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ربورسول إمارالعنين افاوى كتاب أصول على عندماكنانطاع 
وحممه، اش— رحمه — القيم ابن حمعه الذي القيم الكتاب هذا ه' اتحاليت 

هذاننثر أن نتهلح كيفج نفكر كنا الأرناووط، النادر عبئ ممتازاالشيح/ تحقيقا 
الهيئاتعلى مجانا توزيعه أن ورأينا منه، الفانية لتحقيق نشرأواسعا الكتاب 
العلموطلاب والعلماء والوارص والحامعات التخممة ات والومحالعلية 

•المهم الكتاب لهذا توزع من شوإليه ما بحمق 
الكتاب؟هذا لهلع الخير عمل في والرغبة الأربمحة متهزه الذي محن 

الفكرةطرحنا أن نما . إجابته. عن البحث في الونت بنا بطل لم محوال 
حتىمحمدالزمراز بن حسن الخيرالشيخ/ لعمل الحب الأعمال رحل على 

حبهأحمدا •آض عن وندعرف الخليل، العمل المدرلهذامنشرح استجاب 
يجزيهوأن والعمل، القول ني الإخلاص ؤإياه يرزئنا أن الله أل ن• الخير لعمل 

•طاعته على عمره فى يطيل وأن ، الخزاء حير 
هذاعلى يعللع من كل من طيبة بدعوة يحظى أن لنأمجل هنا نشكره إذ ؤإننا 

المم.الكتاب 

تعالىوالئه ورأيه، العمل؛جهده هذا فى أمهم من كل نشكر أن ننسى ولا 
التاكلأن.وعليه المستعان 
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يومفي الإحابة ماعة وعن وأوقاتها، بالصلاة التعالقة الفتاوى وبعض 
وءن'اّؤالالفجأة، موت وعن والموتى بالموت ال-علقة الفتاوى وبعض الحمعة، 

.وعذابه ونعيمه القبر 

والغنم،والبقر الإبل وصدقة والزكاة، بالصدقة التعالقة الفتاوى وبعض 
يبنيوأنه تخرج وكتف الفطر صدقة وعن اض، ميل قي المربوطة الخيل وعن 

وأنبالمعروف، يتعلق ما وبعض لزوجها، الزوجة صدقة وعن لايوحرها، أن 
بعدالبت عن الصدقة حكم وعن موته، قبل الصدقة في سميع أن الإنسان على 
.موته 

يومصوم وعن أونفلأ، كان فرصا بالصوم التعلمة الفتاوى وبعض 
القدرليلة عن وفتاوى صيامه، عادته من كان إلاإذا إقرائه يكره وأنه الخمعة 
كانلن الحج في والنيابة العمرة وعن أعماله، وأفضل الحج وعن وملها، 
له،يباح وما المحرم، يفعله وما لبسه، عن نهي وما الحاج، يلبس وما عاجزا، 

الذيالعمرة إلى الحج فسخ وعن والأضاحي، الهدي وعن علمته، يحرم وما 
الصلاةعليه زمنه في عنهم الله رصي أصحابه وقحله ، اش. رمول به أمر 

جوففي الدعاء وفضل القرآن، في السور بعض فضل وعن والسلام، 
الإسلام،الأمر رأس وأن ا، وفضلهالمبي. على الصلاة وعن الليل، 

الحلال،الكسب وعن اطه، مثيل في الحهاد منامه وذروة الصلاة، وعموده 
وعنأنواعسالييوعالحرمة.كأجرةالحجاموالثقى، 

وفتاوىوحكمها، الكلالة وعن ١^١^، في فمحول الفتاوى هده وفي 
وعنالفجأة ونفلرة الأجنبيايت، النساء إلى النفلر وعن وفضله، بالزواج تتعلق 

المرأةحق وعن الدبروحكمه، في المرأة وط-ء وعن وحكمه، والعزل الصداق 



متعلقةومتاوى الرصاع. يحرم وما الرضاع أحكام وعن الزوج، على 
وأقوالالثلاث التللاق وعن البدعة، وحللاق المة طلاق وعن بالهللاق، 

والظهاروعن ، العلماء فيه قال وما المشروط الطلاق وعن فيه، العملاء 
امة،والقوالدية والخنايات الوفاء وعن والحضانة، والفتة والحدة واللعان 

المسامةوأن والسياسة، العمل فى الرأي وعن وغيرها، فىالدماء اللوث وعن 
ينقمالدين وأن الأمة، شؤون رعاية وهي الشريحة، أجزاء من جزء الحائلة 

الشرعية،المسامة في حنبل بن أحمد للأمام كلاما وذكر وسامة، مريحة إلى 
وأنهعلما، شيء كل من وذكر إلا الدنيا من يخرج اش.لم ول رموأن 
اممهرسول فتاوى إلى نرجع أن ينبغي وأنه ، والأحرة، الدنيا يخير اء ج. 
•يحرم وما منها يحل وما والذبائح الأطعمة ي ف. 

كالخمرالمحرمة الأثرية بحص عن الفتاوى بعض هدا كتابنا في يوجد كما 
يالأكانالمتعلقة الفتاوى وبعض حلأ، اتخذت إذا الخمر وعن والزر، والتح 

الخطأفي العلبيب على ضمان لا وأن والطب، الخهاد في وفتاوى والدور، 
والفأل.الطيرة في وفتاوى ، لاجتهاده 

والكثائرالذراتع يد يتعلق وما متفرقة، أبواب في فتاويه. أحرها وفي 
والقضاء.الصالحة، والرؤيا الكهان، وعن الشور، عند المشركن وبلح 

رحمهالجونية قيم ابن الإملأم شخ ذكرها ائل معدة في عامة وفتاوى 
العلملهللأب مرجعا لتكون الكتاب؛ هدا في وجمعت متفرقة، كتبه في افه 

الئهرسول بها أفتى التي الصحيحة الشرعية الأحكام لمعرفة لهم وتدريبا 
•حيرا وجامعها مؤلمها تعالى اممه جزى • عليها ليسير 

العالمن.رب لله والحمد القصد، وراء من تعالى وافه 
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:امتاب 

مصادرهاإلى الإسلامية والبحوث الشرعية الفتاوى هدْ في رحعنا لقد 
مصهللحفواعد حب عليها حكمتا وند السنة، كتب من عنها نقلت المي؛ 

والحماعة.السنة أهل من العلماء ناله وما الحديث 

وحهليبإمام عواد محنالب الشخ اض في الأخ ذلك كل في ساعدتا وقد 
نكونأن تعالى اش ونرجومن الشام، دمشق محن القدم منهلقة في الفرقان جامع 

الإسلامشيح كتب من حمعت الش الفتاوى نحوهذه يجب ما يبعضن قمنا قد 
هذاعلمنا يجعل أن وجل عر اش ونسأل تعالى. اش رحمه الحرنية قيم ابن 

العاين.رب ض الحمد أن دعوانا وآحر • تعالى افُ لوجه خالصأ 

اُتارالأئمحلءياَ،

يدمشق٠التيوية السة ءحادم 

م١ ع ١ ه /لحرم شهراسه ١ دمشق*. 
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ترجمه

بنمحمد أبوعيد الدين نس المر النحوي الأصولي الفقيه هوالإمام 
المدرسةإمام الدمشقي، ثم الززعي حرين بن عد مبن أيوب بن بكر أبي 

•الحرننة نم بابن المعروف قيمها وابن ا، الحوزنة١١
الناداسهي،الشهاب همن العلم وأخذ —( ٠٦ ٩١)سنة دمشق في ولد 

وابنالدائم، عبد بن بكر وأبي الطم، وعيسى سليمان، الدين تقي والقاصي 
وتتلمدالتونسي، والجد المح أبي على العربية وأحد • وغيرهم الشيرازي 

اللامعبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبي الدين تقي الإسلام مخ على 
مذهبفي وتفقه مااتا. أن إلى ولازمه عنه وأحل الدمشقي، الحراني تيمية ابن 

صارعلمايشارإليهحش الإملأم علوم في وص وأفتى، ومع، ١لإمامأحمد، 
صولوبأ فيه، يجارى لا بالتفسير ءالا وكان الركبان، عنه ويتحدث بالبنان، 
منه،الاستنباط ودفاتق وفقهه ومعانيه وبالحديث فيهما، التتهى ؤإليه الدين، 

السلوكبعلم عارفا وكان الهلولى، اليد فيها وله وبالدية، وأصوله، وبالفقه 
الفنونفياللومالآليةمن فن كل في ^^^^مءوله 

بالخلاف،ءا1ا والبيان، العالم واسع اللسان، جريء وكان محلويل، ؛؛٤ 

بنيوسف رالمحاسن الدين محي مشتيا نسبتهاإلى دمنق، فى ا-فابلة مدارس من درسة م( 
نرءالمشهور( ابزآلخوذي الفرم أبى رومرابن -( ٠٦٥٦سنث)افوني الحوذي بن علي بن عدالرحمن 

الحجل،نانحي وابن وابمادالمردواي، ابزالجا، ومدرس؛ء-ا: • ( ٠٦٥٢بنائيا-نة)من 
ابنالحاظ قال مها. مما كان أباْ لأن بذلك ولقب القيم ابن بها وام • هم ومر ٌفلمم بن والبرهان 

آعادثم شهبة. قاصي ابن ذكر،  ١٠على ه( ٨٢سة)٠ ونداحزنت الدارس، احن من وص كشر؛ 
فيه(  ١٣٤٦سة)التوفي بدران مدالقادر انشخ وتال النابلسي. الدين ثسص اكاصى عمارتها 

وتداختلسألقمم، برق قديما المسمى وهى؛الرورية • الخيال، امرة ومالأحللأل امنادة كتابه 
الألوص ،و(  ١١٢٧منة)إلى محكمة صارت نم بنية، الأن إلى منها وبقى معغلمها، جيرانها 

بعضفيه تقام صغير مسجد الأن وهى أفول • يعل فيما الزمان بها بمنم محا ندري لا مقملة 
الملوات.



للاثتغالوتصدر ، J٢١^لصدرJةلودرس بالحونية، أم • لف الومذاهب 
أوقاته.أكثر في عليه والدأب العلم ونثر 

ؤيتتلمدونيعظمونه الفضلاء وكان به، وانتفحوا كثير حلق العلم عنه أحذ 
الهائي،عبد بن أحمد بن ومحمد الختبلي، رحب ابن الحاففل منهم له، 

افه،وعيد إيراهم ٠ وولداه النابلي، القادر عبد ين محمد الدين وسمى 
وغثرهم•

وكانرحاله، وبعض ومتونه بالحديث عتي ت الدمشقي الذهبي الحاففل قال 
لإنكارهمدة وقدحبي الأصالن، وفى وتدريسه، تقريره ؤيجيد بالقه يشتغل 

العلمؤإقراء للاشتعال وتصدى اللام، عليه الخليل قبر إلى الرحال شد 
.ونشره 

حتىالهللاق أة ممللأفتاء يقصد كان الدمشقي; كير ابن الحافظ وقال 
•وغيرْ الكي ابن مع بسطها بملول أمور سها له جرى 

رأيتولا العبادة، في مثله أشاهد لم الحشالي! رحب الحافظابن وقال 
وليسمنه، الإيمان وحقائق والسنة القرآن يياني أعرف ولا علمأمنه، أوسع 

مثله.معناْ في أر لم ولكن هو؛المعصوم، 

الكان حتى تيمية ابن حب عليه غلب العقلاني حجر ابن الأفثل وقال 
كتبههذب وهوالذي ذلك، جمح في له ينتصر بل أقواله، من شيء عن يحرج 
علمه.ويشر 

كانتؤالدمنقي، التتوخيثم النجا اسعد ين عثمان ين أمعد أنشأها الحنايلة، مدارس من مجدرمة )١( 
محعديهأ; درس وممن مدرصة، فجعلها محلهاداراللوقف، كان الريحان، درب ت له يقال يدرب 

