُأ ينُرأيت  قب ل كُماُُملسو هيلع هللا ىلصولوال ي 

ُ.ُ"قب لت ك

مروأخرجوهُمنُ ُ.ط رقُأ خرىُعنُع 

ُُ ُرسولُاهللُ)دونُقوله ُالعلم(ُبكُحفي اُ ملسو هيلع هللا ىلصُرأيت  ُمنُأ هِل ُمجاعٌة ُتيميةُيفُ.ُوذكر  رشحُ"منهمُابن 

جودُعىلُاحل جر(ُ 4/34)ُ"العمدة ُبمرشوعيةُالس  ؤي دُالقول  ُهذاُاللفظُي  ُ.ُأن  ُاإلحتفاءُأ شمل  ألن 

ُالتقبيل ُمن ُيعىلُيفُ. ُروىُأبو سنده"وقد 1ُ  )ُ"م  ُ 4/ )والطياليسُ( ُبنُ( ُعب اد ُبِن عنُحممد

ُجعفر ُاحلجر", ُقب ل ُأنه ُقال, ُثم ُعليه, ُوسجد  ُعليه: ُويسجد  قب له ُعباسُي  ُابن  ُرأيت  ,ُ ُابن  وقال

ُعباس ُقب له: ُاخلطاب ُبن  ُعمر  ُرأيت  ُقال, ُثم ُعليه, ُوسجد  :ُ ُاهلل ُرسول  ُهكذاُُملسو هيلع هللا ىلصرأيت  فعل 

ُ  واهللُأعلم."ففعلت 
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ُطُ ملُيُ ُلوُرجالُ ُظنُ إينُأل ُ ُُفاُواملروةفُبنيُالص  ُُ؟مِل ُُ:قالتُ.هماُرض  اهللُُألنُ ُ:قلت 

ُ[08 البقرةُآيةُ].ُ{إىلُآخرُاآلية.ُ.منُشعائرُاهللُالصفاُواملروةُ ُإنُ }ُ:تعاىلُيقول

ُُتمُ ماُأُ ُ:فقالت ُهُملُيطُ والُعمرتُ ُامرئُ ُاهللُحج  ولوُكانُكامُُ.فاُواملروةفُبنيُالص 

ُ.ُفُهبامناحُعليهُأنُالُيطوُ فالُج ُُ:تقولُلكان

ُذاك ُكان ُتدريُفيام ُأنُ ُ؟وهل ُذاك ُكان ُُنصارُ األ ُُإنام ُي  ُلُ كانوا يفُاجلاهليةُون

ُ ُُ-ُونائلةٌُُساٌفُيقالُهلامُإُُِ-ُالبحرُُعىلُشطُ نْيُمُ ن ُلص  يئونُفيطوفونُبنيُالصفاُثمُجي 

ُ.ُوالروة ُ.ُلقونثمَُي 

ُ ُأنُُُْجاءُ فلام  ُكرهوا ُبينهامُاإلسالم ُيُ ُ.يطوفوا .ُونُيفُاجلاهليةصنعُ للذيُكانوا

ُفأُ ُ:قالت ُعزُ ُنزل  ُُاهلل ُواملروةُ ُإنُ }ُ:وجل  ُاهللُالصفا ُشعائر ُ..من ُآخرها. .ُ{إىل

ُ( ).فطافواُ:قالت

                                                           

منُروايةُأيبُأسامةُكالمهاُ(00ُ  )ومسلمُ,ُمنُروايةُمالك(5ُ  618ُ,3 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُ.ُعنُهشامُنحوه

ل ونُملناةُ"وفيهُ ُ.ُ"وكانتُمناة ُحذوُق ديد,ُكانواُي 

.ُمنُط رقُعنُالزهريُعنُعروةُبهُنحوه(00ُ  )ومسلمُ(3580ُ, 56 )وكذاُأخرجهُالبخاريُُ

ُ."التيُباملشل ل"وفيهُ

ُُ ُالبحرُِ:ُ)فقال.ُأبوُمعاويةُهناوخالفُاجلميع  نيُعىلُشط  ن م  لونُيفُاجلاهليةُلص  ي قالُهلامُإِساٌفُ.ُي 

ُ(.ونائلةٌُ

ُالروايةُوهوُغلطٌُُ:(656/ )ُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُ والصوابُماُ,ُهكذاوقعُيفُهذه

ل ونُملناة"جاءُيفُالرواياتُاأل خرُيفُالبابُ .ُ"لطاغيةُالتيُباملشل لملناةُا"ويفُالروايةُاألخرىُ,ُ"ي 

,ُصنٌمُكانُنصب هُعمروُبنُحليُيفُجهةُالبحرُبامل شل ِلُمماُيلُقديداُ (ُمناةٌُ.ُ)وهذاُهوُاملعروف:ُقال
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ُركرُ بابُبيانُأنُالسعيُالُيُ ُ

ُُِفُطُ ملُيُ ُ:لقاهللُاُعبدُُِبنُُِجابرُُِعنُ-8ُ 0 ُصحابُ أُ ُوالُ,ملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  فاُهُبنيُالص 

ُُ,واملروة ُُ.لوُ األ ُُهطوافُ.واحداُ ُُطوافاُ إال 

ُمجرةُالعقبةُيومُالنحربابُاستحبابُإدامةُاحلاجُالتلبيةُحتىُيرشعُيفُرميُُ

ُ-ُعباسُ ُعنُالفضلُبنُُِ,اسعنُابنُعبُ ُعباسُ ُوىلُابنُِمُعنُأيبُمعبدُ ُ-1ُ 0

ُ ُرديف  ُيفُعُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِوكان ُقال للناسُحنيُُمجعُ ُوغداةُُِ,عرفةُ ُةُِشيُ أنه

ُُ:دفعوا ُعليكمُبالس  ُحتُ ُ.ناقتهُكينةُوهوُكافٌّ ُُىُدخل  ُحم  ُ:قالُ-ُىن ُوهوُمنُمُُِ-ُاُ رس 

_______________________ 

ُيفُاحلديثُيفُاملوطأ ُلهُباحلج,ُوكذاُجاءُم فرسا  ل  ُهت  ُوغسان  مناةُ:ُوقالُابنُالكلبي,ُوكانتُاألزد 

ديد اُإسافُونائلة,ُصخرةُهل ذيلُبق  ُيفُناحيِةُالبحرُأم  ُ.انتهىُكالمه.ُفلمُيكوناُقط 

ُإسافا ُونائلةُكاناُصنمنيُعىلُالصفاُواملروة:ُقلت ُ.املشهورُأن 

ُعنُزيدُبِنُحارثةُقالُ(:4/500ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُقوي 
ُبإسناد  كانُعىلُ"وروىُالنسائي 

حواُهبامكُ-يقالُهلامُإساٌفُونائلٌةُُ-الصفاُواملروةُصنامنُمنُن حاسُ ..ُانُاملرشكونُإذاُطافواُمتس 

ُوإسامعيلُالقايضُيفُ"احلديث عبيُقالُُ"األحكامُُ",ُوروىُالفاكهي  ُعنُالش  كانُ"بإسناد ُصحيح 

ُي دعىُإساف ُبالصفا ُصنٌم ُجاء, ُفلام  ُي سعونُبينهام, ُاجلاهلية ُفكانُأهل  ُي دعىُنائلة, ُباملروة ُووثٌن

ميُهبام عيُإنامُ:ُوقالوا,ُاإلسالمُر  كواُعنُالس  ُاجلاهليةُمنُأجلُأوثانم,ُفأ مس  هُأهل  كانُذلكُيصنع 

ُالصفاُواملروةُمنُشعائرُاهللُُ}فأنزلُاهللُتعاىلُ:ُبينهام,ُقال ُ"أسبابه"وذكرُالواحديُيفُ.ُ"اآليةُ{إن 

رْينُف":ُوزادُفيه.ُعنُابنُعباسُنحوُهذا سخاُحج  امُزنياُيفُالكعبةُفم  ُالكتابُأ ن  ُأهل  وضعاُيزعم 

بدا ُطالِتُاملدةُع  ُ.ُوالباقيُنحوه.ُ"عىلُالصفاُواملروةُليعتبُهبام,ُفلام  ُبإسناد ُصحيح  وروىُالفاكهي 

ْلبيُقال.ُإىلُأيبُجملزُنحوه ُبينهام":ُومنُطريِقُالك  واُالطواف  ُماُأ سلمواُكِره  ُأول  ألن هُ,ُكانُالناس 

ُمنهامُصنمٌُ ُواحد   .وزانتهىُبتجُ."فنزلت.ُكانُعىلُكل 
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ُُ.رمىُبهُاجلمرةالذيُيُ ُ( )ُِفُصُاخلذُْعليكمُبحُ 

ُُملُيزْلُُ:وقال ُ.ىُاجلمرةُ ىُرمُ يُحتُ لبُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ:ويفُرواية ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُوالنبي  ُذُِشريُبيدهُكامُخي  ُ( ).اإلنسانُف 

ُسُ:عُ مُْونحنُبجُ ُُاهللُقالُعبدُ ُقالُ.يزيدُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-0ُ 0 ُمعت 

ُالذيُأُ  ُلبيكُيكلبُ ُ:يقولُيفُهذاُاملقامُ,البقرةورةُنزلتُعليهُس  ُ.اللهم 

فقالُعبدُُ؟هذاُعرايبٌُأُ ُ:فقيلُ.عُ حنيُأفاضُمنُمجُُْىاهللُلبُ ُعبدُ ُأنُ ُ:يفُرواية

ُُ:اهلل ُُ؟وامُضلُ أُ ُأنيسُالناس  ُالذيُأُ ُسمعت  ُ.فذكره...ورةُالبقرةنزلتُعليهُس 

ُيومُعرفةبابُالتلبيةُوالتكبريُيفُالذهابُمنُمنىُإىلُعرفاتُيفُُ

ُُاهللُبنُُِعنُعبدُُِ–   0 ُمرُعنُأبيهُاهللُبنُعُ ُعبدُُِاهللُبنُُِلمةُعنُعبدُِأيبُس 

ُرسولُِكن ُُ:قال ُمع ُُا ُغداةُُِملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُاملُ فمن ُُ.رفةعُ ُيف ُا ُاملُ ومن ُُ,كب  ُنحنُ فأمُ ُ.لهلُ ا ُا

ُ ُُ.فنكب  ُُ:كيفُملُتقولواُلهُ.منكمُباُ جُ عُ لُ ُاهللِوُ:قالُقلت  ُُماذاُرأيت  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

ذفُفيه(ُ ) ُاحل ّمص.ُأيُبمقدارُاحلصُالذيُخي  ُ.وهوُبحجِمُحب 

ُقالُالسيوطيُ ُوالذال: ُبإعجامُاخلاء ُاخلْذف  ُبنيُ. ُبجْعلِها ُأوُنحوها ُأوُنواة  ُاإلنسانُبحصاة  رمي 

 .انتهى.ُأوُاإلهبامُوالسب ابة,ُأ صبعيهُبنيُالسب ابتني

( )ُ ُيف ُالبخاري"أصله ُ 60 )ُ"صحيح )ُ ُ 8  )ومسلم ُعطاء( ُرواية ُمن ُُمترصا  ُآخر ُوجه  ُ,من

ُ":ُأخبينُابنُعباس ُالنبي  ُمنُمْجعُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُالفضل  ه:ُقال.ُأ ردف  ُأ خب  ُالفضل  ُعباسُأن  ,ُفأخبينُابن 

ُالنبيُ ُالعقبةُُِملسو هيلع هللا ىلصأن  ىُمجرة  لب يُحت ىُرم  ُ."ملُيزلُي 

 .واألمرُبالرميُبحصُاخلذف,ُدونُاألمرُبالسكينةُ
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ُ( ).؟يصنعُ 

بابُاإلفاضةُمنُعرفاتُإىلُاملزدلفة,ُواستحبابُصاليتُاملغربُوالعشاءُُ

ُمجيعاُباملزدلفةُيفُهذهُالليلة

ُُمجعُ ُ:قالُ.مرعُ ُعنُابنُُِبريج ُُبنُُِعنُسعيدُُِ-ُ  0 بنيُاملغربُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُ.عُ والعشاءُبجمُْ ُ.واحدةُ ُبإقامةُ ُ.والعشاءُركعتني.ُُاملغربُثالثاُ صىل 

ُمعُابنُِفْضُأُ ُ:بريج ُُبنُ ُقالُسعيدُ ُ:ويفُرواية ُمجُْمرُحتىُأُ عُ ُنا ُعاُ تينا .ُ ُبناُفصىل 

ُ ُُثمُ ُ.واحدةُ ُبإقامةُ ُوالعشاءُ ُاملغرب  ُُ:فقالُ.انرصف  ُهكذاُصىل  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُُبناُرسول 

ُ( ).يفُهذاُاملكان

                                                           

( ُ 0ُ 4/5)ُ"الفتح"قالُاحلافطُيفُ( ُعىلُاألفضل(: ُبذلكُالوقوف  ُاهللُبنُأيبُسلمة ُعبد  ُأراد  ,ُ ألن 

ُمنُتقريِرهُهلمُ ُعىلُالتخيرِيُبنيُالتكبرِيُوالتلبيِة ُيدل  ُماُكانُ.ُعىلُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاحلديث  ُأْنُيعرف  فأراد 

ُمنُاألمرين ُاأل فضل  ُهوُليْعِرف   .انتهى.ُيصنع 

ُ(581ُ )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُبنُعبدُاهللُعنُأبيه هريُعنُسامل ُقالُعنُالز  :"ُ ُالنبي  بنيُُملسو هيلع هللا ىلصمجع 

ُكلُواحدة ُمنهامُبإقامةُ  ُواحدة ُمنهام,ُوملُي سب حُبينهام,ُاملغربُوالعشاءُبجْمع  ُ."والُعىلُإثِرُكل 

ُواحدةُمنهامُبإقامة"كذاُقالُ ُ.ُواحدةوهوُُمالٌفُلروايةُالبابُحيثُجعلُالصالتنيُبإقامةُ.ُ"كل 

ُالطويل ُيفُاملناسك.ُوروايةُالبخاريُهيُاملوافقةُحلديِثُجابر  ُحديث  كامُقالُمجاعةُمنُ.ُوهوُأتم 

ُ.أ هلُالعلم

ُواحدة ُُ"هتذيبُاآلثار"وذكرُالطبيُيفُ(:14ُ / )ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُ أ نهُصالمهاُبإقامة 

وهوُ:ُقلت.ُوأ سامةُبنُزيدُوابنُعمرُأ يضاُ منُحديثُابِنُمسعودُوأ يبُبنُكعبُوخزيمةُبنُثابتُ

ُمسعود ُوابن ُوأ سامة مر ُع  ُابِن ُعن ُاخت لفُفيه ُمما .ُ ُبلفظ ُعليه ُمتفٌق ُأ سامة ُحديث  ُ"فإن  فصىل 

ُإنسانُبعريهُيفُمنزله,ُاملغرب ُكل  ُأ ناخ  ها,ُثم  ُأ قيمتُالعشاءُفصال  ُبينهام.ُثم  وحديثُ,ُ"وملُي صل 

مهاُبأ ذاننيُوإقامتني",ُابنُمسعودُيفُالبخاري ُ.انتهىُكالمه.ُ"أن هُصال 
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بابُاستحبابُتقديمُدفعُالضعفةُمنُالنساءُوغريهنُمنُمزدلفةُإىلُمنىُيفُُ

صلواُالصبحُواستحبابُاملكثُلغريهمُحتىُيُ ُ,أواخرُالليالُقبلُزمحةُالناس

ُبمزدلفة

ُُ؛الشوُ ُبنُُِعنُساملُُِ–4ُ 0 ُُأنُ ُ؛هخبتُْحبيبةُفأُ ُعىلُأمُ ُأنهُدخل  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُبعث 

ُ.عُبليلهباُمنُمجُْ

ُُهُعىلُعهدُِاُنفعلُ كن ُُ:قالتُ:ويفُرواية ُغلُ نُ .ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُ.ُنىإىلُمُُِعُ منُمجُُْس 

لتأخذواُُ:ملسو هيلع هللا ىلصوبيانُقولهُُ.بابُاستحبابُرميُمجرةُالعقبةُيومُالنحرُراكباُ ُ

ُمناسككم

ُُ:لقاُُجابرُ ُعنُ-3ُ 0 ُُرأيت  ُراحلتُِيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُعىل ُالنحر,ُرمي ُيوم ه

ُلتأُُْ:ويقول ُفإينُالُأُ ُ.كمكُ اِسُن ُواُمُ ذُ خ  ُُالُأُ دريُلعل  ُ.تيُهذهبعدُحجُ ُحج 

ُُ:لتقاُريضُاهللُعنهاُصنيأمُاحل ُعنُُ-5 0 ُحجةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمعُرسولُُِحججت 

ُرمُ فرأيتُ ُ.الوداع ُحني ُمجرةُ ه ُُ,العقبةُ ُى ُراحلتُُِوانرصف  ُعىل ُبالٌلُُ.هوهو ُومعه

منُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِهُعىلُرأسُِثوبُ ُرافعٌُُواآلخرُ ُ.هبهُراحلتُ ُحدمهاُيقودُ أُ ُ.سامةُ وأُ 

ُ.ُالشمسُِ

ُُ:قالت ُيقولسمعتُ ُثمُ ُ.كثرياُ ُقوال ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُعليكمُعبدٌُمُ أُ ُإنُُْ:ه ُر

ُ.واطيعُ وأُ ُ,واُلهفاسمعُ ُ,تعاىلُاهللُِكمُبكتاِبُيقودُ ُ,سودُ أُ (ُهاُقالتحسبتُ )ُعٌُجمدُ 

ُفبابُاستحبابُكونُحصُاجلامرُبقدرُحصُاخلذُُْ

ُُ:لقاهللُاُعبدُُِبنُُِجابرُِعنُُ–6ُ 0 ُُرأيت  ُُبمثلُُِ,ىُاجلمرةُ رمُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُحص 
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ُ.اخلذِفُ

ُبابُبيانُوقتُاستحبابُالرميُ

ُمُ رُ ُ:قالُ؛ُعنُجابرُ ُ-0ُ 0 ُُيومُ ُاجلمرةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول  اُمُ وأُ ُ.حىالنحرُض 

ُُ.الشمسُفإذاُزالِتُُ,بعدُ 

ُبابُبيانُأنُحصُاجلامرُسبعُ

ُُ:قال.ُُعنُجابرُ ُ-8ُ 0  توٌُُّاالستجامرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 
اجلامرُُورمي ُُ,( )

ُُ,توٌُّ ُكمُفليستجمرُْأحدُ ُوإذاُاستجمرُ ُ,والطوافُتوٌُُّ,بنيُالصفاُواملروةُتوٌُُّوالسعي 

ُ.بتوُ 

ُبابُتفضيلُاحللقُعىلُالتقصريُوجوازُالتقصريُ

ُُأناُسمعِتُُ؛ريضُاهللُعنهاُصنياحل ُُمُ أُ عنُُ-1ُ 0 ُ,ةُالوداعُِيفُحجُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُُ.قنيُثالثاُ حلُ دعاُللمُ  ُُ( ).ينُمرةُ وللمقرص 

واالبتداءُيفُاحللقُُ,بابُبيانُأنُالسنةُيومُالنحرُأنُيرميُثمُينحرُثمَُيلقُ

ُباجلانبُاأليمنُمنُرأسُاملحلوق

ُُأنُ ُ؛مالكُبنُُِعنُأنسُُِينرْيُِسُُبنُُِعنُحممدُُِ-040ُ ُ.نىتىُمُِأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

                                                           

 .وتر:ُأي(ُ )

ُ.ُاحلديثُمشهور(ُ )

حل قني".ُأخرجهُالشيخانُعنُأيبُهريرةُوابنُعمرُمرفوعاُ ُ ينُقال:ُقالوا.ُاللهمُاغفرُللم  قرص  :ُوللم 

حل قني ُاغفْرُللم  ين:ُقالوا.ُاللهم  قرص  ينقالُ,ُقاهلاُثالثاُ .ُوللم  قرص  ُ."وللم 

  .وانفردُبهُمسلٌمُمنُحديثُأمُاحلصنيُريضُاهللُعنهاُ
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ُُثمُ ُ.نىُونحرُ هُبمُِتىُمنزلُ أُ ُثمُ ُ.اهافرمُ ُتىُاجلمرةُ فأُ  ُُ:ققالُللحال  إىلُُشارُ وأُ ُ.ذخ 

ُُثمُ .ُيرساأل ُُثمُ ُ.يمنُِهُاأل ُجانبُِ ُ.عطيهُالناسيُ ُجعل 

ُرواية ُُ:ويف ُللحال  ُاجلانِبُُشارُ وأُ ُ.هاُ:قفقال ُإىل ُهكذااأل ُُبيده ُفقسمُ ُ.يمن

ُنُيُ هُبنيُمُ شعرُ 
ُأُ ُثمُ ُ:قالُ.هيُْلِ عطاهُهُفأُ فحلقُ ُ.يرِسُاأل ُُوإىلُاجلانِبُُ,قشارُإىلُاحلال 

ُ.ُسليمُمُ أُ 

ُُثمُ ُ:ويفُرواية ُ.ُامُجالسواحلجُ .ُهارُ حُ دنُفن ُإىلُالبُ ُانرصف 

ُُ:ويفُرواية ُُباُطلحةُ دعاُأُ ُثمُ ُ.هقُ هُاأليمنُفحلُ شقُ ُناولُاحلالق  عطاهُفأُ ُاألنصاري 

ُناولُ ُثمُ ُ.اهإيُ  ُاأل ُُهُالشق  هُمُِْسُاقُُْ:فقال.ُباُطلحةعطاهُأُ فأُ ُ.هقُ فحلُ ُ.احلْقُُ:فقالُ.يرس 

ُ( ).الناسبنيُ

ُبابُمنُحلقُقبلُالنحر,ُأوُنحرُقبلُالرميُ

ُُ:قالُُالعاصُُِمروُبنُِاهللُبنُعُ ُعنُعبدُُِطلحةُعنُعيسىُبنُُِ-ُ 04 ُسمعت 

ُ ُُ:فقالُ.عندُاجلمرةُيومُالنحر,ُوهوُواقٌفُُوأتاهُرجٌلُُ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  اهللُُياُرسول 

ُينُح ُإُِ ُُوالُارمُُِ:فقالُ.ميقبلُالرُ ُلقت  ُُ:فقالوأتاهُآخرُُ,حرج  ُقبلُأنُُْإينُذبحت 

                                                           

ُالوجه(61ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُمنُهذا ُاهللُ":ُُمترصا  ُرسول  هُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُرْأس  ل ق  كانُأبوُطلحةُ.ُمل اُح 

نُأ خذُِمنُشعره ُم  ُ.ُ"أول 

ُرواياتُمسلمُُ-(03ُ / )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ والُت ناقضُيفُهذهُالروايات,ُ:ُ-بعدُأْنُذكر 

ُاجلمِعُبينها قني,ُبلُطريق  ُمنُالش  ال  عهُأبوُطلحةُبأمره.ُأ نهُناولُأ باُطلحةُك  اُاأليمنُفوز  وأماُ,ُفأم 

ليمُزوجتهُبأمرهُ ُس  ,ُوعىلُهذاُ"لتجعلهُيفُطِيبها"يةُلهُأيضا ,ُزادُأمحدُيفُرواُملسو هيلع هللا ىلصاأل يرسُفأعطاهُألم 

ُاأليمنُ"اقسمهُُ"فالضمريُيفُقولهُ ُعىلُالشق   .انتهىُبتجوزُيسري.ُيعود 
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ُُوالُارمُُِ:قالُ.رميأُ  ُإينُأُ ُ:فقالُتاهُآخرُ وأُ ُ,حرج  ُ.رميأُ ُقبلُأنُُْإىلُالبيِتُُفضت 

ُوالُُارمُُِ:قال ُُ.حرج 

ُفامُرأيتُ ُ:قال هُس 
ُُئلُيومئذُ  ُوالُُ,واافعلُ ُ:ُقالعنُيشءُإال  ُ( ).حرج 

ُبابُاستحبابُطوافُاإلفاضةُيومُالنحرُ

ُُأنُ ُ؛مرعُ ُعنُابنُُِعنُنافعُ ُ-ُ 04 ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُرجعُ ُثمُ .ُيومُالنحرُفاض 

ُ ُُ.هرُبمنىُالظُ فصىل 

ُنافع ُابنُ ُ:قال ُيُ ُفكان ُعمر ُفيُ ُيرجعُ ُثمُ ُ.حرُِالن ُُيومُ ُفيض  ُُالظُ صل  ُبمنى  ُ.هر

ُُويذكرُأنُ  ُ.هلُ فعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُبابُاستحبابُالنزولُبامل ُُ ُبُيومُالنفر,ُوالصالةُبهحص 

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(88ُ 6,ُ 65 ُ-631ُ ,3ُ  ,84ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُُ ُقوله ُأرمي)دون ُقبلُأن ُتقديمُُِ(أفضت  ُعىلُجواز ُدليٌل ُميعىلُالرُ ُالطواِفُُففيها ,ُ ُالتقديمُ وأن 

ُبالثالِثُُوالتأخريُ  ُ.ُواحللقُوالنحرُوهيُالرمي ُ.ُخرىاأل ُُالُخيتص 

ٌدُيفُإدخالُهذهُالزيادةُيفُالزوائدُ ُعموِمُقولِهُ.ُوعنديُترد  ُ"الحتاملُدخولُالطوافُضمن  ِئل  فامُس 

ُ ُقالُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُإال  ر ُأ خ  ُوال م  ُق د 
 