دوراولاآثارذألصارت وفدمحنت • وعترهم إبرامم وانه الشم، وابن الهادى، ب بن أحمد بن 





ءاحتملععادة، الدار ®مفتاح الولود® أحكام قي الودود ®محفة الأفراح® 
مكائدفي اللهفان ®إغاثة والحهسة® غذوانمللة على الإسلامية الحيوش 

®الداءال،مين« ®رومحة الشرعية® الياسة فى الحكمة ®الطرق الشيطان® 
الذي، العباد® حير هدى في العاد ®زاد ®الفرومسة® الصابرين® ®عدة والدواء® 

كثير.وغيرها بابه، في مثله يولف لم الذي طعه بمدد نحن 

منوالعشرين الثالث في الخميس ليلة الأحرة عشاء وفت اض رحمه نوني 
الخراححاْع ثم الكير، دمشق يجامع عليه وصلي -( ٠٧ ٥١)سنة رحب شهر 
ولاورضوانه، تعالى اض رحمة الصغيرعليه بالباب فيها دفن الش القبرة قرب 
علىالصغير الباب مقبرة من الغربي الث-اب عند الأن حتى ٌّْروئا ة؛رْ يزال 

الداخل.ار ي
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علىنال! فالأرض؟ بدل، يوم الناس يكون أين نل"• أنه ه. نعوصح 
إجازه،الناس أول، من فثوت الحسر، دون الظلمة هم؛ي ت آخر لفظ وفي الصراط، 

الماراُ.م]ذكره المهاجرين، فقراء فقال: 

وتمامهالتبدل، مبدأ فهناك الصراط؛ أول الظالمة فإن الحوابين؛ ي؛ن نافي ولا 
الصراط.على وهم 

٨[]الانئقاق! سرأب حابا حاسب ، ؤفسوفت تعالى نوله عن ه ثل وم
مسلم[.]ذكر0 ذكالرض، فقال; 

ثل.فا، ا-ثوت،أ كد نيادة ممال! الحنة؟ أهل يأكله ؤلعام أول عن س ثل وم
أمحلرافها،س يأكل كان الذي الحنة ثور لهم يتحر ت فقال إتره؟ على غداؤهمر'آا ا م! 
تذكر٥سليلا. نص فيها عض س ت فنال فيها؟ علميه سرابهم ما ت نل. ف

٠٠ مام[ر ]ذكره أراه. أئى نور فقال: ربك؟ رأيت هل : ه وسئل 
الربحجانم، هو الذي وهوالنور الروية، من المانع على ونبه الجوار، فذكر 

•شيء له ينم لم كشفه لو الذي تعالى 

والسباع؟والبلى الرياح تمرئتا ما بعد ربتا يجمعنا اللهكيم، رمول يا ت د. ثل وم

الدكران دازّأة' الرجل ض صنا سان بابا البض، ؛ي  ١٢٣ رم لنم *طلم رواه ُلريل حديثح ص جزء م )١( 
عخلوق.سماتهما.

الحرن.محو والنون ا النون كد نيادة سلم، صحيح في ( ر٢ 
الأم.رمرواة الثاني، ماض القاصي ورجح وغدازمم، غدائهم، روي )٣( 
رالرأةالرجل، ٌي صفأ بجان باب، الحض، في  ١٢٣ ٥ ١ لنم لاصحيحا؛ ني لم مروا، طويل حدسثإ من جزء عر )٤( 

اتهما.س مخلوق الولد وان 
أنال-ودضسوادr،ن تعالى، اث اراْايعودض ءانى ني والفمجمِ الإيان ني ( ١٧٨ريم)الم ٌروا، )٥( 

الرزة•



بالية،وهي»نن0ص عليها أشرت الأرض انبئكبمJذكفيآلأءاله، للمائل: ممال 
ثمإلاأيامأ، عالياك تالبث ماءنلم هاالعاليرك أرمل ثم أيدا، لانحمى فهالن،: 
الماءمن يجمعهم أن عر لهوأيدر ولعمرإلهلئا واحدة، شربة وهي عليها أقرنتا 

.؛ أحمدآأتذكرْ الأرض. نبارن، يجمع أن عر 
بائيةعليه تعرصون ممال: لميئاه؟ إذا بنارينا يفعل ما اممة رسول يا ! وسئل. 

،من!!اء غرفة بيده وجل عز ربلثا فيأحد منكم، حافية عليه تخفى لا صفحاتكم، له 
المسلمفأما نهنرة، منها منكم واحد وجه يحطئ ما إلهالثا فلعمر قلبكم، بها فينضح 

نذكرهالأموي. الحميم بمل إتخطمهر؛ا الكافر وأما ، اليفاء الرطةأ٣ا مثل وجهه فتيع 
أحمدارْ؛.

تمركبمل للسائل؛ فقال والقمر؟ الثمس حبس وند بصر، م : ئل. وم
نمالأرض، ه فيأثرنن، يوم في وذللئ، الثمس، طلمؤع مع وذللثا هده، اعتلثح م

بعشرةالهنة فقال: وميئاتتا؟ حسناتنا من نجزى م : ه نئل الحبال، واجهته 
أنهارعلى فقال: الحنة، من  ٢٦١ءانطلمرعلى فثل. أويعفو، ممثلها والسيئة أمثالها، 

ارسلز،لمدأنهاسصدلحولأس، ادهسسكأسممنءسلمح، 
معه،من''مثله وحير تعلمون، مما إلهلثا لعم وفاكهة آسن، غير وماء طعمه، تغ1ر 

را(اىررطةبالم.
صعق.رإطدْ الخلي، رنين ام رواء طؤيل حديث س جزء رم ١( ٣ / ند)٤ زالاحمد رواه ر٢( 
•وئياط ؤبمل' وابمع ٠ ل؛ن يمحق ثوب كل • لمحل ، لتت ملاءة كل الربملة؛ )٣( 

اوهاأةر كيلك ومحو اليجمة، يالخاء ، صطم4 ت الند وش الهملة، بالخاء فتحيه، ت الطيومة النسخ جميع ش ( ٤ ) 
يدلأي t بصغر فترده الختفام أثر عتل اثرأ له فتجعل تصيبه بمي أنفه، وم حطمه تصيب ت واينى • الأير لابن 

.( ١ ٣ / ٤ ر الند في احمد رواه فيله الذي الحديث جرءس آيما م ( ر٥ 
•( ١٤)أ/ ألسند س والصحح يطخ، ماء على الهلوعة؛ المخ جمح ش )٦( 

١٦



ئلدونهنللمحا-لص، المالحان ممال: أزواج؟ مها ألنا ت منل. مهلهره، وأزواج 
أح،<ال[أآآ.نذكره توالد. لا أن غير ، ويإدولكمر١؛ الدنيا، في نياتكم عثل 

مثلأحيانا يأتيتي ت فقال إليه، الوحي إتيان كيمية عن ئل. وم
الملكلي يتمثل وأحيانآ فال، ما وفدوعيت عني فيفمحم علي، وهوأشده الجرس؛ 

عليه[؛؛؛.متفق ل رحلا• 

ماءالرجل ماء سبق إذا فنال؛ تارة، وبأمه تارة، بأبيه الولد شبه عن نل. وم
؛.[٠٠عله ]متفق لها. فالثبه الرجل ْاء ارأة ماء مبق ؤإذا له، الثبه كان الرأة 

بإذنأذكر المرأة ماء الرجل ماء علا إذا قال؛ أنه صحيحه في مسالم رواه مجا وأما 
اف<لأا.بإذن أنث الرجل ماء ا،لرأة ماء علا ؤإذا افه، 

هواللفظالمحفوظ ؤيقول؛ محفوءلا، اللمفنل هذا كون فى يتومم، سيخنا فكان 
وتعالىتبارك الرب هوبأمر ؤإنما ؤلبيعي، سبب له ليس والإيناث والأذكار الأول، 

را(فياك؛/؛ا:راانننبمإ.
نله.الذي الحديث من حزء وم ، ١( ٤ / ر٤ ند الز احمد روا، )٢( 

اكوتاثدارك.ر"ا(اسلن:
مجرقا)مم()صفيسا-لانيت،الوحي، ب1بدء ر؛(روا،الخاري)ا/ها(فيالإءال، 

ى.اه رمحي منام بن الأرث حدث من الوحي انب البردوحض ني ت الني 
ه/هأا(»ياكَ،سرمراامةيس،باب،

ت،اف رضي مالك، ين أنى حديث، من ،  ١٢٧ f/ افد ني وأحمد مها، الي يخررج الرأة عر الغل وجرب 
ءالولداولفعلهنزعت ماءالرجل ماءالرأة ؤإذامبق الولد، ننع ماءا،لرأة ُإذاّجاماءالرجل ■ اليخارمخ، ش ولفعله 

ولفنلهاكبه•. 0 يكون أومض علا أيهما نمن أصفر، ونق الرأة وماء أيض، غلنل الرجل ماء 'إن ملم؛ عند 
لموعندم، يالشبه• ذمب الرجل ماء ا،لرأة ّغاماء يإذا بالثب' ذب الرأة ماء الرجل ماء *ض 'إذا أحمد؛ ء-د 

.أء٠اءه٠ ماءماأنثه الرجل علاماء وإذا الولدأحواله، أشبه الرجل 'إذاعلاماؤ*اما. أيضابلففل؛ 
ومض؛مائهما، من مخلوق الولد وان والرأة، الرجل مي صمة يان باب الحيض، دتمرماا'آ(فى لم مرداه ر٦( 

الولدأش.كان ومعشآث: الولدذكرأ، كان أذم: 
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والثقاوة.والسعادة والأجل الرزق مع جعل ولهذا ؛ ناء كما يخلقه أن للملك 
مبقؤيكون الأول، اللفظ وين ينه نتاش فلا محفوظا اللفظ هذا كان فان ت فلت 

آعلم.وافه والإيناث، للإذكار سببا الأحر ماء على وعلوم للشبه، سثثآ الماء 
ونسائهم،دوؤم من فيصاب ستون، المثرين من الدار أهل عن ق ئل وم

.٢١صححرحديث منهم• هم ت فقال 

قيلأالت؛ع>ة الضمان، وعدم الدنيا، أحكام قي التبعية ت منهم بكونهم ومراده. 
عليه.الحجة نيام بعد إلا أحدأ يعدب لا تعالى الله فإن الأحرة؛ عناب 

هوإنما اقال: ١٣ؤوكدرآْنزلهأحرى4تالجم: تعار: نوله وم_ئلسءن 
]ذكرهالرتتن. هاتن غير عليها حلق الي صورته على أره لم اللام، علهه جيريل 

اإم[ص.م

ربكمعند القيامة يوم إنحم ثم ميتون. ؤإلهم ميت ^١^، تعار: نوله نزل ولا 

رسلمرئم)0؛لأا(فىسمكالواكراري، وي، ١ را(روا،الخارى 
٠ُييترن ومعنى جثامة، بن الصعب حديث عن نمد غير من المئات في والصبيان النماء قتل جواز باب الخهاد، 

الخالأ،تلك الحكم ش اى  ٠٣٣اعم رمض والصي. ازأة من الرجل يعرف لا بحث ياللل طهم ينار أن أي 
فإذاأسواالأيي؛ لارادإذالمءكناممولإوالآبا،إلأيرٍل، 

•جاذثلهم لامحلاطهم 
رآهؤولقاJ تحالى! اش يمل ألم * ث افه رمول ثال عنبا، اش عاتنارصي حديث من ( ١ )٧٧ رنم ملم رواه ( ر٢ 

بمم-ص.ل،لمأدءءفىمررصمأا(ينال: مآ(ؤدكلرآ«خملأامىه)اكجم: بالأمحالغ4)اص: 
رشاثرل! الماءوالأرض. مابض حك مادأ■طم ، الما، مهبطامن رايته ال,_ت؛ن، عيهاغثرماتض ■حلق الش 