ُيشء ُعن ُعلاف: ُحرج, ُ"وال ُعليه. ُالتنصيص  ُمنُأ قُلكن وى

ُ.واهللُأعلم.ُاالحتامل

هريُعنُعيسىُ دُحممدُبنُأيبُحفصةُعنُالز  ُ.ُوقدُجزمُالدارقطنيُبتفر 

تابعُعليه(:ُ 5 / )ُ"السنن"فقالُيفُُ ُفيه,ُوملُي  ُ.انتهى.ُوأ راهُوِهم 

قالُرجٌلُ":ُعنُابنُعباسُقال(81ُ 6)ُ"صحيحه"لكنُهلاُشاهٌدُقويُعندُالبحاريُيفُ:ُقلت

ُ ُقبلُأْنُأ رميُ؟ُقال:ُملسو هيلع هللا ىلصللنبي  رت  ُ.ُ"احلديث...ُالُحرج:ُز 

ُ:ُ)وقوله يارةُ(زرت  ُالز  ُطواف   .أيُطفت 
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ُمُ ملُيأُُْ:قالُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُلُِوكانُعىلُثقُ ُ-ُُرافعُ ُأيبُعنُ-044ُ اهللُُرينُرسول 

ُأُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلص ُاأل ُُنزل  ُولكن ُُ.نىمنُمُُِبطحُحنيُخرج  ُُيُجئت  ُقُ ُفرضبت  ُفجاءُ ُ.هتُ بُ فيه

ُ ُ.ُفنزل 

ُبابُوجوبُاملبيتُبمنىُليالُأيامُالترشيق,ُوالرتخيصُيفُتركهُألهلُالسقايةُ

ُبنُِعنُبُ ُ-043ُ ُُ:قالُ.زيناهللُاملُ ُعبدُُِكر عندُُُاسُ عبُ ُمعُابنُُِجالساُ ُكنت 

ُالكعبة ُأُ فأُ . ُلُأُ ُ:فقالُ.عرايبٌُتاه ُسقُ كمُيُ رىُبنيُعمُ ما نتمُوأُ ُ,بنُ واللُ ُونُالعسل 

ُ.؟خلُ أمُمنُبُ ُ,بكمُحاجةُ ُمنُْأُ ُ؟بيذُ تسقونُالن ُ

ُعباس ُابن ُُاحلمدُ ُ:فقال ُحاجةُ هلل ُمن ُبنا ُبُ ُ.ما ُُمُ قدُُِ.خلُ وال عىلُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُأُ فُ وخلُُْ.هراحلتُِ ُفأُ قُ ْسُتُ فاْسُُ.سامةه ُى
 
ُبإناء ُنبيذُ ُتيناه ُفضلُ وسقُ ُ.فرشبُمن هُى

ُماُأُ ُريدُتغيريُ فالُنُ ُ.واكذاُفاصنعُ ُ.ممجلتُ مُوأُ حسنتُ أُ ُ:وقالُ.سامةأُ  اهللُُمرُبهُرسول 

ُ.ملسو هيلع هللا ىلص

ُالهلابابُيفُالصدقةُبلحومُاهلديُوجلودهمُوجُُِ

ُأُ ُ:قالُ.ُعنُعلُ ُيبُليىلأُ ُالرمحنُبنُُِعنُعبدُُِ-045ُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمرينُرسول 

ُبُ ُقومُ أُ  ُأتصدُ ُوأنُُْ.دنهعىل ُوجلودُِبلحمُُِق  ُوأُ ها ُهاجلتُِها .ُ ُال  ُاجلزُ ُأُ وأن ارُعطي

ُ( ).عطيهُمنُعندنانحنُنُ ُ:قال.ُمنها

ُبابُاالشرتاكُيفُاهلدي,ُوإجزاءُالبقرةُوالبدنةُكلُمنهامُعنُسبعةُ

                                                           

ُ.منُهذاُالوجه(00ُ  ,ُ 64 ُ-1ُ 6 ,ُ  6 )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

 (.نحنُن عطيهُمنُعندنا)دونُقولهُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُ:اهللُقالُعبدُُِجابرُبنُُِعنُ-046ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُاشرتكناُمعُالنبي  كلُُ.مرةوالعُ ُيفُاحلج 

ُيُ أُ ُ:جلابرُفقالُرجٌلُُ.سبعةُيفُبدنةُ  ماُُ:شرتكُيفُاجلزور؟ُقاليشرتكُيفُالبدنةُما

ُ ُُ.دنُمنُالبُ هيُإال  اشرتكناُُ.سبعنيُبدنةُ ُناُيومئذُ رُْنحُ ُ:قالُ.ديبيةُ احل ُُجابرٌُُوحرض 

ُ ُ.يفُبدنةُسبعةُ ُكل 

ُأُ فأُ ُ:ويفُرواية ُُحللناُأنُْمرناُإذا ُُ.دين  وذلكُحنيُُ.ةاُيفُاهلديُ النفرُمن ُُتمعُ وجي 

ُأُ  ُ.همجُ لواُمنُح ُمرهمُأنَُي 

ُُ:قال.ُعنُجابرُ ُ-040ُ ُُذبح  ُ.النحرُيومُ ُبقرةُ ُعنُعائشةُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُنحرُ ُ:ويفُرواية ُُ.هعنُنسائُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُبابُجوازُركوبُالبدنةُاملهداةُملنُاحتاجُإليها

ُُ:قال.ُبريالزُ ُأيبعنُُ–048ُ ُُ.اهللُعبدُُِجابرُبنُ ُسمعت  ُئُِس  ُ.عنُركوبُاهلديُل 

ُُ:فقال ُهاُباملعروفُإذاُأُ اركبُُْ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت  ُ.ظهراُ ُىُجتدُ إليهاُحتُ ُجلئت 

ُبابُماُيفعلُباهلديُإذاُعطبُيفُالطريق

ُُ:قالُذلسلمةُاهل ُُموسىُبنُُِعنُ-041ُ ُ.ينعتمرُ سلمةُمُ ُبنُ ُأناُوسنانُ ُانطلقت 

ُُ:قال ُببدنةُ ُسنانٌُُوانطلق  ُيُ ُمعه ُبالطُ ُحفْتُفأزُُْ.وقهاس  ُيُِفعُ ُ.ريقعليه ُإنُُْ.بشأناُي 

ُُ:فقالُ.يتُهباكيفُيأُُْ( )بدعتهيُأُ  ُ:قال.ُعنُذلكُنيُ فُِحُْألستُ ُالبلدُ ُلئنُقدمت 

ُفأُ  ُُ.ضحيت  ُالبطحاءُ فلام  ُُنزلنا ُ:قال.ُثُإليهنتحدُ ُُعباسُ ُقُإىلُابنُِانطلُُِ:قال.

                                                           

ُاهلمزة(:4/404ُ)قالُالسيوطيُ(ُ ) كل ْتُوأ عيْتُ:ُأيُ.وسكوِنُالتاء,ُوفتِحُالعني,ُوكرسُالدال.ُبضم 

ُالعرِبُ:ُقالُأبوُعبيد.ُووقفْتُ ُبِضلع:ُقالُبعض   .انتهى.ُالُيكونُاإلبداعُإال 
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ُ.ُهبدنتُُِفذكرُلهُشأنُ 

ُُ:فقال ُُ.عىلُاخلبريُسقطت  ُُبعث  ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  هُمرُ وأُ ُمعُرجلُ ُعرشةُبدنةُ ُبست 

ُُ:قالُ.فيها ُُ:فقالُ.رجعُ ُثمُ ُ,فمض  منها؟ُُبدعُعلُ صنعُبامُأُ كيفُأُ ُ.اهللُياُرسول 

ُيفُدُ يُْلُ صبغُنعُْاُثمُ ُ.انحرهاُ:قال ُلُْاجعُ ُثمُ ُ.هامُِها منهاُُكْلُتأُُْوالُ.هافحتُِهُعىلُص 

ُ ُ.فقتكمنُأهلُرُ ُحدٌُأُ ُوالُ,أنت 

ُُ:ويفُروايةُ ُ.ُ.بثامنُعرشةُبدنةُمعُرجلُ ُبعث 

ُقُ أُ ُؤيباُ ذُ ُأنُ ُ؛عباسُ ُعنُابنُُِ-030ُ ُبا ُُأنُ ُ؛ثهحدُ ُةُبيص  كانُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُإنُُْ:يقولُثمُ ُ,دنيبعثُمعهُبالبُ  ُُ,منهاُيشءٌُُعطب  ُثمُ ُ,هافانحرُُْوتاُ عليهُمُ ُفخشيت 

ُُارضْبُُثمُ ُ.هاهاُيفُدمُِاغمسُنعلُ  ُهلُِمنُأُ ُحدٌُأُ ُوالُ,نتاُأُ هتطعمُُْوال.ُهاحتُ فُْبهُص 

  .فقتكرُ 

ُبابُوجوبُطوافُالوداعُوسقوطهُعنُاحلائض

ُعباسُعنُابنُُِسُ عنُطاوُ-ُ 03 ُُ:قال. ُيُ ُكانُالناس  ُ.وجهُ ُنرصفونُيفُكل 

ُ ُ( ).هُبالبيتعهدُُِآخرُ ُحتىُيكونُ ُحدٌُأُ ُالُينفرنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول 

ُُ:قالُ.عنُطاوسُ-ُ 03 ُفتيُأنُْتُ ُ:ثابتُإذُقالُزيدُبنُ ُ.عباسُمعُابنُُِكنت 

ُُتصدرُ  ُفسْلُ.ُاُالإمُ ُ:عباسُيت؟ُفقالُلهُابنُ هاُبالبُ عهدُُِيكونُآخرُ ُقبلُأنُُْاحلائض 

ُمرُ هلُأُ ُ.نصاريةاأل ُُفالنةُ  ُ؟ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاُبذلكُرسول 

                                                           

ُُ"بلفظُآخرُ.ُمنُهذاُالوجه(8ُ 4 )ومسلمُ(668ُ ,4ُ 4)أخرجهُالبخاريُُ( ) ُأْنُيكون  أ مرُالناس 

ف فُعنُاحلائض ُأ ن هُخ   ."آخرُعهدهمُبالبيتُإال 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُُبنُ ُفرجعُزيدُ ُ:قال ُيُ ُاسُ عبُ ُإىلُابنُُِثابت  ُأُ ُ:وهوُيقولُ.ضحك  ُما ُقدُراكُإال 

ُ ُقُْدُ ص  .ت 
( )ُ

بابُاستحبابُدخولُالكعبةُللحاجُوغريه,ُوالصالةُفيها,ُوالدعاءُيفُنواحيهاُ

ُكلها

ُأُ ُ:قال.ُمرعُ ُعنُابنُُِعنُنافعُ ُ-034ُ ُُقبل  ُعىلُناقةُ ُالفتحُعامُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُأُ ُ.زيدُ ُبنُُِسامةُ أل ُ ُُناخ ُحتى
ِ
ُعثامنُ ُثمُ ُ.الكعبةُبفناء ُفقالُبنُ ُدعا ائتنيُُ:طلحة

هذاُُجنُ رُ خُْأوُليُ ُ,يهلتعطين ُُواهللُِ:فقالُ.عطيهتُ ُأنُُْفأبْتُُ.همُ فذهبُإىلُأُ ُ.باملفتاح

ُ ُص  ُإيُ عطتُْفأُ ُ:قالُ.لبيالسيفُمن ُُ.اهه ُالنبي  ُإىل ُبه ُإليهفدفعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُفجاء ُُ.ه ُففتح 

ُ ُُ.الباب 

ُُ:اهلل عبدفقالُ ُاهللُُفبادرت  ُرسول  يت  ُوبالٌلُُملسو هيلع هللا ىلصالناسُفتلق  ُ.ثرهعىلُإُُِخارجا 

ُلبالل ُُ:فقلت ُرسول  ُفيه ُصىل  ُُهل ُأُ ُ.نعمُ:قالُ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بنيُُ:قالُ؟ينقلت 

ُوجِهه ُُ:قالُ.العمودينُتلقاء  ُُونسيت  هُكمُصىل  ُ( ).أْنُأ سأ ل 

                                                           

ُآخرُعنُعكرمة(ُ 60 )ُ"اريصحيحُالبخ"أصلهُيفُ(ُ ) ُعب اسُ":ُمنُوجه  ُاملدينةُسألواُابن  ُأهل  أن 

ُحاضْتُ ُطافْتُثم 
ُزيدُ ,ُالُنأخْذُبقولك:ُقالوا.ُتنفر:ُقالُهلم.ُعنُامرأة  ُقول  إذاُقدمتمُ:ُقال,ُوندع 

ليم,ُفقدمواُاملدينةُفسأ لوا.ُاملدينةُفسلوا ُس  ُصفية.ُفكانُفيمنُسألواُأ م   ."فذكرْتُحديث 

ُ.منُهذاُالوجه(41ُ 6ُ,3048ُ,3 8 ,383ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُُ ُقوله ُت عطيه)دون ُأْن ُفأبْت ه ُأ م  ُإىل ُفذهب  ُفقال. ُلتعطينيه: ُواهلل ُمنُ, ُالسيف  ُهذا جن  ُلي خر  أو

لبي ُ(.ص 

كامُ.ُمةوإنامُأ حالُعىلُالروايةُاملتقدُ .ُملُيذكرهُم سلمٌُ(.ُالخ...ُفبادرت:ُفقالُعبدُاهلل)منُقولهُُ:تنبيهُ
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ُُ:قالُ.ريجج ُُابنُِرُعنُبكُُْحممدُبنُُِعنُ-033ُ ُُقلت 
 
ُأُ ُ:لعطاء عباسُُابنُ ُسمعت 

ُبدخولُِوملُتُ ُ,مرتمُبالطوافامُأُ إنُ ُ:يقول .ُهنهىُعنُدخولُِملُيكنُيُ ُ:قالُ.؟هؤمروا

ُُأنُ ُ؛زيدُُسامةُبنُ خبينُأُ أُ ُ:هُيقوليُسمعتُ ولكن ُ ُملُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  دعاُُاُدخلُالبيت 

ُوملُيُ ُ.هااحيهُكلُ ويفُن ُُصل  ُُ.فيهُحتىُخرج  ُ.ركعتنيُالبيِتُُلُِبُ يفُقُ ُركعُ ُفلامُخرج 

ُ.بلةهذهُالقُُِ:وقال

ُُ:قالُ؟اياهاوُ يفُزُ أُ ُ؟ماُنواحيهاُ:قلتُله ُ( ).منُالبيتُبلةُ قُُِبلُيفُكل 

ُبابُنقضُالكعبةُوبنائها

ُُ:؛ُأناُقالتملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُعنُعائشةُزوِجُُمرُعُ ُاهللُبنُُِعبدُُِعنُ-035ُ ُسمعت 

ُ قومُ ُلوالُأنُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 
ُأل ُُ.فرُ أوُقالُبكُ ُ,بجاهليةُكُحديثوُعهدُ  ُنفقت 

ُُ,يفُسبيلُاهللُالكعبةُُِكنزُ  ُُوجلعلت  ُوأل ُُ,رضاُباأل ُباهب  ُ( ).جرفيهاُمنُاحلُُِدخلت 

_______________________ 

 .ُفننقلتهاُكامُهي.ُهيُعادته

ُ(481ُ)أخرجهُالبخاريُ(ُ )
 
ريجُعنُعطاء ُمنُروايةُعبِدُالرزاقُعنُابِنُج  ُابنُ :ُقال.ُُمترصا  ُسمعت 

ُ"ُ:عباسُقال ُالنبي  ُدعاُيفُنواحيهُكل هاُملسو هيلع هللا ىلصمل  اُدخل  ُمنه,ُالبيت  ُحت ىُخرج  ُركعُ,ُوملُي صل  ُخرج  فلام 

ب ِلُالكعبة ُ."هذهُالقبلة:ُوقال,ُركعتنيُيفُق 

منُطريقُُ"مستخرجيهام"بوُنعيمُيفُوأُ ُأخرجهُاإلسامعيلُ (:ُ 50/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُُ

ُهذا ُالرزاقُبإسناِده ُراهويهُعنُعبِد ُإسحاقُبِن لُ . ُزيد,ُفجع  ُبِن ُعباسُعنُأ سامة ُابِن هُمنُرواية

ريج ُ.انتهى.ُوهوُاأل رجح.ُوكذلكُرواهُمسلٌمُمنُطريقُحممدُبِنُبكرُعنُابِنُج 

ُبعدمُذكرُأ سامة:ُقلتُ ُروايةُالبخاريُفيهُقصوٌر سنده.ُيقصدُأن  محلهُعنهُابنُ.ُوأنُاحلديثُمنُم 

 .ُعباس

ُ.اُالوجهُنحوهمنُهذ(444ُ )ومسلمُ(88ُ 4)أخرجهُالبخاريُ(ُ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُ:قالتُ-ُيعنيُعائشةُ-ثتنيُخالتيُحدُ ُ:لقاُبريُالزُ ُهللُبنُِاُعبدُُِعنُ-036ُ

ُ ُُوُعهدُ كُحديثُ قومُ ُياُعائشةُلوالُأنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  ُُ,كبرِشْ .ُالكعبةُهلدمت 

ُُ.هاُباألرضلزقتُ فأُ  ُُ.غربياُ ُوباباُ ُ,رشقياُ ُهلاُبابنيُباباُ ُوجعلت  ُذرعُ أُ ُفيهاُستةُ ُوزدت 

ُاقترصهْتُُقريشاُ ُفإنُ ُ.جرمنُاحلُِ ُ( ).الكعبةُبنِتُُاُحيث 

_______________________ 

ُالكعبِةُيفُسبيلُاهلل)دونُقولهُُ ُكنز  ُ(.أل نفقت 

ُ.وأخرجهُالشيخانُأيضا ُمنُروايةُعروةُواألسودُبنُيزيدُعنُعائشةُدوناُ

ُيفُُ ُ 4/33)ُ"الفتح"قالُابنُحجر ُالوجه(: ُمنُهذا ُإال  ُالزيادة ُهذه ُأر  ُومل ومنُطريقُأ خرىُ,

بريُعنُعائشة ُعنُعبِدُاهللُبِنُالز 
 .ُانتهى.ُأخرجهاُأ بوُعوانةُمنُطريقُالقاسمُبِنُحممد 

ُ.منُهذاُالوجه(501ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُمنُ)دونُقولهُُ ُأ ذرع  ُفيهاُستة  ُ.ُوهوُمرفوٌعُارَياُ ُ(احِلجروزدت 

ومانُعنُعروةُعنُعائشةُريضُاهللُعنهامنُروايةُ(501ُ )وأخرجُالبخاريُ ُ":ُيزيدُبنُر  ُالنبي  أن 

ُقالُهلاُملسو هيلع هللا ىلص ُقومك: ُلوالُأن  ُعائشة ُيا ُاحلديث.. ُفذكر ُالزبريُ. ُابن  ُفذلكُالذيُمحل  عىلُُوفيه

ُهدمه ُقالُيزيد. ُوبناه: ه ُالزبريُحنيُهدم  ُابن  ُوشهدت  ُفيهُمنُاحِلجر, ُوأ دخل  ,ُ ُأ ساس  وقدُرأيت 

ُاإلبل ُكأ سنمة ُإبراهيمُحجارة  ُقالُجريرٌُ. ه؟ُقال: ُأينُموضع  ُله ُفقلت  ُاآلن: ُأ ريكه فدخلتُمعهُ.

ُمنُاحِلجرُستةُ :ُقالُجرير,ُهاُهنا:ُفقال.ُفأشارُإىلُمكان.ُاحِلجر ُأوُنحوهاُفحزرت  ُ.ُانتهى.ُأ ذرع 

ُقلتُ ُعائشة: ُمن ُأخذه ُأنه ُعىل ُدليٌل بري ُالز  ُابِن ُوفعل  .ُ ُقوله ُبعده ُالذي ُيف ُ"ُملسو هيلع هللا ىلصوسيأيت لكنت 

ُأ ذرعُ  ُفيهُمنُاحِلجرُمخس  ُ.ُ"أ دخلت 

ُ."قريبا ُمنُسبعةُأذرعُملسو هيلع هللا ىلصفأ راهاُ":ُويفُالروايةُالتيُبعدهُقالُ

يينةُيفُُولسفيانُبنُِ:ُهذهُالرواياتُبعدُأْنُذكر(:4/334ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ عنُُ"جامعه"ع 

ُالزبريُزادُفيهاُستةُأذرعُمماُيلُاحلجر"داودُبنُشابورُعنُجماهدُ ُابن  بيِدُاهللُبنُأيبُولهُعنُعُ .ُ"أن 

ُابنُِ ُعن ُأُ "بريُالزُ ُيزيد ُذكرُ ُ."وشبُذرعُ سته ُمنُأهلُُِوهكذا ُلقيهم ُعنُعدد  منُُالعلمُُِالشافعي 

 ٌُ ري ُ.عنهُ"املعرفةُُ"كامُأخرجهُالبيهقيُيفُ.ُق 
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030ُ-ُُ
 
ُُ:قال.ُعنُعطاء ُُملاُاحرتق  ُُ,عاويةمُ ُبنُُِزيدُ يُزمنُ ُالبيت  ُحنيُغزاهاُأهل 

ُُمُ ىُقدُِحتُ ُ.الزبريُهُابنُ تركُ ُ,هُماُكانمرُِفكانُمنُأُ ُ,الشام ريدُأنُيُ ُ.املوسمُ ُالناس 

ُ ُُ,ئهمرُ جي  ُُهلُِعىلُأُ ُ( )هبمرأوَُي  ُُ.امُِالش  ُياُأُ ُ:قالُ,الناسُُصدرُ فلام  شريواُاُالناسُأُ ي 

ُأُ ُ.يفُالكعبةُعلُ  ُ.صلحُماُهوُمنها؟أوُأُ ُ.هابنيُبناءُ أُ ُهاُثمُ نقض 

ُرُِفإينُقدُفُ ُ:عباسُقالُابنُ  ُوتدعُ ُ.منهاُىهُ صلحُماُوُ تُ ُرىُأنُْأُ ُ.فيهاُلُرأٌيُُق 

ُُسلمُ أُ ُبيتاُ  ُُسلمُ أُ ُحجاراُ وأُ ُ.عليهُالناس  ُوبُ ُ,عليهاُالناس  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُعثُعليهاُالنبي 

_______________________ 

سلمُعنُعائشةُُ ُعندُم 
 
ُعطاء اُرواية  اُفوقُالستةُودونُالسبعة,ُوأم  ُعىلُأ ن  وهذهُالرواياتُكل هاُجتتمع 

ُ ُأ دخلُفيهاُمنُاحِلجرُمخسةُأذرع"مرفوعا  ُملاُفيهاُمنُُ."لكنت  فهيُشاذة,ُوالروايةُالسابقةُأرجح 

ُوجهٌُ.ُالثقاتُاحلفاظُالزيادةُعن
 
رجةُالتيُبنيُ.ُثمُظهرُلُلروايِةُعطاء وهوُأنهُأ ريدُهباُماُعداُالف 

كنُواحِلجر رجةُأ ربعةُأذرعُويشء,ُوهلذاُوقعُ.ُالر  ُالذيُعداُالف  ُمعُالرواياتُاأل خرى,ُفإن  فتجتمع 

ُ"عديُبنُاحلمراءُُمروُبنُِأيبُعُُِعندُالفاكهيُمنُحديِثُ ُالنبي  :ُعائشةُيفُهذهُالقصةقالُلُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُأذرع ُأربعة  ُاحِلجر ُمن ُفيها ُ"وأل دخلت  ُعىلُجبه,ُ.
 
ُعطاء ُورواية  ُالكرِس, ُإِلغاء ُعىل في حملُهذا

معُبنيُالرواياتُكلهاُبذلك نُسبقنيُإىلُذلك,ُوجي  ُم   .انتهىُكالمه.ُوملُأر 

اُاحلرفُاألولُفهوُ(:ُ 1/1)قالُالنوويُ(ُ ) :ُأي.ُبعدهاُمهزةُمنُاجل راءة.ُباجليمُوالراءُ(جيرئهم)أم 

ُفعاهِلم ُقبِح ُيشجعهمُعىلُقتاهلمُبإظهار ُيفُضبطه. ُاملشهور  ُهو ُهذا ُقالُالقايض, ذرىُ: ُالع  ورواه

ُاملوحدةُ"جيرهبم" ُباجليمُوالباء ُومعناه. ُخيتبهم: ُهللُِ, ُوغضب  ُعندهمُيفُذلكُمنُمحية  وينظرُما

ُولبيته ُتعاىل ُالثاين, ُوأما .ُ ُوهو رهبم)قوله َُي  ُُ(أو
ِ
ُباحلاء ُامل هملةُفهو دة. ُامل وح 

ِ
ُوالباء

ِ
ُوالراء وأولهُ.