جاءهبعدما المثة، أواتل في صورته على الأولى الروية وكانت • جناح ّتماتة له اللام علته جريل رأى • رواقة 
ثالنه ورّول مريل - له بدى حش الوحي فم تم حلزب الذي ربك واّم ^١^١ وأوحيإJه: »يغارحراء، 

فولهمعض وهي والمراح، الإّراء لتلة رالثانتة جّلح، منماتة له عليها الله خلته التي صورته في ممكة، بالأبطح 
^١٣ؤولقلرأ،زلأأخرىبرالجم: تحار: 
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ئوهامأارا؛م، ٣٠'خفون4]همم: 
حقذي كل إلى نودوا ض طيكم نعم ذة-ال: خواص ْع الدبا في 

'.الأمر إن واف الزيرت فهال، حقه، 

الدنإفي أمشاه الدى أليس فقال; وجهه؟ على الكافر يحشر كف، ه! ئل ومح
وجهه؟على الأحرة علىأنممن؛هإي قادرأ رحله على 

فلاموامحلن ثلاث في أما فقال! القيامة؟ يوم أهاليكم تذكرون هل ! ثل. وم
وحيثيخف، أم ميزانه أيثقل يعلم! حتى اليزان يوصع مث أحدأ، أحد بذكر 
يوضعوحيث ، ءلهرْ وراء أومن شماله أومن ممينه من كتابه يعلم حتى الكتب تته؛لاير 

يشاءمن به اف يحمى ، ٢ ر وحممك كلاليب حماقه على جهنم، جر على المراؤل 
•ينجوُ؛؛ لا أم أينجو يعلم حتى حلقه، من 

موتهالناس تحقق حش ث الرسول مرت عند عنه افه رصي الصديق ابويكر بها اسشهد التي الأتان من الأنة هدم ، ١ ر 
الالدار هزه س صتتتفلون إنكم ت وانمى ٠ ١لرسله بله من حك ند رسول إلا محمد ؤوما وجل؛ عر توله مع 

ا\نالتوحيدوالشرك من الدنيا محي فيه أنتم فيما وتخنممون الأحرة، تعاررالدار الله عند وتحتممون محالة 
الكازين■ويعيب فجيامحس، يموفحبالخقوهر١كاحاتجا، 

الزيربن عداث ص نمم رام مدو؛ه وابن والطراني -م.ر ابن وأحرج :  ٣٢٧ه/ اكور« رالدر الموطئ؛ي نال )٢( 
نالتختمعوذه ربكم الماعآعند إنكم نم متون، ؤإنهم مت ؛ الأيت عذْ نزلت ئا قال؛ يته اض رصي 
انعمت ث اص رمحول ذق1ل الذنوب؟ حواص الدنيا■ع بينتاني ماكان يكررعليثا اش يارّرل ت عنه < ٥١رصي النيّ 
يرطياللذكر، • لشديد الأمر إن عته: افه رصي الزبير قال حقه• حق ذي كل إل حش.زلي عيكم ذلك يكرر 
رالخاكمحام، أبي وابن وصححه، واكرمدي، حميد، وعدبن مع، وابن الرزاثاواحعد١ •مد رواية من أبمأ 

محهائه رصي العوام بن الزبير عن والتنور• -*^، ١١٠ل واليهقي الحلمة، ني نبم وأم مردؤيه وابن وصححه، 
الدهي.وواققه وصححه  ٤٣٥آ/ االتدرك٠ في الخاكم وذكره ينحوه 

صلبجشوك ت والحك التنور، ر وترسل اللحم فيها يعلق الرأس مجعكوفة حديده وهي كرب، جمع إ الكلاليب  ٢٣)

عتها،افه رصي عائشة حديث من ا اليران ذكر ش ياب الة، في ( ٤٧٥٥)رنم امنته، في داود أيو رواه؛نحوه ا ٤ ر 
لهيعة،ين ااأه عسل سنده وفي منه، وامحلول ينحوه، ١ ١ ٠ أ/ الند قي احمد ورواه • الصري الحن عنعنة وفيه 
مجن( ١ )٣٨ عنه افه رصي هريرة أبي حديث من ( ١ )٢٨ رنم لم مرواه ما محته الأحترة للفقرة وينهي صعق، وهو 

.عنه الائه رصي امحرى صعيد أبي حديث 
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الرءت فنال يعمل ولل القوم، بمحب الرجل اف رسول يا ومثل.• 
.ْعساحب؛)٢(؛ أ

منبياصأ هوأشد الخة، في ربى أعطاتيه هونهر ت قتال ، الكوثر عن وسئل. 
افرمول يا نيل! ، الخزرل؛؛ كأعناق أعنانها  ٢٣طيوو فيه العسل، من وأحلى اللض، 

اظهااْ،أممهالأ/قال:يس.

والهمجا،،الفم الالأحوفانت فقال! النار؟ الناس يدخل ما أكنر عن وّحل. 
ااءلق((ر'ا،,وحسن اض اتقوى ت ممال الحنة، يدحلهم ما أكثر وعن 

■بهم' ُدلأيلض بلفظ ،  ١٠٣اذ لصي الأشعري *رّى دأبي عري مبن اف ب حديث عن رالصححزا ني )١( 
مءس؛ياش،ويمرقا0إأآ(فىيواسم،باب )آ(روا0 

الأشعريموسى أبي حديث من ٤ ٦ ٢ / ١ * والخاري عنه، اش رصي عود مبن اه صد حديث من أحب، من •ع 
أحستااقالمن •ع افإنك سلم! عند انس حديث وقي ا. أحب من *!!رءمع ; ث اض رسول قتال محه اه رصي 
افررصي أنى نال أحمت؛ من •ع افإنك ث؛ الني نول من أشد زحأ الإسلام بعد قرحتا فما صنه! اض رصي أنس 

اشوأناالعيدالمقترإلى • بأعمالهم اعمل لم ؤإن ٌعهم أكون وأرجوأن وأبابكروعمر ورموله اطه ءخأناأحب • عنه 
وأرجوأنوعمر يكر وأيا ورسوله افه وأناأحب ت أقول الفائرالأرناووؤل( رعبي الكتاب هدا القدير)محقق العالي 
حرءني الحديث هدا ٍلرق أبونعيم جمع وند عته، اف رصي انس نال كما اعمل؛أء٠-ااهم، لم محإن معهم أكون 
. ١٤٦٢/ ٠ الياري؛ انع وانظر • العشرين نحر فيه الصحابة عدد وبخ ااحبوJان٠ سمر المن اكتاب سماه 

•ءل؛ر • والترمذي أحمد ند مفي الذي ( ٣١
وعوالخمل•ر؛(الخزرن 

وفيطالب، -بمع طلة عروزن أكلتها. واكرمذى؛ اللؤع ندأحمد موني الأكلة، الخماعة أي يروه عروزن )٥( 
مهليأكل للنحر أعد وانمى: حزور، حمع الحزر كأعاق انمق، طويل الطيرر من حض أطرافه الهرأوني ذلك 

الدهر.عيس يتم بها فإنه الهر، ذلك شرب أصحاب 
طيرفي جاء ما باب ابمة، صفة ^^طىفي1ت1رقم)هأ0آ(فيأبواب ، ٢٣٦رآ(رواهأحمدفيافدم/

٠غريب حن حديث هدا ت الترمدى وقال • حسن ؤإسناده عنه، اض رصي مالك بن أض حديث من ابة، 
ذكراكنوب،وإسادْ؛اب ازهد، ^^هرقمرلأأأ(في افد في أحمد رواه )٧( 



القيامة؟يوم مهم تكون من مع والثلاثة، الرحلن تزوج المرأة .عن ئو وم
ح1لفأر*ا.أحسنهم مع فتكون يخير، فقال؛ 

ثمنيل; وهوحلمك،؛ ندا  ٠٥نحعل أن فقال! أعظم؟ الذب أي ! ئل. وس
بحاليالأئزنى أن نال ماذا؟ ثم نيل • معلن، تطعم أن حشيه وأدلى متل أن ت قال ماذا؟ 

ج1بم.

لفظ!وفي وفها، على الصلاة ت فنال اض؟ إلى أحب الأعمال أي ئل. وس
إنال: ماذا؟ ثم قيل: اف، سبيل في الجهاد قال: ماذا؟ ثم نل: لأولوفها، 

الوالديزرم•

وموسعجي وبأن ؛! ٢٨ض؛ هارون4 رياأحت ت تحالمح، قوله عن ومثل. 
نالهمأأ/لجن ويالصا دأJيارهم، يسمون كانوا فقال: Jينهما، ما اللام عليهما 

إلىالشرق من الماس نحشر نار فقال: الساعة، أثراؤل أول عن ئل. وس
■المغرب 

الثلاث.٠ ّلأمأ بن اف عبد ائل مإحدى وهذه 

إسادهوش والكسر، زالأوسط اللمراني رواة لأ/آالر'ا/حاأءن الزوائدء امج_»ع ني الهنس ذكره )١( 
وهوصمف.كريمة، ابى ين سليمان 

عنه.اش رصي معود ين افه عد حديث من وعترهما ااصامح؛ن هوش ر٢، 
محه.اث رصي مسعود ين اممه عيد حديث من طه تق )٣( 

اشرصي شب اين الغرة حديث من الأداب، قي ( ٢  ١٣)٥ *صححه* قي وملم ، ٢ ٥ ٢ / ٤ الند محي أحمد روا0 ( ٤ ) 
فلماوكدا، يكدا عيسى قيل وموس هاروزه أحن ؤيا تنروون إنكم •' فقالوا الوني نحران ندمت لآ ت تال عنه، 

قبلهم.والصالختن بأنييائهم يمون كانوا إنهم * فقال ذلك، عن الته ت ال؛ه رّرل على ندمت 
ينيمن كان الأنصاري، ثم الإمحرائيلي اللام، عليه يومف ذرة من أيويرمق الحارث بن ملام بن افه عبد هو ( ٥ ) 

قاليالخة، مبشر وهو الديتة، ت الني قدم ما أول أملم ، ث الني فغرم الحصثن، اممه كان ت نال ي، 
أنهالشرقية الغوؤلة ر رصقبا( أهل يظن كما وليس م(  ٤٣)منه النورة بالديتة جبيهم قول في ُات ■ الطتري 
عندهم.مدفون 
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الخة؟أهل إكله طعام أول U الثانية: وايألة 

تنلأ،مكتايا وجعلوها الكاذبون، فولدها وأمه، بأيه الولد ثبه بب مت والثالثة 
,البخاري صحيح ز الثلاثة هده وهي ملام، بن اف عبد مائل مموه 

اض،محمدأرّولا وأف اف، إلا لاإله أن شهادة فنال! الإسلام، عن ثل. وم
البيت.وحج رمضان، وصوم الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإنام 

بعدوالثع٠ثا ورسله وكتبه وملائكته باق تنمن أن • فقال الإبمان، عن س وسئل 
الوت،.

فإنهتراه تكن لم فإن تراه، ^١^، اف تحبي أن ت فقال الإحسان، عن ثل. وم

]الزمون:وحلاه ويلونهم آتوا ما ^والذين.>تونَ ت تعار فوله عن ئل. وم
بليقلا أن ؤيخافون ؤيتمدفون، ؤبملون، يصومون، الدين هم ال؛ فق[، ٦٠

. ()٣
•مهم

\'/\أ^وب'/\\آوئ\باىلألأ/ه\\و\بييس:رواْاسريفيسالأساء 
علامبن اش مد يلغ ثال؛ •،C اه رصي مالك بن انس حديث واما'أأمن  ١٠٨اك"ا/واحمد؛ي الغرة، 

ومحاالمائ، \أثو\ط ماأول تال! ني، إلا لايعلمهن ثلاث ص ّاتلك إني قال؛ ناتاه اللبنة، ت الني شيم 
ثاه رّول قال احوال؟ إلى مزع نيء أي وعن ، اي< إلى الولد بزع شيء أي وعن الحة، اعل ياكله طعام أول 

كمدذزيادة الخة أعل يأكله طعام وأماأول الغرب، إل الشرق عن فنارتحشرالناس الماهمة' أشراط ماأول أ؛ 
اك٠ل٠ا،وإذاسق٠١ؤئكال ^نارحلإ،ناثيالرأ؛بها،اؤْكاناشهل، وأطالشه»يالولد، الحرن، 

الحدين،.٠ . . . اف رّول أشهدأنك تال؛ 
م،ها

اللامءلا< "بمريل ث اف لمول وندمأل الخ،ناب، بن صمر حدينا س الإبمان، ل ( ٨١رنم ملم صحح انظر  ٢٢١
عنتها.ث اه ناحايهرصول وعلاماتها، وال—اعة والإحسان، الإعلاموالإ؛ان عن 

مجاجهوابن الومتتن، ميرعورة ير، النفوني ٣(  ٤١٧ ) رقم رالترمدي ، ٢ ٠ وه أ/بمها تي الفي أحمد رواه )٣( 
^^مفىافدرك،آ/؛امسصثئتنةرْ.ياشرنم)^ا؛(فىالزعد،^ب، 
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ذئبظهورهم من آدم بمي من رئك أحد ؤئذ نمال: ص ه 3سثذ 
يمنه،ظهره على مح ثم أدم، حلى تعالى افه إن فئال! الأية، [ ١٧٢]الأعراف!
محثم يعملون، الحنة أهل ويعمل للجنة، هؤلاء حلقت، فقال! ذؤية، منه ذاتمحرج 

النارأهل وبعمل للنار، هؤلاء حلقت، ففال،! ذيية، منه تخرج امفظهره على 
للجنةالعبد حلق إذا افه إن ت فنال العمل؟ فمم افه رسول يا ت رحل فقال يحملون، 
الحنة،فمدحله الحنة أهل أعمال من عمل على ممومتإ حتى الحنة، أهل بحمل استحمله 

أهلأعمال من عمل على بموت حتى النار، أهل بعمل استحمله للنار العبد حلق ؤإذا 
النارلألفدخل ازر 

]الاودْ:ب أنمكم علكم آمنوا الذ.ين أيها ^يا ت تعالى نوله عن ه نل وم
ماطاءا،نحا رأيت، إذا حتى النكر، عن وتناهوا بالمعروف، ائتمروا بل فنال! [ ١٠٥

ولعشك، بخاصة فعليلثج وإءجارّإمذىرأي؛رأيه، موقره، وديا قعا، وهوى 
الحوامر٢/أمر عنكه 

وذكر،جريرالطري، اين رندومحله وهو الترمذي، اثارإف رم^ر؛ حديث س نامي وله منها، 
•صحح حديث دم ، دضِ؛ الدنإ أي لأبن ب وذال ١ ١ ؛؛/ اكرد' رالدد في الٍوطي 

واكرطىرقا)؟ك'م(فىفبِسورةرا(وواْلبوداودفىترةم)م'؟أ(فياوة، 
قي•ختهرأأحماJ ءعناْ وندروا، ثابتة. وجوه من صح ند الحديث معض دلكن صعق' يإساد. الامحراف، 

هداالحديثمثل أن يتوهمون الناس بعض دلكن إ صحح ازوائدالمنيالص في اف شد وابن ٤ ٤ ١ آ*/ تي ال
يومحنن سفه أنه يلم عرمن بالمن نص نهوتحالى الاحيايئة، اصالهم همر مجودون الناس أل بمد 

يقوله!شاد، نعارخر وافه يطاعآ، يرمر ح؛ن سعهمه انه ريلمه سق عرس بالأحرى ونص ، ^•٧ 

والترسفيفرّورةالاكةرقا)-\-م
افهرصي الخثني تحلة أبي حديث هن ماردالنلمان ١(  ٨٥رقم)'-صال وابن ، رقمر؛ا'أ(في هاجه وابن 
آيامجا،ورامحكم من فإن . ..١ رم إ رللحديثاتتمة تممانال، وم حن، حديث، هن.ا ت الترمذي وقال عته، 

نال:أومتهم؟ متا افه رصول يا قالوا؛ رجلا، حمتن أجر مثل فثهن للعامل الخمر، على النص مثل بهز المر 
.ممجبموي حسن فالحديث . متكمء بل 
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اكدر.س هي ممال: شٍئآ؟ اكدر من ترد هل والرأش، الأدرة عن ه وسئل 
عاملن.كانوا مما أعلم اش فمال: المشركن، أطفال من كوت عمن ثل. وم

بمملمما على لهم اش ممجازاة فولأ ولا خلنه،عضهم، كما بالتوف فولأ هدا وليس 
عاملوه،هم ما يعلم الاه وأن فصل، جواب هو ل عاشوا، لوكانوا عاملوه أنهم منهم 

كماعلمه، مجرد على لا اكيامة، يوم منهم يثلهر بما فيهم معلومه على ومٍجانيهم 
فمنالقيامة، يوم ممتحنون أنهم الحديث أهل عليه واتفق الأحاديث' سائر به صرحتا 

١؛.المار لحل عصى ومن الحنة، لحل أطاع 

لسارضولأامرأة،فمال: امرأة، أم هوأرض هل ئلقعن'سأت وم
الدينفأما أربعة؛ منهم وتشاءم ستة، منهم فتيامن الحرب؛ ٌن عشرة ولد رحل ولكنه 

وحميروالأشعرمن فالأزد تيامنوا، الذين وأما وعامله، وغسان وجام فلخم تشاءموا 
منهمالدين قال،: فأممار؟ ا وماش ول رميا رجل: ال فقوأممار. ومذحج وكندة 

قمو؛جفرى•
تووسن الآحرْه وم، الدبا الحياة و البمرى ض •' تعالي( قوله ص وسئل( 

.^١٣٢ترتم( أو المزمن، يراها الصالحة الرؤيا راهي : فقال.  ٤٦٤

مم0بم\فيابمم،ابطّفىأولأدس.
(،٣٢٢٠رنم)سأ عورة ير تننر والترمذي والمراءات، الحروف نر ( ٣٩٨٨رقم)سنه فبر ائوداود رواه )٢( 

اينرحديث من، التدرك فير ايضآ الحاكم ورواه اإلرادةا، يك مين ثروة حديث س ٤ ٢ ٤ آ/ التدرك ي والحاكم 
الذمي،.ووانئه وصححه ٤  ٢٣آ/ ءأاس 

صنهما،اش رض ورهلأآآ(منحديثءبادةبناكات، )'آ(رواهالترمذتم،ر؛مر؛لأآآ(ماحوثأ،ي،الدرداء، 
•لسواهاوه حنر حل.يث وهو وغيره، ند الن، أحمل، أيضا ورواه السران، وشت الشوة ليت باب لرؤيا، اش 

^محاأبي،ب،وامماكرئلىز،
الإتمان،.•شعب واليهئين، مردريه وابن الثخ وانج، حام الدرواينايي جريروابن وابن نوادرالأصرل، 
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وأغلاهاأهلها عند ٠ أصهار فقال! العتق، ني بمي الرقاب، أضل عن ومثل 
، .٢١٢)

رم<

•آ دمهر رأينق جواله عقر من ت فقال الخيال، أضل عن وسل. 

تخشىشحيح، صحح وأنت تصدق أن ت نقال الصيغة، أضل عن ثل. وم
البزر؛؛•وتاءمل الفقر، 

اشسبحان للملائكة: اش اصطفى ما فقال: : وثل. 
وحمد0ُُ'ا.

بنوآدم فقال: نسا؟ كت مض لفظ: وفي المرة؟ لك وجبت متى : وطل. 
الفوالظن، بض؛!اء يروونه: والعوام الصحيح، اللفغل م هذا د. والحالروح 

ماالعروق واللففل مرنة، والطن الماء ب؛ن وليس باطل، وهدا شيخا: 

الهجرةعن أحبرنى اش رسول يا سأله: أعرابيا أن نيه مفي أحمد الإمام وذكر 

ب.رغوب اي نمى، مال ينال; ارنعهاواجودما، أي )١( 
نر( ر٤٨رنم لم ومأضل، الرناب اى باب العتق، ني ١ ' رآ ١ ' ْ ء/ المخارى رواه من حزء مر )٢( 

ى.اف رصي الخغاري ذر أبي حديث، من الأصال تعارأمحل باض الإ؛ان كون يان باب الإيمان، 
ص،ياباكالفيسلاهتّار،سحدبن،

الخنمي،حثي بن محياه حديثإ ،ن  ٥٨والمار،/ ( ١٤٤رنم)٩ وأبوداود الهس، رصي ة ءِمعروبن 
وءوحدثحس•

^س،ومطىرُمسه'ا(تياكءوا-1،؛اباي
صته.اص رصي نرالغناري حليثاأبي من إرااو4 أحب الكلام 

واحدنيحدين،حنءحح، ونال: ت، الني ماحاءرنحل باب اداو_، لي ا"ا(  ١٣رنم)رواءاكرمذي )٥( 
•فذكره . اه.رمول يا نلت،; نال؛ رحل •من نشق بن اض مد حديثه من ( ٩^١٣(ور٥/ ٦٦/٤رالند 

منالطبراني، ررواْ فيكره، • اله رسول يا ت نلثا ت قال الفجر ممره عن شانيق بن اض عيد حديثه من ٥( ٩ ه/ و) 
•صحح وهوحديث المحح، ورحالهارحال اليثمي؛ وقال سره حديث، 

صعغح.ؤإساده محبما، اف4 مرورصي بن اف عيد سد احدرنمرهه'لأ(رأ/إآآ(،ن الإمام رواه )٦( 



ثلاثفسأل امطعت؟ مت إذا أم معلومة أرض إلى أم خاصة كوم أم كنت أينما إليك 
حاصرهوذا ها نال! السائل؟ أين قال! يسرأنم اف رمول نكت جلس، نم مرات 

الصلاة،وتقيم يهلن، وما منها فلهر ما الفواحش تهجر أن الهجرة قال! اف، رسول يا 
افرسول يا ت فئال أحر فنام الحفر، في مت، ؤإن مهاجر، أنت نم الزكاة، ونوني 

فقالالقوم، فضحك ت قال نسجآ؟ تنج أم حلقا أثحلى الحنة، أهل نيات عن أثمرني 
ثماعة، ماش. رسول فامتلبث عالما؟ أل يجاهل من تضحكون ! اف. ول رس

بللا، ال: قاض، ئهوذايارّول أينسئلعنيابأهلابمة؟فقال: قال: 
.مرات١١٠ثلاث الحنة، ثمار عنها تنشق 

ءمء ءلملإرسادافىابم؟رفىسام; أممي1رنوتوه: 
مائةإلى الواحدة الغداة فى تقضى الرجل إن بيده نمى والذي إي • فقال الحنة؟ فى 

الصححرآُ.مرط على عدي إّناد0 رجال القدسي: اف عد أبو الحافظ قال ءدرام. 
قامفإذا دحما، دحما بيده، نفي والدي نعم، فقال: الحنة؟ في أنهلآ ئل: وس

حبازام.ابن صحيح مرط على إسناده ورجال بكرأ، مطهرة رجعت عنها 
مميل،لا يدكر فقال:الحة؟ أهل يتناكح هل سئل: أنه الهلبراني معجم وفي 

دحمأر'ُ.دحمأ تنقهير، لا وشهوة 
صعق.وإسناد0 ( ٢ ٠ ٣ / رآ أحمد روا0 ( )١ 

رداءهريرة أيي حديث من ش-امحد وله العمى، ريل بضعف عباس ابن عن ضعيف بسند ٢(  ٤٣٦)أبويعلى رواه )٢( 
صحيح.يإمحتال الزار 

كراكماعادت فيها حأر0 وطئ إذا ابة أهل من الرء الآح-اربأن ذكر ٧( ٤ ٠ )٢ رنم صححه ي حمال اين رئاء )٣( 
أبيرواية من وهب ابن ريق *ن ( ٣٩٣الجة)صفة ر وأبونمم  ٢٨٣ا-بمة)م صفة غي دالقدمي كان' 
•حن واّنادء ى اه رمحي 

س،ساْابياررقإرأأ0م(رامنمفىثابم
الإنريتي.ش عدار، لأن ضعف؛ ؤإساد، رض؛ أبي عن ( ٣٦٦)
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.الثديي الدغ ت الدحم ت الخوهري قال 

متىلا ولكن دحما، دحمأ ثقال! الحنة؟ أهل أيجامع ! سئل. أنه أيضأ وفيه 
ولأميه^.