ُ,ُمفتوٌحُ :ُقالُالقايض.ُحربتُاألسدُإذاُأغضبته:ُبالبيتُمنُقوهلمُومعناهُي غيظهمُبامُيرونهُقدُفعل 

همُعليها ض  ر  ملهمُعىلُاحلربُوَي  دُعزائمهمُلذلك,ُوقدُيكونُمعناهَُي  نُورواهُآخرو:ُقال,ُويؤك 

ُُ"َيزهبم"
ِ
ُوالزايُباحلاء ُإليه. ميلهم ُوي  م ُقوهت  ُيشد  ُله, ُحزبا  عل هم ُوجي  الفيه, ُُم  ُعىل ُله ,ُوناارين

ُإليه ُالرجلُم نُمال  ُمتالوا,ُوحزب  ُالقوم   .انتهى.ُوحتازب 
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ُحدُ لوُكانُأُ ُ:الزبريُفقالُابنُ  ُُهبيتُ ُكمُاحرتق  ُريِض  ُُما ُُ.هدُ حتىُجي  ُفكيفُبيت 

ُُ.مريعىلُأُ ُعازمٌُُثمُ ُ.ريبُثالثاُ ُ؟ُإينُمستخريٌُكمربُ  ُفلام  هُعىلُيُ رأُُْمجعُ أُ ُُمضُالثالث 

ُالناسُأنُْفتحامُ ُ.ينقضهاُأنُْ حتىُ.ُمنُالسامءُفيهُأمرٌُُصعدُ الناسُيُ ُلُِينزلُبأوُ ُاه

ُُ.لقىُمنهُحجارةُ فأُ ُصعدُرجٌلُ ُ.ُاابعوتُ تُ ُهُيشءٌُصابُ ُملُيرهُالناسُأُ فلام  ىُوهُحتُ فنقض 

ُُفسرتُ ُ.عمدةُ الزبريُأُ ُفجعلُابنُ ُ.بلغواُبهُاألرض ُ.ُحتىُارتفعُبناؤه.ُتورعليهاُالس 

ُُ:الزبريُوقالُابنُ  ُتقولُإينُسمعت  ُُإنُ ُ:عائشة ُُلوالُأنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُالناس 

ُُ.هىُعىلُبنائُِماُيقوُ ُوليسُعنديُمنُالنفقةُُِ,فرهمُبكُ عهدُ ُحديٌثُ ُأُ ُلكنت  ُدخلت 

ُفيهُمنُاحلُِ ُُ,أذرعُ ُجرُمخس  ُُهلاُباباُ ُوجلعلت  ُُيدخل  ُُوباباُ ُ,منهُالناس  .ُرجونُمنهخي 

ُُ.نفقجدُماُأُ ناُاليومُأُ فأُ ُ:قال ُ.ُخافُالناسأُ ُولست 

ُُفزادُ ُ:قال ُبدىُأُ ىُأُ حتُ ُ.جرمنُاحلُُِذرعُ أُ ُفيهُمخس  ُُنظرُ ُاُ س  ىُعليهُفبن ُُ.إليهُالناس 

ُُ.البناءُ  ُُ.الكعبةُثامينُعرشةُذراعاُ ُوكانُطول  فزادُيفُطولهُُ.فيهُاستقرصهُُزادُ فلام 

ُ ُحدمهاُيُ أُ ُ:وجعلُلهُبابنيُ.عُ ذرُ أُ ُعرش  ُدخ  ُُ,منهُل  ُرُ واآلخرُخي  ُ.ُمنهُج 

ُالزُ ُتلُابنُ فلامُقُ  ُاحلجُ ُبريُكتب  ُوخيبهُأنُ ُ.بهُبذلكاجُإىلُعبدُامللكُبنُمروانُخي 

ُبريُقدُوضعُالبناءُعىلُأُ الزُ ُابنُ  ُ.ُدولُمنُأهلُمكةإليهُالعُ ُنظرُ ُس 

ُ ُُاُلسناُمنُتلطيِخُإنُ ُ:امللكُإليهُعبدُ ُفكتب 
 
اُماُزادُيفُطولهُأمُ ُ.ابنُالزبريُيفُيشء

ُُ.هُإىلُبنائهجرُفردُ ماُزادُفيهُمنُاحلُُِاوأمُ ُ.هقرُ فأُ  ُُ.هالبابُالذيُفتحُ ُدُ وس  ُ,هفنقض 

ُ( ).عادهُإىلُبنائهوأُ 

                                                           

دُبهُمسلم(ُ ) ُ.ُهذاُاحلديثُبطولهُتفر 
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ُريجج ُُابنُِعنُُ–038ُ ُُ:قال. ُبنُعُ عُ ُاهللُبنُ ُعبدُ ُسمعت  ُبنُ ُمريُوالوليدُ بيد

ُ َُي  ُاهللُبنُأيبُربيعةُبنُُِثانُعنُاحلارِثُدُ عطاء ُعبد ُوفدُ ُ:اهللُبنُعبيدُقالُعبدُ .

ُ ُظنُ ماُأُ ُ:امللكُفقالُعبدُ ُ.هامللكُبنُمروانُيفُخالفتُُِبنُعبدُاهللُعىلُعبدُُِاحلارث 

ُ قالُ.ُهُمنهاأنهُسمعُ ُمنُعائشةُماُكانُيزعمُ ُسمعُ ُ-ُيعنيُابنُالزبريُ-بيبُأباُخ 

ُ.قالُ؟هاُتقولُماذاسمعتُ ُ:قال.ُهُمنهاناُسمعتُ أُ ُبىلُ:احلارث

ُولوالُحداثةُ ُ.نيانُالبيتمنُبُ كُاستقرصواُقومُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُُ:قالت

ُهمُبالرشكُأُ عهدُِ ُتركُ ُعدت  ُمنهما ُلقومكُفإنُُْ.وا يُيبنوهُفهلمُ ُمنُبعديُأنُُْبدا

ُ.ُهذاُحديثُعبدُاهللُبنُعبيدُ.عُ ذرُ أُ ُمنُسبعةُُِراهاُقريباُ فأُ ُ.ماُتركواُمنهُريِكُأل ُ

ُعطاء ُبن ُالوليد ُعليه ُُ.وزاد ُالنبي  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقال ُبابُ ُوجلعلت  ُهلا وعنيُيفُنيُموض 

ُباهباكُرفعُ كانُقومُ ُوهلُتدرينُمل ُُ.وغربياُ ُاألرضُرشقياُ  ُُ:قالْتُُ؟وا .ُالُ:قلت 

ُُاُ زُ تعزُ ُقال ُإال  ُيدخلها ُال ُأُ ُمُ أن ُُ.رادوان ُالرجل  ُأُ ُفكان ُهو ُأنُْإذا هاُدخلُ يُ ُراد

ُُأنُُْىُإذاُكادُ حتُ ُ.قيرتُ يدعونهُيُ  ُُ.وهُفسقطُ دفعُ ُيدخل 

ُُ:امللكُللحارِثُُقالُعبدُ  ُسمعتُ ُأنت  ُكُ فن ُُ:قال.ُنعمُ:قالُ؟هذاُهاُتقول  ُساعةُ ُت 

ُُ:قالُثمُ ُ,بعصاه ُ( ).لوماُحتمُ ُ.هينُتركتُ أُ ُوددت 

_______________________ 

ة ُفقطُدونُالِقص  ُروىُاملرفوع  ُالبخاري  مُأن  ُ.ُوتقد 

ُ)ُندهُأيضا ُوليسُع ُأذرع  ُفيهُمنُاحلجرُمخس  ُأ دخلت  ُعليهاُيفُالذيُقبله.ُ(لكنت  مُالكالم   .كامُتقد 

ُيفُالب خاري(ُ ) ُاملرفوع  مُأن  ُ.ُتقد 

يُأل ريِكُماُ)وهوُقولهُُ.ودونُعددُاألذرع.ُدونُالقصةُ ُلقومك,ُمنُبعديُأْنُيبنوهُفهلم  فإْنُبدا

ُ.ُتركواُمنه ع  ُ.(فأ راهاُقريبا ُمنُسبعِةُأ ذر 
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ُ ُبهُبابُصحةُحجُالصبي,ُوأجرُمنُحج 

ُُاسُ عبُ ُعنُابنُُِ-031ُ ُ؟نُالقوممُ ُ:فقالُ.وحاءبالرُ ُيُركباُ لقُُِ.ملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي 

ُأنتمُ ُ:فقالواُ.املسلمونُ:قالوا ُُ:قالُ؟ن ُامرأةٌُُفرفعْتُُ,اهللُرسول  ُ.صبياُ ُإليه

ُأُ ُ:فقالت ُ.أجرُولِكُ.ُنعمُ:قالُ؟هلذاُحجٌّ

ُمربابُفرضُاحلجُمرةُيفُالعُ ُ

ُبُ خطُ ُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُزيادُبنُُِعنُحممدُُِ-050ُ ُُ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُناُرسول  اُأي 

ُ ُُالناس  ُُاهلل ُقدُفرض  ُ.واجُ فحُ ُعليكمُاحلج 

ُأُ ُ:فقالُرجٌلُ ُُعامُ ُكل  ُرسول  ُُ؟اهللُيا ُثالثاُ حتُ ُفسكت  ُُ.ىُقاهلا اهللُُفقالُرسول 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُ.ُماُاستطعتُ ومل ُ ُ.نعمُلوجبْتُُلوُقلت 

ُفإنُ ُ.كمذروينُماُتركتُ ُ:ثمُقال مُواختالفهمُنُكانُقبلكمُبكثرةُسؤاهلُِمُ ُامُهلك 

ُأُ  ُأُ ُ.نبيائهمعىل ُفأُْمرتُ فإذا ُبيشء ُاستطعتُ تُ كم ُما ُمنه ُُ.موا ُن  ُيتُ وإذا
 
ُيشء ُعن ُكم

ُ( ).وهفدعُ 

ُعنُُ–ُ 05 ُُهيلُبنُِس  ُُ:عنُأيبُهريرة,ُقالُعنُأبيهُأيبُصالح  اهللُُقالُرسول 

_______________________ 

واُباهبا؟ُقالت)وهوُقولهُ.ُودونُالسؤاِلُعنُسبِبُرفعُبابُالكعبة كانُقومكُرفع  :ُوهلُتدرينُملُ 

ُ(.فسقطُ .ُفذكرهُحتىُقوله...ُقال.ُال:ُقلت

 .السابقةانظرُالتعليقاتُُ

ُآخرُعنُاألعرِجُعنُأيبُهريرة(6858ُ)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُاأل خريُمنهُبلفظُ.ُمنُوجه  وينُماُ"الشق  د ع 

ُ.ُفذكره...ُفإنامُهلك.ُتركت كم

لُيفُاحلجُ ُاأل و   .وملُيذكرُالشق 
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ُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُُ,ثالثاُ ُتسافرُ ُأنُُْإلمرأةُ ُالَُيل  ُإال  ُ( ).رمُمنهاُومعهاُذوُحم 

                                                           

ُمسلمُ(048ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُاملقبيُعنُأبيهُعنُأيبُ(441ُ )وكذا ُآخرُعنُسعيد  منُوجه 

ُُهريرةُ ُليسُ":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبي  ُيومُوليلة  ُمسرية  ُت سافر  ُت ؤمنُباهللُواليومُاآلخرُأْن
ُالمرأة  الَُيل 

رمة ُُ."معهاُح 

ُالذيُبعده(ُاُ ثالث)وكذاُوقعُ.ُبخالفُحديِثُالباب(ُيومُوليلة)كذاُقي دهُبـُُ .ُيفُحديِثُأ يبُسعيد 

مرُأ يضاُ  ُ.ويفُحديِثُابِنُع 

لامءُيفُهذاُالبابُبامل طلقُالختالفُالتقييدات(:3/05ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُالع  ,ُوقدُعملُأكثر 

ُباملحرم:ُوقالُالنووي ُفاملرأةُمنهيٌةُعنهُإال  ُماُي سمىُسفرا  ُمنُالتحديدُظاهره,ُبلُكل  ,ُليسُاملراد 

ُبمفهومه ُي عمل  ُفال ُواقع  ُأمر  ُعن ُالتحديد  ُوقع ُوإنام ُاملنري. ُابن  ُوقال ُيفُمواطنُ: ُاالختالف  وقع

ُ.ُبحسِبُالسائلني

ُ:ُوقالُاملنذريُ ُاملفردةُبمعنىُاليومُوالليلة,ُيعنيُفمنُأ طلق  ُاليومُاملفردُوالليلة  تملُأنُيقالُإن  َي 

ُأ رادُبليلته ةُالذهاِبُوالرجوع,ُوعندُ,ُأوُليلةُأرادُبيومها,ُيوما  د  وأْنُيكونُعندُمجعهامُأ شارُإىلُم 

ُ.ُإفرادمهاُأ شارُإىلُق دِرُماُتقيضُفيهُاحلاجة

ُقالُ ُالعدد: ُأ ول ُفاليوم  ُاألعداد, ُألوائِل ُمتثيال  ُكله ُهذا ُيكون ُأْن ُوَيتمل ُالتكثري, ُأول  ,ُواالثنان

ُأولُاجلمع ُ.والثالث 

ُمثلُهذاُيفُ ُفيهُالسفرُوكأنهُأ شارُإىلُأن  ُ.ُفكيفُبامُزاد؟.ُقلةُالزمنُالَُيل 

ُماُدونا:ُوَيتملُ ُماُوردُيفُذلك.ُأْنُيكونُذكرُالثالثُقبلُذكِر وأقل هُالروايةُالتيُ,ُفي ؤخذُبأقل 

ُعىلُ ُاملرأة ُسري ُوالُيتوقفُامتناع ُالسريُوقصريه, ُطويل ُالسفر  تناول ُي  ُفعىلُهذا ُالبيد, ُذكر فيها

ُل ُالقرصُخالفا ٌقُمسافة تحق  ُبالثالثُم  ُاملقيد  ُاملنع ُأن  ُوحجت هم ُلحنفية, ُفيه. ُمشكوٌك ُعداه .ُوما

ُفينبغيُاألخذُهبا ُسفر  ُالروايةُاملطلقةُشاملٌةُلكل  ُماُعداهاُفإنهُ,ُفيؤخذُباملتيقن,ُون وقضُبأن  وطرح 