طم%.لا الجة وأهل الوت، أحو الرم فقال: الحة؟ أهل أبمام ه ومثل 

لهيائوتة من فرس أتت الحنة يحك إ0 فقال! حيل؟ الحنة ش هل ئل. وم
ا.ثش0ُ حيث الحنة فى بك فطار عليه فحملت حناحان 

إنمال؛ بل للأول، نال ما مثل للمائل بمل م إبل؟ اب ش هل ثل. وم
عينكوقرت نمك اشتهت ما فيها لك يكن الخنه الله يدحللثا 

افهرمول يا فقالت ألته سا عنهافه رصي ملمة أم أن الطبراني معجم وفي 
عياباممحض، حورت ال؛ ؤحورع؛ن4رْ؛قوحل"■ عز الله قول عن أ-نمرني 
النمر.جناح بمنزلة الحوراء شعر البون، 

[٢٣]الواقعة: المكنوزه اللؤلؤ ^كأمثال عزوحل: اف قول عن أحيرني قلت: 

(وبينمشسابم٤٣٣٧(راينماجهرتم)٧٧٢١
حمنه.اه رصي امامة ابي روايأ س والحديث ُالك، ابي بن يزيد بن حال. لحهالة صعنا رثي، 

•ى افه رصي جابر ددايآ من حن ؤإسادء المحح' رجال الزار ورجال والزار ر'أ(رواْالءلراتيفيالآوط 
مدا• اكرعل.ى وئال صعق، ؤإساد، الخنأ حل صفة ثي جاء بابعا الحنة صفة في ( ٢٥ ٤٧رقم)الترمدى رواه )٣( 

الأنصاري.ايرب أبي رواية عن بالقوى إصنادء لس حدث 
عنالواطئ محلي بن عاصم حديث *ن ابة حل صفة ؛ي ماحاء باب الحة صفة ش ٢( ٥ ٤ )٦ اكرuلي روا، ( ر٤ 

ممععن أن ومحاط مرنه نل اخلط. والمولى يريد، ابن عن يريد.ة ين سلمان عن مرثي بن شة عن المودي 
من( ٥ ٥  ٤٧)رنم اكرطي ايضأ روا، والحديث بعدالامحلاط، ث عاصم وساع الأخلاط معد يغداد ب0 

ونالبما، نحو، مرسلا ث الي عن سايط ين الرح،ن مد م'دمن بن عكمه عن شان عن الثارك ابن حديث 
الودي.حديث عن أصح و*اذ.ا الترماوي؛ 

والواقعة.والرحمن، والطور، الدخان، في ص: عرات الاسمارع بهاوا الخور ذكر تكرر )ه( 
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أخبرنيقلت؛ • الأيدي ه منلم الذي الأصداف في الذي الدر صماء صفاؤهن ت فقال 
الأخلاق،خرات نال؛ ٧[ ٠ ت ]الرحمن حمازب خرات ؤذسهن ت تعالى نوله عن 

.الوجوه حان 

[٤٩]الصافات: عزوجل: اش نول عن أنمرني نلت: 
القنرة.يلي مما البيضة داخل في رأيت الذي الخلد كرنة رقهن نال: 

[٣٧محُأأتراباه]الوافة: تعالى: نوله عن اض أخبرني,ارمول قك: 
رالكببعد اف هن خلف، عجائزرمما الدنيا دار في قبضن اللواتي هى 

واحد.ميلاد على أترابآ: متحثبات، متعشقات عربا عدارى، اف فجعلهن 

الدنيااء نبل قال! الع؛ن؟ الخور أم أفضل ا الدنياء ناف، رسول يا قلت؛ 
البaلانة.على الفثهارة ممضل العين، الخور من أفضل 

تعالى،افه وعبادتهن وصيامهن يصلانهن قال: ذاك؟ وم اش، رسول يا قالت: 
صمرالثياب، خضر الألوان، بيض الحرير، الهن وأجمالنور، وجوههن اف ألبس 

ونحنغوت، فلا الخالدات نحن يملن: وأمشاؤلهىالنهب، الدر، مجامرص الحلمأ، 
نخهلفلا الراضيات ونحن أطوأ، ننلعن فلا القيمات ونحن أبدأ، باس فلا الناعمان 

لنا.وكان له كنا لن محلوبى أبدأ، 

تموتنم ة، والأربعوالثلاثة الرحلين زوج تتمتا الرأة اف، ول رصيا قلت،! 
فتختارإنهاتخير ملمة ياأم قال: زوجها؟ يكون من معها، ؤيدخلون الخة، نتدخل 

الدنيادار في خلقا معي نهم أحكان هذا إن رب، يا فتقول: ا، خلقنهم أح

شعرهايياض اخلط الي ت والشمهناء المن. مرق في يجتيع جامد أيص ومخ الرمص ٌن وشمطأء رمصاء جهع ( ١ر 
سواده.
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والآ-حرةلاأ.الونيا بخر الخلق حس ذهب سلمه أم يا نزرحنيه، 

والسماواتالقيامة يوم فضنثه جمعا ؤوالأرض تعار؛ نوله وثل.عن 
.٢٢١٠٠^!جسر على ت ثال يومئد؟ الناس أين [ ٦٧لالزمر• بيمينهه مطويات 

أنتفاك ينماءتك ومناتك، حرتلش صإذا ال فنالإيمان، عن وسثل 
، ()٢

إذافقال: الإثم، عن وطل 

النمس،إليه واطمأنت القلب إليه اطمأن ما الثر ت فقال والإثم، المر عن وسئل 
الصدررْا.وتردد؛ي ااقالس، في حاك ما والإثم 

فيبل قال: منه؟ فرغ قد شيء في أم تأمه نشيء في نعمل هل ت عمر ومأله 
ياعمرلأدركذك،إلأ؛انممل،نال;نال:شيءقدفرغمه،نال:سيمافل؟ 

روا،ونال: دهمرس، انمن الحري من الحة اعل اء نفي جاء ما باب ٤( ١ ٨ / ر'١ الزوائد مجمع في الهئص اذكر• ١ ١ 
محيا.اف رصي طة  ٢١عن صعق وم ركرممة بن سلمان إمادما وني والكيربنحو، الطراززالأوسط 

حنحديث هدا ت وتال عتهاا اف رصي عاتثة حديث من الزمر سررة من الضير )آ(رراْالترمديرءمره؟آ'آ(في 
•الوجه هذا من غريب محتح 

وiالفىاسصم،ءحالإّاد، ونال: افدركس>ثرس)م/مفيالإيان، 
رقمحيان ابن ومححأ0 صحح حن رقم)ا"ا"اآ(ونال والترمذي وآآ( أحمدرا/خا وروا، صرطهعا، عز 

ءه.اض رصي الخطاب بن عمر حديث من ٤(  ٥٧٦)
اكلخبس:ز ونال مرطهعا ملي صحح وقال: امامة، أبي حديث من ( ٣٣المتدرك)م في الحاكم روا، ر٤( 

وهو( ١٧٦حسان)ابن وصححه ( ٨٢٥الزهد)في المارك؛ وابن ٢( ه/آهآو'اهآوهه أحمد وروا، صحح، 

(J٣/٢٢(وما:يفيهم)١٨٥٧و١٥٨٦لأ؛وي٠ا)٤•
عنهوالراوي • •كرز بن مداطه ابن اقوب مجهولان نته صميف وهرحديث عنه، اف مجعدرصي بن وابمة عن 

يها.ينوى شواهد له ولكن أبوعيداللام الزبير 



.١^١ رسول يا نجتهد إذأ 

أمرناعن أحبرنا اش رسول يا ت صال حعشم بن مالك(لآ؛ )بن مراقة سأله وكذلك 
لا،أمباست1ف؟ذقال: ونتن أمماحرزبهالأفلام، كأفاثقلرإليه، 

فكل)اعملوا قال! إذأ العمل شم نال! القادير، يه وبتت الأقلام به جرت مما بل 
كأئايمادأفىانملضالآن١٣/فالّرانأن: نسر، 

فمل

.٠ ^*^١ والخل ماؤه الْلهور أهو ت فقال البحر، مماء الوصوء عن وسئل. 
والسالحبس مها يلممح، بمر وض ، ٢ بضاعار هر من الوضوء عن ثل. وم

(٦)يتجهلا طهور الماء فقال! الكلاب، ولحوم 

راسو).اامفيامابرسسمرةمدصرتم)أمامفياضرابطجا،فياكظء 
عنهما٠اض عمررصي ين عبداطه حديث عن صحيح حديث رم 

الأمل.عن )أآ(ثمم 
آآ<فياصبممث^،الآدمحفىطنام

بابالطهارة يي رايوداودرغم)٣٨( الءلهررلالوصر»، باب الطهارة فياالوءلأ)ا/أآ(في عالك الإمام روا• )٤( 
صحثححديث الحررص ياء ائيا، باب الماه ئي ١(  ٧٦/ اش)١ واك٦( رقم)٩ واكرض البحر، ءا» الوصوء 

)آخم(واكارس)ا/آمل(واكرى)امآ(وابنسان
عنه.اه رصي هميرء ايي حديث هن ١( ٢  ٤٣رقم)وصححه 

أذيع.ط عرنحها داود )0(قاورابر 
اهم،والنابمارة، في رقم)٦٦( واكر،ذي قاعا، شر ش حاء عا باب الطهارة في ٦( رنم)٦ داود أم روا• )٦( 

(١Vفى ٤/١) و*وومرمم والداري (، ٨٦، ٣١ورواءأحمد)م الترعذي، وحنه قاعة ذكربئر اياءياب
عتع.اه رمحي معيدالخيري أبي حديث عن وشواهده يطرقه صحح حديث 
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كانإذا ت فهال والبلع، الدواب من ينويه وما يالفلأة، يكون ء اله عن س ثل وم
.شيء١١؛ ينجه لم نكن ائاء 

الخنزيرلحم يأكلون ؤإثهم كناب، أهل نوم بأرض إثا ال؛ فنأبوثعلبة أله وم
غمرهانحدوا لم إن فنال، وقدروهم؟ بانيتهم تصغ فكيف الخمر، ؤيئربون 

واشربوال٢ا.فيها، واطبخوا ؛الاء، فارحضوها

تأكلوالا ت نال آتينهم؟ في أفناكل كتاب، أهل قوم يارض إنا ت المحيحن وفي 
فيهاص.كلوا نم ؛_uu uءيرها، نحدوا لا أن إلا فيها 

إذات فقال إليها، اصهلررنا إذا الجوس آنية في أفتنا والسن، ني الموفى 
فيهار'؛.واطخوا بائاء فاعملوها إليها 

فيها؛واطخوا غلا، أنموها ت فمال الجوس، قدور عن سئل الترمذي• وش 

الال: فقالصلاة، في الشيء يجد أنه إليه بخيل الرجل عن ثل. وم

رنمباب الطهارة ني ( ٦٧رنم)والترمذي ا،لاء، ينجى ما باب العلهارة را(رواْأ؛رداردرقمر'آآ(و؛آوهآ(في 
اكفي واحمد الحاكمرا/'آ"اا(، ^ه(،واىنيرا/هبا(فىالماْ،والهيرا/'أآ(وس0 