ُاخلبُالعامُعىلُاخلاص,ُوتركُمحِلُاملطلِقُعىل ُاملقي د,ُوقدُمشكوٌكُفيه,ُومنُقواعدُاحلنفيةُتقديم 

ُذلكُهنا ,ُبخالفُحديِثُالباِبُ.ُخالفوا ُالتقييد  ُفيها واالختالفُإنامُوقعُيفُاألحاديثُالتيُوقع 

ت ُ.رمحهُاهللُابنُحجرُانتهىُكالم.ُلفُعىلُابنُعباسُفيهفإنهُملُخي 
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05 ُ-ٌُُِ ُُ:دري,ُقالاخل ُُعنُأيبُسعيدُ ُعنُأيبُصالح ُُعنُاألعم ُقالُرسول 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُيامُ أُ ُيكونُثالثةُ ُسفراُ ُسافرُ تُ ُ,ُأنُْاآلخرُُِؤمنُباهللُواليومُِتُ ُمرأةُ الُالَُيل 

ُُ,فصاعداُ  ُوُأُ أُ ُ,هازوج ُُوأُ ُ,هاوُابن ُأُ ُ,بوهاُومعهاُأُ إال  ُوُذُ أُ ُ,وهاخ  ُ( ).منهاُرمُ وُحم 

ُُبابُماُيقولُإذاُركبُإىلُسفرُِ ُوغريهُاحلج 

ُعلُ عُ ُابنُ ُأنُ ُ؛األزديُعلُ ُعنُ-054ُ ُُأنُ ُ؛مهممر ُُرسول  ُإذاُُملسو هيلع هللا ىلصاهلل كان

ُإىلُسفرُ ُهُخارجاُ وىُعىلُبعريُِاستُ  ُُ:ثمُقالُ,ُثالثاُ ,ُكب  رُلناُهذاُبحانُالذيُسخُ س 

ُكن ُ ُمُ وما ُله ُربُ وإنُ ُ.نينُِقرُِا ُإىل ُملنقلبونا ُنسأُ ُ.نا ُإنا ُسفرُِلُ اللهم  ُالبُ كُيف ُهذا ُنا

ُُنُالعملُِومُُِ.والتقوى ُترىض  ُهوُ ُ.ما ُسفرُ اللهم  ُعلينا ُهذان ُبُ عن ُُوُِواطُ.نا ُ,هعدُ ا

ُُاللهمُ  ُُأنت  ُإينُأُ ُ.هلُِيفُاأل ُُواخلليفةُ ُ,يفُالسفرُُِالصاحب  ُعوذُبكُمنُوُ اللهم 
ِ
ُعثاء

ُُ,املنظرُُِوكآبةُُِ,السفرُِ
ِ
ُ.هلُِواأل ُُيفُاملالُُِ,ِبُاملنقلُ ُوسوء

ُ.لربناُحامدونُ,عابدونُ,تائبونُ,آيبونُ,وزادُفيهن.ُوإذاُرجعُقاهلنُ 

_______________________ 

ن ىُبحديِثُابِنُعباسُرفعه:ُقلتُ ُمعُذي"ماُأ خرجهُالشيخانُعنهُ.ُع  رمُالُت سافرُاملرأةُإال  فقامُ.ُحم 

ُفقال ُ:ُرجٌل ُرسول  ُاهللُيا ة. ُامرأيتُخرجْتُحاج  ُإن  ُوكذا, ُيفُغزوةُكذا ُقال.ُوإينُاكت تبت  انطلقُ:

ُمعُامرأتك ج   ."فح 

ُ(814ُ ,065ُ ,41ُ  )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُآخرُعنُقزعةُعنُأيبُسعيد  الُت سافرُاملرأةُ"منُوجه 

هاُأوُذ وُحمرمُ ُمعهاُزوج  ُُ."يومنيُإال 

ُ."ثالثاُ "أيضا ُمنُهذاُالوجهُفقالُ(0 8)أخرجهُمسلٌمُو

ُ.ُكامُوقعُأيضا ُيفُحديثُأيبُهريرة.ُوهذاُمنُاالختالفُيفُمدةُالسفرُ

 .وانظرُالتعليقُالسابق
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ُُعنُعبدُاهللُبنُُِ-053ُ ُُ:قالُ.ُجسُ س  ذُيتعوُ ُ,إذاُسافرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُ
ِ
ُوعثاء ُالكُ ُواحلورُُِ,املنقلِبُُوكآبةُُِ,السفرُُِمن ُُ,املظلومُودعوةُُِ,( )ونُِبعد

ِ
ُوسوء

ُ.واملالُُِهلُِيفُاأل ُُاملنظرُِ

ُ.ُباألهلُإذاُرجعُ ُيبدأُ ُ:ويفُرواية

ُبابُيفُفضلُاحلجُوالعمرةُويومُعرفة

ُُنُ أُ:عائشةعنُُ–055ُ ُيُ ُمنُأنُُْكثرُ ماُمنُيومُأُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  اهللُفيهُُعتق 

ُالنارُُِعبداُ  ُليدنُ وإنُ ُ.رفةعُ ُمنُيومُُِمن ُثمُ ه ُاملالئكةيُ ُو ُأُ ُ:فيقولُ.باهيُهبم ُرادُ ما

ُ.؟هؤالء

بالُُأيامُ ُثالثةُ ُهاجرُمنهاُبعدُفراغُاحلجُوالعمرةللمُبابُجوازُاإلقامةُبمكة

ُزيادة

ُعبدُُِ-056ُ ُبنُُِعن ُُالرمحن ُُ:قالُ.يدمح  ُيقولُُبنُ ُمرُ عُ ُسمعت  ُالعزيز عبد

ُسمعتُ ُ:هسائُِلُ جل ُ ُما ُيفُس  ُُ؟ةمكُ ُىكنم ُالسائب  ُُ:يزيدُبنُ ُفقال ُبنُ ُالعالءُ ُسمعت 

                                                           

( ُ ُابنُاجلوزيُيفُ( ُ"قال ُ 5  / )ُ"حيحنيتفسريُامل شكلُمنُحديثُالص  ُعنُُ(احلور)(: الرجوع 

معناهُ:ُوقيل,ُبالراءُ(بعدُالكور)ويفُبعِضُالرواياتُ,ُاالستقامةُواحلالةُاجلميلةُبعدُأْنُكانُعليها

يقالُكانُ,ُحقةُبعدُأْنُكانُفيهامنُالرجوعُعنُاجلامعةُاملُ :ُوقيل,ُأْنُيعودُإىلُالن قصانُبعدُالزيادة

ور ْتُأيُيفُاجلامعةُشب هُاجتامعُاجلامعةُباجتام.ُيفُالك  ف  ُل  أنهُي قالُكارُ,ُوحكىُاحلريبُ ,ُعُالعاممةُإذا

ها ها,ُعاممتهُإذاُلف  ض  ُعاممتهُإذاُنق  رادُمنُذلكُاالستعارةُلفسادُ:ُوقالُبعضُالعلامء,ُوحار  جيوزُأْنُي 

 .انتهى.ُكانتقاضُالعاممةُبعدُتأتيهاُوثباهِتاُعىلُالرأس.ُاألمورُوانتقاضهاُبعدُصالحهاُواستقامتها
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ُ ُُُمي ُاحلرْض  ُبعدُُةبمكُ ُقيمُاملهاجرُ يُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 
ِ
ُ( ).ثالثاُ ُسكهنُ ُقضاء

ُبالُحاجةُ ُبابُالنهيُعنُمحلُالسالحُبمكة

ُُ:قالُعنُجابرُ ُ-050ُ ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُُسمعت  ُحدُِأل ُُالَُيل  بمكةُُكمُأنَُيمل 

ُ ُالس  ُ.الح 

ُبابُجوازُدخولُمكةُبغريُإحرم

ُُأنُ ُ؛نصارياهللُاأل ُُعبدُُِبنُُِعنُجابرُُِ-058ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفتِحُُيومُ ُمكةُ ُدخل 

ُوعليهُعُُِ,مكة ُ.ُبغريُإحرامُسوداءُ ُمةٌُام 

ُكأُ ُ:قالُُريثمروُبنُح ُعُ ُعنُ-051ُ .ُعىلُاملنبُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُِنظرُإىلُُأُ ين 

ُ.ُيهيهاُبنيُكتفُ رخىُطرفُ قدُأُ ُ.سوداءُاممةٌُوعليهُعُِ

وبيانُحتريمهاُوحتريمُصيدهاُ.ُفيهاُبالبكةملسو هيلع هللا ىلصُبابُفضلُاملدينة,ُودعاءُالنبيُ

ُهامُِرُ وبيانُحدودُح ُ.ُوشجرها

ُعُ ُعنُعبدُُِ–060ُ ُبنُِاهللُبن ُعُ ُمرو ُرافعُِثامن ُُبنُُِعن قالُُ:قالُ.ُديج ُخ 

                                                           

( ُ ُ(8ُ 40)البخاريُُأخرجه( ُالوجهُُمترصا  رُ"منُهذا د  ُالص  ُبعد هاجر .ُبفتحُاملهملتنيُ"ثالٌثُللم 

جوعُمنُِمنى:ُأي ُ.بعدُالر 

ُُ ُقوله ُنسكه)دون ُاحلافظُيفُُ(.قضاء 60ُ /0)ُ"الفتح"قال ُطوافُالوداعُ(: ُعىلُأن  ُبه واست دل 

ُالوجهنيُيفُامل بعدُ"ذهب,ُلقولهُيفُهذاُاحلديثُعبادٌةُمستقلٌةُليستُمنُمناسكُاحلج,ُوهوُأصح 

ُ
ِ
ُالوداع,ُوقدُ.ُ"سكهنُ ُقضاء ُعنُكونِهُطواف  ُبعدهُخرج  ُبعده,ُومتىُأ قام  ُالوداعُالُإقامة  ُطواف  ألن 

ُمنُمناسكُاحلج ُالوداِعُعنُأْنُيكون  ُطواف  هُفخرج 
هُقبل هُقاضيا ُملناسكِ  واهللُأعلم.ُسام 
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 مُماُبنيُالبتيهاحرُ وإينُأُ ُ.مُمكةإبراهيمُحرُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ
ُ.املدينةُيريدُ .ُ( )

ُنافعُُِ-ُ 06 ُُبنُ ُمروانُ ُأنُ ُ؛جبريُبنُُِعن ُخطب  ُالناسُاحلكم ُمكةُ . ُفذكر

ُوح ُهلُ وأُ  ُيذكرُُِ.رمتهاها ُوأُ ُومل ُوح ُهلُ املدينة ُرمتهاها ُرافعُ . ُُفناداه ُخ  ُُديجبن

ُأُ ُ:فقال ُل ُما ُسمعك ُوح ُهلُ وأُ ُمكةُ ُذكرت  ُوأُ رمتُ ها ُاملدينة ُتذكر ُومل هاُهلُ ها,

ُوقدُحرُ .ُهارمتُ وح ُ ديمُخوالينُ وذلكُعندناُيفُأُ ُ.هايُْتُ ماُبنيُالبُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمُرسول 
( ).ُ

ُُإنُْ ُُ:قال.ُكهقرأتُ أُ ُشئت  ُُ:ثمُقالُ,مروانُ ُفسكت  ُُقدُسمعت  ُ.ذلكُبعض 

ُقالعنُجابرُ ُ-ُ 06 ,:ُُ ُالنبي  ُمكةحرُ ُإبراهيمُ ُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقال ُوإينُحرُ ُ.م ُمت 

ُ.هاصادُصيدُ يُ ُوال ,( )هاضاهُ قطعُعُِالُيُ ُ.هايُْتُ املدينةُماُبنيُالبُ 

ُُ:قال.ُعنُأبيهُسعدُ ُبنُُِعامرُُِعنُ-064ُ ماُبنيُُمُ حرُ ينُأُ إُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول 

ُأوُيُ .ُهاقطعُعضاهُ يُ ُأنُُْ.يُاملدينةتُ البُ  ُ.ُهاصيدُ ُقتل 

ُيعلمونُخريٌُُاملدينةُ ُ:وقال ُأُ الُيدعُ ُ.هلمُلوُكانوا ُُرغبةُ ُحدٌُها ُبدلُاهلل ُُأُ عنهُإال 

ُوالُُ.منهُخريٌُنُهوُفيهاُمُ  ُهاُوجهدُِوائُِعىلُأل ُُحدٌُأُ ُيثبت  ُهاُإال  أوُُ,لهُشفيعاُ ُُكنت 

                                                           

ُقالُالعلامء(ُ ) تان: ُالالبتانُاحلر  ة. ُالواحدةُالب  ,ُ ُامللب سةُح ُُوهيُاألرض  ُس  ُوللمدينةُالبتان,ُوداءجارة

ُ.وهيُبينهام.ُرشقيةُوغربي ة

ُمنُاجلانبنيُ,ُاملدينةُبنيُالب تنيُرشقيةُوغربية(:3/81ُ)ُ"الفتح"وقالُاحلافظُيفُُ وهلاُالبتانُأ يضا 