محئجدقاصاْ(صيفىمحامحرآحآ<داينجم
صحيح.حديث وهو ( ٩٢)

ابنحرء لم ومالخاري واحرحه الكتاب، اهل أنية في الأكل باب الأحلعمة في ( ٩٣٨٣ ) رنم داود أبو رواه ( ٢ ) 
صحح.حديث وهر ٣( ٢ ٠ )٧ ماجه وابن ( ١٤٦٤)رقم والترمذي 

اكيدباصب^،وسلمرقم)'مبما(فىاك؛دباب 
عنه.الله الخثنيرصي نيلية ابي حديث من العلمة 

طحا،فىالأساعاوبكىن،
•الخنتي ثعلية أبي حديث حيدمن ؤإمنادء المابع اياب الأطعمة في (  ١٧ ٩٧و) 

تعليةأبي حديث من حيد ؤإمتاده المشركين، باوعتة  ٤٣١ا/في حاء ما باب ير الفي ( ١ ٥ ٦ ٠ ) رقم الترمذي روا0 ( ٥ ) 
الخشي.
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•ريحآراُ أويجد صوتا يسمع حتى يتصرف 
ممافكيف السائل! له فقال ، الوصوء مته يجزئ فال؛ المدى، عن ثل. وم
أنهترى حيث ثوبك به فتنضح ماء من اخذكثا أن يكفيك فنال! منه؟ نوبي أصاب 
•الترمديءل؛ تصأححه منه. أصاب 

المدىذاك فقال! الماء، بعد زيكون[ الماء وعن الغل، يوجب عما ه ثل وم
لكلأءأم.وضوءك وتوضأ وأنشئك، ذللث، من فنغل بمذي، فحل وكل 

أفأيعأطهر، فلا تحاض أمامرأة إني فقالت،! حبيس أبي بنت فاطمة ألته ومس
ندعىمضتك - أفاJت، فإذا بحيضة، وليس زق ذللت، إمما لا، فمال: الملأة؟ 
^؛٠.ثم الدم عنف، فاغلي أديرت فإذا الصلاة، 

نحيضكانت التي أقرائها أيام الصلاة تيع ! الني. فقال أيضا، عنها ومثل 
وتمايلْ؛.وتصوم صلاة، كل عند وتتوضأ تغتسل ثم فها، 

فلامثن، ؤإن فتوضأ، شئت، إن فقال! الغنم، لحوم من الوضوء عن ثل. وم
تتوضأ,

(^،٣٦١^^)آ'آ(فيمضءابلأضمحاسسضض، )\(روا،اوخاريرا/اا>أ، 
برواة س الرح الوصوءعن اب الهلهارة والناش)ا/اا(فى (رالتلهارة،  ١٧٦رابوداودرنم)الحض، 

امحء<.نديمي ين اه 
'٥(رغم)٦ ماجه وابن زاللهارة ١( ١ رنم)٥ واكرمذي _، لي باب الطهارة ؛ي ٢( ١ يائيونم)■ ابر رواه )٢( 

•حن د*وحديث هه اف حدلمحي بن مهل رواية عن الذك، ُن الرضو* باب 
رمحيصعدالأماري بن عدافه رواة عن حن ويوحديث الذي في باب الطيار؛ ،ي ٢( ١ ر١ أبوداودرنم رواه )٣( 

ار0'س

(في٣٣٤و٣٣٣ضلأثمص،وسالمرiم)
فىالأهارة،وايُداودر،مرسمأولأآ(واداش

عها.اد رضي ءاسة حديث عن والاضحافة الحض دم المرق؛؛ن باب )ا/'اخارهخا( 
واداشرا/اخا(بابسابمدعس، 

•حنش أبي بتث فامحلمة حديث من صحح حدت وهر الامتحاضة ذكر 
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•الإل لحوم ُن تدصأ تحم يقال؛ الإل، لحوم من الوصوء عن . ومل 
فيها.صلوا نعم فقال: الغنم، مرابض في الصلاة عن وسئل. 

فقال:لأص.^^ل.ءناكلأةفىناركالإل،

الامرأة لقي رجل في مول ما الله، رسول يا • فمال رجل، اله. وم
يجامعها،لم أنه غير منها، أتاه فد إلا شيء امرأته من الرجل يأش فليس بمرقها، 

الحسنان،إن الليل من وزلفأ النهار، ؤأرفي الصلاة ءؤوأةم ت الأية هده تعالى الله فأنزل 
تمعاذ فقال . ٥^٠؛ ثم توصأ المبي.: له ال فق[ ١١٤زهوي:اوئاان،ه يدهس 

عامةللمؤمنين بل فال: عامة؟ للمؤمنين أم حاصة أله اض رسول يا فقلت،: 

الرأةعلى نهل الحف،' من نحي يلا الله إن الله رسول يا • فئالت، سلمة أم وسألته 
سلمة:أم فقالت، ، ائاء رأت، إذا نعم اف.؛ رسول فقال احيت،؟ هي إذا همل من 
سألت،أومليم أن لففل وفي ولدها؟ يثبهها فبم يداك، ئربح، فقال: المرأة؟ نحتلم أم 

رأتإذا ؛ اش. رسول نقال الرجل، يرى ما ا منامهفي ترى المرأة الله.عن نبي 
^٢،.ذللث، ١^١؛ 

يرىما منامها ني ترى المرأة عن س الني سألت، حكيم بنت، حوله أن المني وفي 

لدوامئ، اض رصي معرة بن جابر رواة من الإبل لحوم ُن الونحوء باب الحض »ي ( ٣٦رنم)'ملم رواء )١( 
واحمدالعلهارة ش ١( ٨ ر٤ رايوداودرنم الإبل لحوم الوصرءعن جاء؛ي عا باب الطهارة ثي ٨( رنم)١ الترعذي 

فىامحصآآسدولةالرا'ينءازبدمحياشس
اعللكن تقات ورجاله ١(  ٨٦٧٨رثم)والطيرى ، هود، سورة وعن باب اشر ؛ي ٣( ١  ١٣رغم)رواءاكرمدي )٢( 

منوالحديث يه يقوى بما، الِخاري ني شاهد له وكن معاذ من عع بلم للي ابي بن الرحعن مد بان اكرمذي 
■ى اف لصي جل ماذبن دواة 

٣(١ رنم)٣ لم ومالراة، إذااحيت باب الغل وش العلم الحياءش باب العلم ش ٢( ■ ٢ / رواءالخارى)١ )٣( 
(فىامارة١١٥و١١٢/١(فىامار؛واىش)١٢٢سرJم)

•الرجل يرمح، ُا رمح، الرا؛ في باب الطيار؛ ؛ي ( ٢٣٧١رنم وأبوداود 
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حتىغل عله لتس الرجل أن كما تنزل، حتى غل ا علبهلس فقال؛ الرجل، 
.١٧۶.،

منننال: المدى، عن وجهه اف كرم ؤنالب أبي بن علي المومين أمر واله 
واغلننوصأ، المدى رأيت إذا لمقل؛ وفى الغل، المني ومن ، الوصوء المدى 
أحمداص.تذكرْ فانمل. س نضح رأيت ؤإذا ذكرك، 

الرحلوعن يخل، نقال: احتلاما، يدكر الللَولأ يجد الرجل عن ومل. 
أحمداص.]ذكره عليه. غسل لا ت فمال اللل، يجل ولم احتلم ند أنه يرى 

إنينقال: حالمان، وعاسة ، يكل؛؛، ثم أهله يجامع الرجل عن ئل. وم
١٤٣١]ذكره نغتسل. نم وهده أنا ذللن، أفعل  ٠٠ .ُ

لغسلأفأنمضه رأمي، صفر أشد امرأة إني افه رسول يا فنالتا؛ ملمة أم والته 
عاليلثإثم ثلاُثإ رأملث، على ئحئي أن يكفيلث، إغا لا، ننال! الخنابة؟ 

احمدوروا، حن، حديث رم الرجل •ناعياعا.رى ترى؛ي ارأة غل فىالوطارل/هاا(بابفي عالك ردا، ٢ ١ ١ 
صحح.حاويث وص عنهاا اش رصي بتتاحكم حولة عن ٢^  ٦٧٦٧رالندرنم)

عليعن  ٢٨٧'١ رنم الند أحمد؛ي دررا، والذي، التي ني جاء باباما الطيارة في ٢ ١ ١ رنم)٤ الترمذي روا• ر٢( 
روا،رند دث، رمرل يمال أل امر، طالب أبي بن علي أل الأمرد المدادين عن معنا، رني عته اه رصي 

^برiم)٣•٣(فيسوالوطأر١/•٤(،و١مداودرتمر٦•٢و٧•٢\وخ\وي)\ا0يس 
^ي.عن الوصرء لايقص وما الوصوء مايقض باب الءل٠ارة ولأا(ةي  ٩٦/ اررا والن، وه'٢( 

^لرجلبمداللةفيض،داكرءديرةم
حديثعن بثوا٠اJ٠ حن حديث وم احتلامجا ولايدكر بللا فيرى تيقظ يبن جاء ما باب الطهارة في ١( ١ )٣ 

عنيا.اف رمحي عائنة 
ايحا.عولمذزل.رأ(محلارجل:

(في٤٦/١ياكناءالختان؛ن،والوطارالغل الماءروحوب ائاءمن سخ باب الحيض رنم)آ؛'آ،في مسلم روا، ر٥( 
أبيرواية من ل الغرجسا الختانال التقى جاءإذا ما باب الطهارة في ٢ ١ رآ''١  ٨١رقم والترمذي الطهارة، 

.رضياشPC الأشعري ُوص 
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.٠ حفة؛ كل عند قروئك اغمزي داود! أُي وعند . مسلم[ نذكره . الاء 

نفعلفكيف منتنة المجد إلى طرقأ لنا إن افه رسول يا • فقالت امرأة وسألته. 
فال!اف، رسول يا بلى قلت؛ منها؟ أطيب هي طريق بعد أليس فقال؛ نلرنا؟ إذا 

هداإن فال؛ فبالى، قلت! منه؟ هوأطيب ا مبعده أليس • لمقل وفي ، بهدم هدْ 
أحمد[ُآ،.]ذكره بداك. يدهب 

يطهرالأرض فقال؛ النجسة، التلريق فمملما السجد نريد إنا له! فقيل ثل. وم
ماحه[لابن ]ذكره بعضا. بعضيا 

يه؟تصنع كيف الحيضة، دم من ثوبها يصيب إحدانا فمالت! امرأة ه وس—ألته 
.،[؛؛؛ uip]متفق فيه. تصلي نم تنفحه، نم ، بالماء تقرصه ثم تحته، •' فقال 

سمنكم.وكلوا حولها وما ألقوها فقال؛ سمن، في وقعت فارة عن . وسئل 
والاغرْأ.الخامد التفصيل؛؛ن فيه يصح ولم البخاري[، ]ذكره 

مسكها،أحذتم هلا لها! فقال إهايها، فألقوها ماتت ماة عن ميمونة والته. 

الطيارة،رقم)اهآرأهآ(في داود وابر الغنلأ، ائر ضفحكم باب الحتض ؛ي ( ٣٣ر'لقم سلم مرئاء ؛ ١ ل 
فغررامهايدمض الراة ذكرترك باب الاهارة ش ١( ا٣ / رالماش)١ الهلهارة، ثي '١( ر٥ رمم دام"ذى 

محيا.اض رضي سلمة أم حديث من الخناية اغتالهامن 
حن.حديث وم محيا، اض رضي الأيهل مل ض من امرأ؛ حديث من ٢( ٦ ٩ ' رنم)٦ نيه ماحمدني رواه )٢( 

وشراعوه.بطرق صحتح حديث رم الأرضبملهر؛عضهايعفا، باب ( ٥٣٢رمم)يا-بم ابن )٣(رواء 
٦(و١ '٦ / وا،لوءلا)١ الطهارة رئم)لآآ(في وملم الخض، دم غل باب الحض في ٣( ٤ ٩ / ر١ رواءالخاري ( ٤١

ا(فى00بمىرتم)خآا(فيامارة،رالأنى)ا/
مهما.اش بكررضي أبي بتت أسماء حديث من الثوب يمب الحض دم باب الطهارة 

ش( ٩٧٢٠٠ ٩٧١وا،لرطأرآ/والماء المن في الجامات من ينع ما باب الوضوء (في ٢٩٦/١رالبخاري رواء )٠( 
والنماتيواكرمانير،مر؟؟آا(،يالأس، رأبوداودرممرا؛اا'أو'آ؛خمآ(فيالأس، الاسئذان، 

المن.ني الفأرة■مع (فيالفرعواكرةباب ١٧٨/٧ر



فماأجد لا تعالى! نال إغا ؛ لها. ممال ماتت؟ ند شاة مسك احد فقالت! 
خنزيربلخم أو فرحا ملمحا أو منة يكون أن إلا يهلعمه طاعم على محرما إلي أوحى 

الختفإلهها فأرملت تنتفعوايه، تاوإغو0 إن لاتهلعمونه ؤإنكم [ ١٤٥]الأنعام؛
أحمدآال]ذكره عدها. تخرفت حض 3روة مه ياتخدت فدبت، ماكها 

الساتي[ارآ؛.]ذكره دباغها. دكانها فقال: الهة، حلود عن ه ]ومثل 
حجرانأحجار، ثلاثة أظ^! يجد أولا فقال: الأمتهلا؛ة، عن ثل. وّ

يجدلا أو مرملا: ماللن، وعند حن، حا.ون، ؟ للمر؛ةأم وحجر للصنحت؛ن، 
يزيلا؛.ولم أحجار؟ ثلاثة أحدكم 

تاو؛رها،ولاييقبلها، ولا القبلة، يتنقب أن فأمره التنوٍل؛ عن مراقة وسأله 
أوأوثلاثةأعواد، رمع، لمها قس أحجار بثلاثة تئجى بوأن ارح، يستمل ولا 

الدارنطنىارْا.]ذكره تراب• من حشات بثلاث 

فيويالح الأصابع، بض وحلل ، الوصوء أمخ فقال: ، الونحوء عن ه ئل وس
داودارآ،.أبو ]ذكره صائما. تكون أن إلا الاستنشاق 

٢٦٣^^عابخمدسذلان-طغ،رلحارقإ)را(ذكرْأح«دمخصرأ، 
سغ،ومطارآ/^إ(،ررداودرقإ)>آ\إو\آاأ(،وأ\مر0آمفىالخ؛صاب 

جلود(فىمعويةاب ١٧٢و١٧١/٧هشر
عنها.الله رصي برنة رواية عن التتة 

^با(فيادرعضةبابجلود^مداودرقا)هآاة(تيابماسبابأب 
عنه. ٠٥١رصي ايحيق بن ملمة رواية مجن صحتح حديث رهلر ٦( وره/ ( ٤  ٧٦رم الند ش وأحمل التتة، 

بالمرة.عايحفان واكنجان! الغاط. عجرى المرية؛ )٣( 
،ءن< اش رصي الزير بن مروة رواية مرملأس الوصرء حاعع باب الألهارة ؛ي ( ٢٨/ الو»اأ)١ ش مالك رواء ( ٤ ) 

صحح.ؤإمادْ ، ( ٤ ٤ ) اررنم والن، ( ٤ ر■ رنم أيوداود ووصله 
•الحديث عتروك ومو مد ين منر ء؛ر يرو، ولم ينها، افه رمحي *١^^ حدين، س ( ٥٧ر١/ الدارممي روا، ر٥( 

0كرطىرثمرعم(فيس،وىر)ا/آآ(،
اينمانرقم)إه'ا(وإمادْمدسرواةافد0/مم(،والحكمرا/ب؛اوخ؛ا(وصححه ني وأحمد 

. CPافر رفس مرْ بن لمط 
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إذانإنك لوصوء أما قال! الومسوء؟ كيف ت فقال عنة عمروبن أله. وس
فإذاوأناملك، أءإافرك و؛ن من ح2لاياك حرجت نأنمينهما كفيك، نمسك نوضأن 

رأسك،حت ومالمرشن، إلى ؤيديك وجهك الت وغواستنشقت، تمفمضت، 
.النسائيارا؛ تذكره أمك. ولدتك كيوم حهإااك عامة من لت اغترحليك وغلت 

قمن؛ الوضوء هكذا قال; ثم ]^jL[ نلاثآ فأراه ، الوضوء عن أعرابي أله. وم
.أحمدالآُ نذكره وظلم• وتعدى أماء ممد هذا على زاد 

فيكونالصلاة قي يكون منا الرحل اف، رسول يا ت ممال أعرابي الني. ومأل 
فيالنساء انوا ولا فليتوضأ، أحدكم قسا إذا ت ظل نلة، الماء في ويكون الروحة منه 

•ا الترمدىا١٣]ذكره الحق. محن ينحي لا اف فإن أعجازهن؛ 
يوماوللمقيم أيام، لاثة افر للمفقال الحفن، على السح عن شل. وم

نعم،ّل! الخفين؟ على أمسح اش رمول يا ت فمال عمارة أبي ابن أله. وم
•رواية لدفى شئت، وما نعم نال؛ أيام؟ وثلاثة نال؛ ؤيومين، ت نال يوما؟ • قال 

منفظاتفة . أبوداود[ ]ذكره لك[ يدا وما نعم ت اف. رسول قال بعا، سبلغ حتى 

افرمحي رأماعه رواة من حن رإصادْ أم، كما توضأ من ثواب باب الطهارة اتئ)ا/لآوأآآ(فى النرواء )١( 

رالامحدال باب اكلهارة ي ( ٨٨ا/ واكاي) ث، الني وضوء صغأ باب الطهارة ش ( ١٣٠رنم)داود ا؛و رواه )٢( 
عها.ه رضي 

رنموابوداود أدبارم، ؛ي اء التانان كراب ؛ي جاء ما باب ارضخ غي ١( ١ و٦٦ ١ ١ ٦ ر٤ رنم الترمدي رواه )٣( 
رضينللق ين علي رواة من بثواهدْ حن وعرحديث يشل محلاته في إذااحدث باب الملأة ني '١( * ر٥ 

افس.

الطهارةنر ١(  ٠٧وأبوداودرنم)واشم، اغر ليالخنتن ءام< الح باب الطهارة لي ٥( رنم)٩ الترمذي رواء )٤( 
•ثابت بن ءذ؛* دوابت س حس حديث دير الح ر التونثت باب 
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مطلق،هدا فاك! وطائنة ترفسن، بلا السح وجوزوا وظ1هر6 أخدن العلم أهل 
الطلقعلى يقضي والمد ممدة، التومن، وأحاديث، 

ؤيكونأشهر، أوخمسة أنهر أربعة الرمل في أكون ت فمال أعرابي أله. وم
٠.أحمدا؛ نذكره بالترابه. عبك ت قال ترى؟ فما والخنس،، والحائض اء الففينا 

إنI فمال الختابة، فتصسني أهلي، ومعي ائاء عن أغرب إني ت أبوذر أله. وم
.فأمن ائاء وحدت، فإذا حجج، عثر ائاء نحد لم ما طهور الطب الصعيد 
حسنالم.]حديث، 

إحدىانكرت، فمال! وجهه اف كرإم طالب، أبي بن علي الوبن أمر أله. وم
ماجه[ابن أذكره الخباتر، على يمح أن فأمره زئدي، 

فلتنضالرحل أما فقال: لسالحا؛ة المي.ءنالغامشوا ثوبان: وفال 
تنمصه،لا أن ها عليفلا المرأه وأما الشعر، أصول حش فليغسله رأسه، 
•داودارْ؛ أبو أذكره تكفيها. غرإاُت، ثلايث، رأسها على لتعرف 

صالةيعن أي ابن رراين س محمف حدث رم المح، ؛ي اكومت، باب الطهار؛ ني ١(  ٥٨ابوداودرنم)روا، ر١( 
.cرصىافء

ت.اه رمحي ءريرْ رنم)آا،ه(سرراةأبي نيه مش أحمد روا، )٢( 
واياتيواكر.اوير»م)،آا(فيس، بمفىاسارةفاك،ضا، 

وني١( 0 ٤ / ر١ التلخص نر الخاظ غال ص، حديث وم واحد، شمم الصلوات ياب، اللهارة )\ا\لأ\(تي 
اشلصي الغناري ذر أبي رواة س صحح حن عداحدينا الترمذي: ر؛ال، الزار، روا، عريرة ابي عن ١^١^> 
ى.

نررالخ_دسثاصم؛فحدأ؛ ءنأبيعرير؛رضياهءت*، الخباتر، عش الح بابء ٦(  ٥٧رنم)ماجه ابن روا، ر٤( 
الخديحؤ.منكر ت البخاري وتال سن، وابن أحمل. أكديه ■حالل. ين عمر اصناده 

سحنربثواعد، حديث وم ،  ٠٣١عد شعريا تقض ، ١٠الرأة نر ياب نراللهارة ٢( ٠ ر٠ رنم داور أيو رواه )٥( 
عنه.اف رض ثوبان رواية 

٣٨



أصبحت)م الصبح، وصليت الخنابة من اغتسلتإ إني ت فقال رجل وسأله 
أجزأك.يدك عليه مسحت كنت لو فقال! ماء بمسه لم الفلفر موصع ندر فرأيت 

.٠١٢ما-؟،،ابن ]ذكر0 

فتطهرومدرها ماءها احدم تاخذ ت فمال الحيض، عن امرأة ه ه ألتوس
رأسها،شؤون تبير حتى شديدأ دلكا نتدك رأسها، على تصب ثم التلهور، فشحن 

بهارم.فطهر فرصة تاحذ ثم الماء، عليها تصب نم 

تصبثم التلهور، فتحسن فمملهر ماء تاحد فقال؛ الحناية غل عن زومالته. 
ءليهااا؛ا.الماء تفيض ثم رأسها، شؤون ييغ حتى فتدلكه، رأسها، على الماء 

تشدعليهافمال: حاض، وعي امرأتي س لي يحل ما رجل؛ ه واله 
ْالك[رى.نذكره ثمشأ;كباءلأط إزارئ، 

الترب،.]ذكره واكلها. فهال: ص. وّئلهءنمؤاكلأ 

مدين محعد جدأب صعق وإساد0 ت، اف رصي طالب ايي ين ملي رواة من را(ررا،اينما-بمرتمر؛ا'ا'( 
اش.

يالك.عطة وتمكن أوحرتة، أوقلن صوف عن قلعة الفاء، يكر الفرصة ( ر٢ 
ا،لرأةضاإذاشرث،سض،وبرتم)أمفى
س،والأشرا/ْمابحا(فىاّارةباس،ذم

■الدءتها رصي ^^٠ حديث س الخض س الغل ز الممل 
منها.اف رصي ءاسة حدث محن الحض في ( ٣٣٢ل رنم ملم رواء ( ٤ ) 

لهولكن ؤإمادءعشلع حاض ومي امرأته س للرجل مابحل باب اللهارة ني ٠( ٧ / الوطأ)١ ني رواءمالك )٠( 
روايةمن والخدين، صحح، تابت، ومعناه نيا ماللففل أحدأرواءبهذا أعلم لا • الر عبد ابن قالي ، بماء شواهد 

•افءت< رصي أملم بن زد 
U;_،وني حمن، حدث ومر الحاضو,>رئ، صيم)مآا(فىادلهارةبابئجا،فى>اكلة رآ'(رواْ 
يروالم العلم أهل عامة وهوقول ، غريب، حديثإحن معد ين عداف حديثه الترمذي! ونال وأنى، عاتثة عن 

٠ى الأنصار صعد ين الله عبد حدين، من ياما الحاممى بمواكلة 
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الطهرترى أن إلا يومأ، أربع؛ن نحلس نمال؛ الماء؟ نحلى كم ت ئل. وم
نذكرهنلذلك. 