ُأنامُيرجعانُإىلُاأل ولنيُالت صاهلامُهبام  .انتهى.ُاآلخرينُإال 

والنُمنُاليمن(ُ ) نسوٌبُإىلُخ   (.386/ )ُ"املشارق"يفُُقالهُعياٌضُ.ُبسكوِنُالواِوُجلٌدُم 

ُامل عجمة,ُالعنيُامل هملةُبكرِسُ(4ُ) اِد ُفيهُشوكٌُ.ُوختفيِفُالض  ُشجر  ضيهة.ُكل  قالهُ.ُالواحدةُعضاهةُوع 

 (.4/305)السيوطيُ
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ُ.يومُالقيامةُ,شهيداُ 

ُرواية ُيف ُيريدُ ُ:زاد ُُحدٌُأُ ُوال ُُأهل  ُبس  ُاملدينة
 
ُُوء ُاهلل ُأُ إال  ُالنارُُِذابه ُُيف ُذوب 

ُُوبُامللِحُأوُذُ ُ,صاصُِالرُ 
ِ
ُ( ).يفُاملاء

ُُسعداُ ُأنُ ُ؛سعدُ ُبنُُِعنُعامرُُِ-063ُ ُيقطعُ ُعبداُ ُفوجدُ ُ.قيقإىلُقرصهُبالعُ ُركب 

ُ ُُراُ جُ ش  ُخي  ُُ,هفسلبُ ُ.بطهأو ُأُ جاءُ ُسعدٌُُُرجعُ فلام  ُه ُفكلُ ُهل  ُأنُْالعبد عىلُُيردُ ُموه

ُُ.همالمُِنُغُ خذُمُِماُأُ ُوُعليهمأُ ُ,همغالمُِ

ُنفُ ُشيئاُ ُردُ أُ ُمعاذُاهللُأنُُْ:فقال ُ.عليهمُيردُ ُبىُأنُْوأُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُلنيهُرسول 

ُنُأُ فمُ ُ.مٌُرُ ح ُُاملدينةُ ُ:قال.ُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُعنُأيبُهريرةُ-065ُ ُ,فيهاُحدثاُ ُحدث 

                                                           

ُمنهُعنُعائشةُبنِتُسعِدُبِنُأيبُوقاصُعنُأبيهاُ(008ُ )أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُاأل خرية  :ُقالُاجلملة 

ُ ُالنبي  نامعُامللحُيفُاملاء":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُانامعُكامُي  ُاملدينةُأ حٌدُإال  ُأهل  ُ."الُيكيد 

ُم سلمُزيادةٌُُ ُويفُرواية ُاحلافظُيفُ. ُإليها ُ(3/13ُ)ُ"الفتح"أ شار  ُ(يفُالنار)وهيُقوله ُفقال. قالُ:

ُهذاُحكمهُيفُاآلخرة:ُعياض حُأن  ُإِشكالُاأل حاديثُاأل خر,ُوتوض  ُ.ُهذهُالزيادةُتدفع 

نُ:ُوَيتملُ ُأنُيكونُاملرادُم  ُيفُُملسو هيلع هللا ىلصأ رادهاُيفُحياِةُالنبي  ُالرصاص  هُكامُيضمحل  ُأ مر  ُاضمحل 
 
بسوء

ُ."أوُذوبُامللحُيفُاملاءُُ"النار,ُفيكونُيفُاللفظُتقديٌمُوتأخرٌي,ُوي ؤيدهُقولهُ

ُ:ُوَيتملُ
 
وء نياُبس  ُملنُأ رادهاُيفُالد  ُسلطانهُعنُقرب,ُوأ ن هُالُي مهل,ُأْنُيكونُاملراد  كامُ.ُبلُيذهب 

قبةُوغرِيه وجلُعنُق رب.ُوقعُملسلِمُبِنُع  ُ.وكذلكُالذيُأرسله,ُفإن هُع 

هتاُيفُغفلة:ُقالُ ُلغر  نُأ تىُ.ُوَيتملُأنُيكونُاملرادُمنُكادهاُاغتياال ُوطلبا  ُلهُأمٌر,ُبخالفُم  فالُيتم 

هاُم سلمُبنُعقبةُوغريه ُكامُاستباح  ُمنُحديثُالسائِبُ.ُذلكُجهارا  ُُبنُُِوروىُالنسائي  رفعهُُدُ خال 

"ُ ُأ هل  نُأ خاف  ُهلمُأ خافهُاهللُم  ُاهلل,ُاملدينةُظاملا  والبنُحبانُنحوهُمنُ.ُ"احلديث..ُوكانتُعليهُلعنة 

 .انتهىُكالمه.حديثُجابر
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ُُوأُ  ٌُلُدُْالقيامةُعُ ُقبلُمنهُيومُ الُيُ .ُمجعنيواملالئكةُوالناسُأُ ُاهللُِفعليهُلعنةُ ُدثاُ آوىُحم 

ُُوال ْ ُُ.ٌفُار 

ُواحدةٌُُةُ وذمُ  ُأُ يُ ُ.املسلمني ُهبا ُأُ فمُ ُ.دناهمسعى ُلعنةُ ُسلامُ مُ ُخفرُ ن ُاهللُِفعليه

ُ( ).ارٌفُُوالُقبلُمنهُيومُالقيامةُعدٌلُالُيُ ُ.مجعنيأُ ُوالناسُُِواملالئكةُِ

ُحرُ ُ:قالُ.عنُأيبُهريرةُباملسيُ ُبنُُِعنُسعيدُُِ-066ُ ماُبنيُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُمُرسول 

ُ.ُيُاملدينةُِتُ بُ ال

ُُ:هريرةقالُأبوُ ُيُْتُ ماُبنيُالبُ ُالظباءُ ُفلوُوجدت  ُماُذعرهت  ُُ.اها ُُوجعل  ُاثنيُعرش 

ُ( ).ىمِحُُحولُاملدينةُُِميالُ 

ُُ:أنهُقالُ؛عنُأيبُهريرةُ-060ُ ُإذاُرأُ ُكانُالناس  ُالثُ ُواُأول  ُمرُجاءواُبهُإىلُالنبي 

ُفإذاُأُ .ُملسو هيلع هللا ىلص ُباركُلناُيفُثُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخذهُرسول  ُ.ناوباركُلناُيفُمدينتُُِ.نامرُِاللهم 

ُ.نادُ وباركُلناُيفُمُ ُ.ناناُيفُصاعُِوباركُل

ُإنُ  .ُةكُ هُدعاكُملُِوإنُ ُ.ككُونبيُ وإينُعبدُ ُ.ككُونبيُ كُوخليلُ إبراهيمُعبدُ ُاللهم 

                                                           

ُ(400ُ )ومسلمُ(6055ُ,ُ 0 4)أخرجُالبخاريُ(ُ ) ُ.مرفوعا ُمثلهُمنُحديثُعل 

  .وانظرُماُبعدهُ

ُ.منُهذاُالوجه(ُ 40 )ومسلمُ(000ُ )أخرجهُالبخاريُ(ُ )

ُُ(.اثنيُعرشُميال ُحولُاملدينةُمِحىُ-ملسو هيلع هللا ىلصُأيُالنبيُُ-وجعلُ)قولهُدونُُ

ُبِنُزيدُُمنُحديِثُُوأليبُداود ُاهللُ":ُقالُعدي  ُبريداُ ُملسو هيلع هللا ىلصمح ىُرسول  ُناحيةُمنُاملدينةُبريدا  ..ُكل 

ُ.ُ"احلديث

 .كيلو5ُفيكونُالفرسخُقرابةُ.ُأميال4ُوالفرسخُ,ُفراسخ3ُوالبيدُ
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لهُُوليدُ ُصغرُ وُأُ يدعُ ُثمُ ُ:قالُ.ومثلهُمعهُ.ةدعاكُملكُ ُماُبمثلُُِ.دعوكُللمدينةينُأُ وإُِ

  .عطيهُذلكُالثمرفيُ 

ُوالصبُعىلُألوائهاُ,بابُالرتغيبُيفُسكنُاملدينة

ُأنهُأُ ُ؛هريموىلُاملُ ُعنُأيبُسعيدُ ُ-068ُ تىُنهُأُ وأُ ُ.ةٌُوشدُ ُهدٌُمُباملدينةُج ُصاهب 

ُاخل ُُأباُسعيدُ  ُفأُ ُ.صابتناُشدةٌُوقدُأُ ُ.العيالُإينُكثريُ ُ:فقالُلهُُدري  ُأُ ُأنُُْردت  ُنقل 

ُُ.املدينةُالزمُُِ.الُتفعلُ:فقالُأبوُسعيدُ.عيالُإىلُبعضُالريِفُ ُفإناُخرجناُمعُنبي 

ماُواهللُُ:فقالُالناسُ.فأقامُهباُليالُ.سفانىُقدمناُعُ حتُ ُ-ُأنهُقالُأظنُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُُ.عليهمُماُنأمنُ ُ.ناُخللوٌفُعيالُ ُوإنُ .ُنحنُههناُيفُيشء

ُ ماُأدريُكيفُُ-ُ؟كمماُهذاُالذيُبلغنيُمنُحديثُُِ:فقالُملسو هيلع هللا ىلصُفبلغُذلكُالنبي 

ُوالذيُأُ ُ-ُقال ُُ.أوُوالذيُنفيسُبيدهُ,بهُحلف  دريُالُأُ ُ-ُئتمأوُإنُِشُُلقدُمهمت 

ُالُأُ ُثمُ ُ.رحلبناقتيُتُ ُآلمرنُ ُ-ُتهامُقاليُ أُ  ُ.ُاملدينةُقدمُ حتىُأُ ُقدةُ هلاُعُ ُحل 

ُإنُ ُ:وقال ُوإينُحرُ .ُاُ مُ هاُحرُ لُ مكةُفجعُ ُمُ إبراهيمُحرُ ُاللهم  ماُُاماُ رُ املدينةُح ُُمت 

هايُْمُ زُِبنيُمأُْ
( ).ُُ ُدمٌُأنُالُي  ُوالُُ.راقُفيها ُوالُُ,لقتالُ ُملُفيهاُسالٌحَُي  بطُفيهاُخي 

ُُشجرةٌُ ُإال  ُ.ُُلعلف 

ُيفُمدينتُِ ُباركُلنا ُيفُصاعُُِ.نااللهم  ُباركُلنا ُيفُمُ ُ.نااللهم  ُاجعلُلنا ُ.نادُ اللهم 

ُباركُلناُيفُصاعُِ ُباركُلناُيفُمُ ُ.نااللهم  ُباركُلناُيفُمدينتُُِ.نادُ اللهم  ُاللهمُ ُ.نااللهم 

                                                           

ُ.ُوبكرسُالزاي.ُبعدُامليمُهبمزةُ ُ.تثنيةُمأِزم(:3ُ 4/3)قالُالسيوطيُ(ُ ) ُبنيُ:ُوقيل,ُوهوُاجلبل  املضيق 

 .انتهىُ.جبلنيُونحوه
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ُ.تنياجعلُمعُالبكةُبركُ 

ٌُُبُقُْنُ ُوالُعٌبُماُمنُاملدينةُِشُُ.ُبيدهوالذيُنفيس ُُعليهُملإال  رساناُحتىُكانَُي 

ُإليها ُِارُُْ:قالُللناسُثمُ ُ,.تقدموا ُالذيُفوُ.قبلناُإىلُاملدينةفأُ ُ.ناواُفارحتلُْلُ حت  ُنحلف 

ُناُرحالُ ماُوضعُُْ-ُمحادالشكُمنُُ-ُبهُأوَُيلفُبه غارُناُاملدينةُحتىُأُ لُْناُحنيُدخ 

ُُ.غطفانُاهللُبنُُِعليناُبنوُعبدُِ ُ.يجهمُقبلُذلكُيشءوماُي 

ُ-ُةليالُاحلرُ ُ-ُدرياخل ُُاُسعيدُ أبُأنهُجاءُ ُ؛ريعنُأيبُسعيدُموىلُاملهُُْ:ويفُرواية

ُ
ِ
ُيفُاجلالء ُأُ ُ.منُاملدينةُفاستشاره ُإليه ُوكثرةُ سعارُ وشكا ُأنُالُخبُ وأُ ُ.هعيالُُِها ه

ُ.ُمركُبذلكآالُُ؛وَيكُ:فقالُلهُ.هاوائُِاملدينةُوألُُْدُِهُْلهُعىلُج ُُصبُ 

ُ ُُإينُسمعت  ُُ,وائهاُفيموتعىلُألُُْحدٌُأُ ُصبُ الُيُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُإال  لهُُُكنت 

ُ.سلامُ إذاُكانُمُ ُالقيامةيومُُأوُشهيداُ ُشفيعاُ 

ُُأنهُسمعُ ُ؛عنُأبيهُدري ُاخل ُُأيبُسعيدُبنُِلرمحنُاُعبدُُِعنُ-061ُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُإينُحرُ ُ:يقول ُ.مُإبراهيمُمكةكامُحرُ ُ.تيُاملدينةماُبنيُالبُ ُمت 

ُ.رسلهيُ ُثمُ ُ,نُيدههُمُِفيفكُُّ,هُالطريُ ناُيفُيدُِحدُ أُ ُجيدُ بوُسعيدُكانُأُ ُثمُ ُ:قال

ُهوُ أُ ُ:قالُُنيفح ُُبنُُِعنُسهلُُِ-000ُ ُإىلُاملدينةبيدُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُىُرسول  ُ.ه

ُُ:فقال ُ.منٌُآُاُحرمٌُإن 

00 ُ-ُُ .ُمرُيفُالفتنةعُ ُاهللُبنُُِعندُعبدُُِأنهُكانُجالساُ ُ؛بريسُموىلُالزُ ن ُعنَُي 

ُإينُأُ ُ:فقالتُ.مُعليهسلُ لهُتُ ُتتهُموالةٌُفأُ  عليناُُاشتدُ لرمحنُباُعبدُاياُأُ ُاخلروجُردت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُعبدُ ُ.الزمانُ  ُُ.( )كاعلُ ُياقعدُ:اهللُفقالُهلا ُُفإينُسمعت  الُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول 

ُُْيصبُ  ُُ,حدٌُاُأُ هِتُهاُوشدُ وائُِعىلُأل  ُإال  ُ.يومُالقيامةُأوُشفيعاُ ُلهُشهيداُ ُُكنت 

ُهريرةُ-ُ 00 ُأيب ُُأنُ ُ؛عن ُُرسول  ُألُُْصبُ يُ ُالُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُعىل
ِ
املدينةُُواء

ُُ,تيمُ منُأُ ُاُأحدٌُهِتُوشدُ  ُإال  ُ.وُشهيداُ يومُالقيامةُأُ ُلهُشفيعاُ ُُكنت 

ُمنُدخولُالطاعونُوالدجالُإليهابابُصيانةُاملدينةُ

ُُأنُ ُ؛عنُأيبُهريرةُ-004ُ ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  هُتُ مهُ ُاملرشِقُُلُِبُ منُقُُِيأيتُاملسيح 

ُُ.املدينة أُ ُدبرُ ُحتىُينزل 
ُُثمُ ُ.حدُ  ُبُ هُقُِوجهُ ُاملالئكةُ ُترصف  ُ.ُالشامُُِل  ُ.لكوهنالكُي 

ُهارشارُ ُبابُاملدينةُتنفي

ُأيبُهريرةُ-003ُ ُُأنُ ُ؛عن ُالناسُُِ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  يدعوُُزمانٌُُيأيتُعىل

ُ هلمُلوُكانواُُخريٌُُواملدينةُ ُ,إىلُالرخاءُهلمُ ُ,إىلُالرخاءُهلمُ ُ:ههُوقريبُ عمُ ُابنُ ُالرجل 

ُُوالذيُنفيسُبيدهُ.ونمُ يعلُ  ُالُخي  ُُرغبةُ ُحدٌُمنهمُأُ ُرج  ُُأُ عنهاُإال  ُاهللُفيهاُخرياُ ُخلف 

ُ.ُمنه

ُ ُُ( )املدينةُكالكريُُإنُ أال  ُهارشارُ ُنفيُاملدينةُ الساعةُحتىُتُ ُالُتقومُ ُ.رجُاخلبيثخت 

                                                           

( ُ )ُ ُيف ُعياٌض ُ 00/ )ُ"املشارق"قال ُوالكاِفُ(: ُالالِم ُبفتِح نةُ , ُمنو  ُالعنيُغري ُوكرِس ُحذامُ. مثل

ُوقطام ُمنُي ستحقر, ُيقالُذلكُلكل  ُمنُالناس, ُوالوغِد ُوللعبدُواألمة ,ُاهلُوالقليلُالعقلواجل,

ُانتهى.ُوياُدنئُوشبهه,ُومعناهُياُساقطُوياُساقطة,ُواأل نتىُل كاع,ُوالذكرُل كع

ياق:ُقلتُ ُالعلم.ُوهيُعىلُحسِبُالس  اُجاهلٌةُقليلة  ُأ ن 
ُأ بوُسعيد   .ويقصد 

ُأ خرى,ُبكرِسُالكاِفُ(:3/88ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ(ُ ) ور).ُوسكونُالتحتانية,ُوفيهُلغٌة ُ(ُك  بضم 

ُفيه ُي نفخ ُالذي ق  ُالز  ُبنيُالناسُأ ن ه ُواملشهور  ُالكاف, ُبالكريُ, ُاملراد ُأن  ُعىل ُالل غة ُأ هِل ُأكثر  لكن 
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ُُنفيُالكريُ كامُيُ  ُ.احلديدُخبث 

ُُ:قالُُرةسمُ ُبنُُِعنُجابرُُِ-005ُ اهللُتعاىلُُإنُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُسمعت 

ُ.طابةُىُاملدينةُ سمُ 

ُبابُمنُأرادُأُ  ُُهل  ُاملدينةُبس 
 
ُذابهُاهللأُ ُوء

ُأُ ُنُأرادُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُأبوُالقاسمُُ:أنهُقالُ,أيبُهريرةعنُُ–006ُ هذهُالبلدةُُهل 

ُُهُاهلل ذابُ أُ ُ-ُدينةيعنيُاملُ-وءُبس ُ ُُكامُيذوب  ُ.يفُاملاءُامللح 

ُُ:القاُريضُاهللُعنهامُهريرةُوسعدُ ُأيبُعنُ-000ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُقالُرسول  اللهم 

ُهلُ رادُأُ نُأُ مُ ُ:وفيه.ُ( )وساقُاحلديثُ.همدُ املدينةُيفُمُ ُهلُِباركُأل ُ ُهُاهلل ذابُ وءُأُ هاُبس 

ُ ُُكامُيذوب  ُ( ).يفُاملاءُامللح 

ُبابُفضلُالصالةُبمسجديُمكةُواملدينة

ُبنُُِ-008ُ ُوأيبُعبدُُِعبدُُِعنُأيبُسلمة ُاجلُ ُهللُاألغرُ اُالرمحن, ُ-ُهنينيموىل

_______________________ 

ق:ُوقيل:ُقالُابنُالتني.ُحانوتُاحلدادُوالصائغ وقالُصاحبُ.ُهوُالكور:ُواحلانوت,ُالكريُهوُالز 

ُالذيُينفخُفيهُاحلداد:ُ"املحكم" ق  ُ"أخبارُاملدينة"ويؤيدُاألولُماُرواهُعمرُبنُشبةُيفُ.ُالكريُالز 

ُقال ودود  ُم  ُأيب ُإىل ُله
ُبإسناد  ُحت ىُ": ُبرجلِه ب ه ُفرض  وق ُالس  ُيف

ُحداد  ُكرِي  ُاخلطاب ُبن  ُعمر  رأ ى

ه م   .انتهىُكالمه.ُ"هد 

ُمنه.ُاخترصهُاملصنف(ُ ) ُمنُاحلديث.ُوذكرُالشاهد  ُاألخرية   .وهيُاجلملة 

ُآخراُروىُالبخاري ُ(ُ ) ُمنهُمنُوجه  ُاألخرية  ُُجلملة  ُيفُُ.عنُسعد  مُقريبا  بابُفضلُاملدينة,ُ)كامُتقد 

ُ ُ....(فيهاُبالبكةُملسو هيلع هللا ىلصودعاءُالنبي 

فرداتُمسلمُ اُحديثُأيبُهريرةُفهوُمنُم   .أم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُرسولُُِيفُمسجدُُِصالةٌُُ:باُهريرةُيقولنامُسمعاُأُ أُ ُ-ُيبُهريرةأُ ُوكانُمنُأصحاِبُ

ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُُفيامُسواهُمنُاملساجدُصالةُ ُنُألِفُمُفضل  ُُفإنُ ُ.ُاملسجدُاحلرامإال  ُرسول 

ُ.املساجدُهُآخرُ مسجدُ ُوإنُ ُ.نبياءاأل ُُآخرُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُُ:بوُعبدُاهللبوُسلمةُوأُ قالُأُ  ُأُ ُأنُ ُملُنشك  ُرسولُُِعنُحديِثُُباُهريرةُكانُيقول 

ُذلكُأنُْن ُفمُ .ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُُعنا ُهريرةأُ ُنستثبت  ُتُ ُ.عنُذلكُاحلديثُبا ُحتىُإذا ُوُأبويف 

هُإىلُسندُ ىُيُ باُهريرةُيفُذلكُحتُ مناُأُ ناُأنُالُنكونُكلُ مُْوتالوُ ُ.ناُذلكتذاكرُُْ,هريرة

ُُرسولُِ ُسمعُ ُإنُُْ.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُمنهكان ُنحنُ ُ,ه ُذلكُفبينا ُعبدُ ن ُس ُجالُ ُ,عىل ُبنُ ُا ُاهلل

ُوالذيُفرُ ُ.فذكرناُذلكُاحلديثُ.قارظُإبراهيمُبنُِ .ُريرةُعنهأيبُهُ ُطناُفيهُمنُنص 

ُعبدُ  ُأُ ُشهدُ أُ ُ:إبراهيمُاهللُبنُ ُفقالُلنا ُيقولُينُسمعت  ُهريرة ُُ:أبا اهللُُقالُرسول 

ُ( ).املساجدُسجديُآخرُ مُ ُوإنُ ُ,نبياءفإينُآخرُاأل ُُ:ملسو هيلع هللا ىلص

ُأُ ُ,يفُمسجديُهذاُصالةٌُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُعنُالنبي ُُمرعُ ُعنُابنُُِ-001ُ منُُفضل 

ُُصالةُ ُلِفُأُ  ُ.ُاملسجدُاحلرامفيامُسواهُإال 

شفاينُاهللُُإنُُْ:فقالتُ.شكوىُاشتكْتُُامرأةُ ُإنُ ُ:قالُُعباسُ ُعنُابنُُِ-080ُ

ُبيِتُُصلنيُ فألُ ُخرجنُ أل ُ ُُتريدُ ُزْتُجتهُ ُثمُ ُ.ْتُفبأُ ُدسُِاملقُُْيف ُفجاءْتُُ.اخلروج 

ُُميمونةُ  ُُزوج  ُذلكفأخبهْتُُ.عليهاُمُ سلُ تُ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي  ُماُُفكُ يِسُلُِاْجُُ:فقالتُ.ا ل

ُ.ُصنعِتُ ُُ.ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُالرسولُُُِيفُمسجدُِوصل 

                                                           

هُعنُأيبُهريرةُ(44ُ  )أخرجهُالبخاريُ(ُ ) ُوحد  ُ,ُُمترصا ُمنُروايةُأيبُعبدُاهللُاألغر  ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُاملسجدُاحلرام":ُقال  ."صالةُيفُمسجديُهذاُخرٌيُِمنُأ لفُصالة ُفيامُسواهُإال 
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ُ ُُفإينُسمعت  ُفيهُأُ ُصالةٌُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  فيامُسواهُمنُُصالةُ ُلِفُمنُأُ ُفضل 

ُُ,املساجد   .ُمسجدُالكعبةإال 

ُسجدُالذيُأُ بابُبيانُأنُامل ُس  ُملسو هيلع هللا ىلصُعىلُالتقوىُهوُمسجدُالنبي ُُس 

08 ُ-ُُ ُبنُُِأيبعن ُالرمحنُقالُعبدُُِسلمة ُبنُ ُيبُعبدُ ُمرُ : ُأيبُسعيدُ ُالرمحن

ُدرياخل ُ ُُ:قال. ُلهُقلت  :ُ ُيذكرُ أُ ُكيفُسمعت  ُأُ ُباك ُالذي ُاملسجد ُيف ُس  عىلُُس 

ُ:ُقالُأيب:ُ؟ُقالالتقوى ُُ.هنسائُُِبعضُُِيفُبيِتُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُعىلُرسولُُِدخلت  ياُُ:فقلت 

ُأُ ُ.رسولُاهلل ُنُالذيُأُ يُْاملسجدُ ُي  ُس  ُ.؟عىلُالتقوىُس 

ُبمنُحصُاُ كفُ ُخذُ فأُ ُ:قال ُُاءُفرضب  ُهوُمسجدُ ُ:ثمُقالُ.بهُاألرض  ُ-كمُهذا

ُ.ُ-ُملسجدُاملدينة ُشهدُأُ أُ ُ:قالُفقلت   .رهذكُ باكُهكذاُيُ أُ ُينُسمعت 
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.فهارس أمساء الكتب
ُرقمُالصفحةُاســمُالكــتاب

ُكتابُاإليامنُ

ُكتابُالطهارة

ُكتابُاحليض

ُ ُالةكتابُالص 

ُكتابُاملساجدُومواضعُالصالة

ُكتابُصالةُاملسافرينُوقرصها

ُاخلوفكتابُصالةُُ

ُكتابُاجلمعة

ُكتابُصالةُالعيدين

ُ.كتابُصالةُاالستسقاء

ُ.كتابُالكسوفُ

ُ.كتابُاجلنائزُ

ُ.كتابُالزكاةُ

ُكتابُالصيامُ

ُكتابُاالعتكافُ

ُكتابُاحلج
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