؛ارمإ\؛ممملتأد يتاوى 
الجودبكثرة علك فقال؛ تعالى، اف إلى الأعمال أحب عن ثربان اله. وم

عكبها وط درحأ بها اش رفعك إلا مجد؛ ف تجد لا ، iLpوحل؛ ز عض 
اإمارآُ.م]ذكره حطيتة. 
جد؟المفي أوالصلاة ييش في الصلاة أفضل، أيا معد! بن اش عبد أله وس
أنإليءهن أحب بيض في أصر فلأن' الممجد؟ من أقربه ما يي إلى نرى ألا فنال: 
.٢٢١ماحهاابن نذكره مكتوبة. صلاة تكون أن إلا المجد، في أصلي 

•ُ ماجه[؛ ابن تذكر0 . بيوتكم نوروا فقال؛ يته، في الرجل صلاة عن . وسل 
فمروهشماله من ممينه عرفا إذا ت فقال المسي؟ يملي متى ت ثل. وم

الصلاهءى.

اضحا.ث عن نحلس اءكم المباب ٦( ٤ )٩ رقم ماجه ابن بمنام وروا، ، ( ٢ ٢ • / )١ ضنه ثى الدارسلني روا، ر١( 
أجمعوتد ت الترمذي وتال صث، ؤإمناله يومأ، أليمن للفاء وقت ث اش رسول اكان ت بالمقل عنه افه رصي 

الطهرترى أن إلا يومأ، اليمن اكلأ؛ الفاءممع أن على بعدمم ومن والتايسمن ث الني اصحاب من العلم اعل 
واحمدؤإسحاق.والشافعي المارك وابن الثوري محقان يمول ويه وتملي، فإنهاتغتل ، ذللت، نل 

والنارالملأة، ر ( ٣٨٨رقم)واكرمدي علمه، الجودوالخث فمل باب رالملأ، ٤( )٨٨ رقم ملم روا، ( ر٢ 
 /T(٢٨  )رصيميان عن ءللحة أيي بن معدان رواية من ، محجد؛ عزوجل محجدلئ، من تواب باب الأفتاح »ي ٢

افءته.

محعدرصيبن الله ء؛ل عن ، المن، ز التملؤع صلا؛ جاءفي ما باب الملأ، كاب في ( ١٣٧٨رقم)ماجه ابن روا، )٣( 
صحح.وهوحديث عته الله 

مرملاوهوصعق.عته الله عمررصي وعن عمر بن عاصم رواية من الملأ، ر؛(رواْابنُاحهرقمرهلأما(؛ي 
صعق.وموحديث بالملأ، الغلام يؤمر ض باب الصلاة ني ٤( رقم)٧٩ أبوداود رواه )٥( 



قلعن نهت إني ننال؛ ، بالماء بمه مخنث رجل فل عن —نل. 
تذمْرداود[را،.س.

فلماالوم؛ن، هذين معنا صل للسائل، ننال الصلاة، وقت عن ه ئل ومح
العمروالشمسنأنام أمره ثم الفلهر، فأقام أمره ثم بلألأفأين، أمر الشمس زالت 

العناءفانام أمر0 ثم الشمس، غابت حن الغرب فاقام أمره ثم نقية، بيضاء مرتفعة 
أمرهالثاني اليوم كان فلما الفجر، طاغ حن الفجر فاقام أمره ثم الشفق، غاب حن 

المغربوصلى كان، الذي فوق أحرها مرتفعة والشمس العصر وصلى بالغلهر، فأبرد 
فامفرالفجر وصلى الليل، ثلث ذهب بعدما العشاء وصلى الشفق، يغيب أن نبل 
فقال!اش، رسول يا أنا ت الرجل فقال الصلاة؟ وقت عن المائل أين ت نال ثم بها، 
ْسالمارم.نذكره . ا رأيتم١٢ما بن صلاتكم ونت 

مجاأقرب نعم، نال: الأحرى؟ من اف إلى أثرب ساعة من هل ؛ ثل. وم
يذكرثمن تكون أن اسمملعت فإن الأخر، الليل جوف الحبي من وحل عز الرب يكون 

فكن"؛.اشفىتك0ءة 

العصرأْ؛.صلاة هي فقال! الومعلى، الصلاة عن س اف رسول وسل 

صحح.حديث رم ا الخشن ر الخكم في الأدب رتمرخآ؟أ(في داود أبر رواه ( ١ ر 

ملم.صحح من رالتصحح ا ماراقت راآ(فىالهلوعت 
مواقيتياب الصلاة ش ١( ٥ ر٢ رنم والترمذي الخمس، الصلوات أوقات باب الساجد في ٦( ١ رنم)٣ ملم رواه )٣( 

عته.الذ رصي بريده روايه من الواتيت (فى ٢٥٨/١روالنار الصلاة، 
نال،كما وم صحح، حن حديث هدا ونال ١( ٢ رنم)٩ باب الصلاة في ٣(  ٤٥٧ ر رنم الترمذي رواه ( ٤ر 

محه.اش رصي صات بن عمرو رواية من وصححه والحاكم واللماتي صبحه، في خرممه ابن واحرجه 
فيحاء مجا باب الصلاة وآحا(في  ١٨١الغرة سورة رمن باب الممسير في ٢( ^٨٩  ٢٩٨٦رقم)الترمذي رواه ( ٥ر 

صحح.حديث وم حندب، بن سمر معود ابن حديث مجن العصر أنها الومهلى صلاة 
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نعمممال! فيها؟ الصلاة تكره ساعة والنهار الاليل ساعات ش هل ت ئل. وس
ثمشيطان، نرني بئن نإنها الشمس؛ ممللع حض الصلاة، فلع المح صليت إذا 

فيعكالرعح، رأسك على الثمي تستوي حتى متقبلة، محفورة الصلاة فإن صل، 
عنالشمس ترتح حض أبوابها، فيها وتفح حهتم تجر اعة السمتلك فإن الصلاة 

نمالعصر، تصلي حتى متقبلة محفورة فالصلاة الشمس زالت، فإذا الأبمن، حاجبلن، 
بفعلالنهي على؛علهم، ليل دفيه ، ماجه[را' ابن ]ذكره الشمس تغيب حتى الصلاة يع 

؛.بوذها١٢لا المح صلاة 

مافعالمني القرآن من شيئا آخد أن أستتلع لا فمال! رحل س أله وص
حولولا أكبر، واف اف، إلا إل ولا ف، والحمد اف، بحان سقل ت فنال يجزيتى، 

ارحمنىاللهم قل فقال؛ لى، فما ف، هذا اف رمحول يا ال! فنباق، إلا نوة ولا 
هذاا أمت اف. رسول فقال وقبضها، هكذا بيده فقال وارنقني، واهدني وعامتي 

داود[ُآ؛.أبو ]ذكره الخير، من يديه ملأ نقد 

قائما،صل فقال! الصلاة يوامحبر-عن يه وكان — حمان بن عمران ه ومحأله 
البخارى[ُ؛؛.لذكر0 حنب. فعلى تتبع لم فإن فقاعدأ، تستطع لم فإن 

هريرةايي رواية س حس ؤإصتادْ الصلاة، فيها تكرء التي الساعات قي جاء ما محاب ( ١٢٥٢^)ماجه ايى رواه ( ١ ) 
.صحح حديث وهر عنه الله رصي 

0لأءجميساكراءة،واداشرأ/آأا(فى
•حس حديث دم ئ اف رصي ارش أيي ابن اث همد دراتت س حس رإسادء الأفتاح 

محلا؛ني ( وأ0٥٩\< وثم)١ داود وأم يالإئ، ملأة )مرواْالخارىرأ/أمأ(فيِسب1ب 
^/مآآو،آآ(فىىماكلبابسلمخةاس

عظ.اف رصي حمض ين ٌو\0 رواية عن النائم صلاة على 
ر؛(رواْاكار؛طيفىت)ا/-م(بمس
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,يكفيك فإنه أنصت، بل ثال! أوأنمبمت؟ الإمام خلف أقرأ رجل! ه أل وم
الدارقطني[راا.]ذكرْ 

بالصلاة؟نصع فكيف سفرأ نزال لا إنا اف رمول يا فقال! ح3ثا؛ة، أله. وس
الشانهيتذكر٥ . مجودآء تسحات وثلاث ركوعا، بيحات تاثلاث ننال! 
١٢^.،

حال؛؛نند الثب3لان إن اف، رسول يا فقال! العاص أبي بن عثمان اله. وم
نه،أحفإذا حرب، له يقال ميهنان ذاك ت فقال علي، ها يلبقراءتي وبتن صلاتي 

تنكرْافه. أذهه فذللث، ، lj__jال؛ نثلاثا. ارك يعلى وانقل باق، عوذ فت
.٧

أنإلا نعم، نال: أهلي؟ نبه آتي الذي ثوبي في أصلي ت فقال رجل أله. وم
5تغسلمسا فيه رى 

تنال نذر؟ وما منها اتي ما عوراتنا الله رسول يا ت حنية بن معاؤية ه اله وم
الرجلالله رمول يا !  viJiنال! ء-أنلث،. ملكف أوما زوجتلث، من إلا ءورتلئ، احففل 

فالرجلفك: ]نال[: إناسقلحتأنلأيرائأحدفانمل. نال: يكونْعالرجل، 
أحمدا]ذكره منه يستحيا أن أحق الله قال: حاليا، يكون 

صعش.وم م»ذأ ( ٩٨٤ )١/ الثانس رراه ( ١ ر 
العاضايي ابن عنعان رواة س الصلاة ز الوسرمة شطان من اكعوذ باب اللام ر؛مرُل'آآ(فى لم مرواء )٢( 

رضافءن<.
•حن ؤإصتاده ب، يجايع الذي الثرب *ي الصلاة باب ( ٥٤٢)رنم ماجه ابن ررا0 )٣( 
الأدب،رثم)'بأ"آرْاماآ(»ي راكرمذي التعري، ني حاء ما باب الحمام ني ٤( • ١ داودرنم)٧ ابر رواء ر٤( 

رنماحمد وروا، بهزصحح، إمادءإلى الفتح الحزم)ا/ا'أ'آ(وقالالحاظفي تعلشابمغة الخاري وذكر، 
وفياسصبح.والخاكمرةمره0م'أ/ء(ونالصحح، (، ١٩٢را-اها<\(وابن.ا.بمرنم).

•ض مح، طلقا ررات؛ ُر( حن، ؤإسناد، ب، بمر ما أثواب جماع باب الملأ، رثمرآآآ(في داود ابر روا، )٥( 
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]تنقثويتن؟ يجد أوكلكم ثال؛ الواحد، الثوب ني الصلاة عن ه وثل 
عله[را؛.

وليسنأصلى، الصيد في أكون إني اف رمول يا ت الأكؤع بن ملمة ه وماله 
وعندأحمدا، ]ذكره شوكة. إلا نحد لم ؤإن فازررْ، فنال! واحد، قميص إلا عر 

نمص^.إنيأكونإياسوضءئإلا اuئي، 
الوب1غ؟ام.فاين قال: الفراء؟ في أصلي اف رسول يا رجل: واله. 

•الموس ني يصل القرن اطرح ُفال• والقرن، القوس ني الصلاة عن ثل. وّ
والقرن_ياكحريك_س.. ]ذكرْالدارءطي;اا'؛

إذافقال: إزار؟ عليها وحماروليس دؤع في الرأة تصلي هل ملمة: أم الته وم
.٠ داودار أبو نذكره قدميها. فلهر يغهلي سابغا الديع كان 

الحرام،جل المقال؛ الأرض، في وصع مجد أول عن أبوذر اله. وم
ثمعامآ، أربعون نال: بينهما؟ كم فقال: الأقصى، المجد نال: أي؟ ثم فقال: 

■لأ(فيالفلأ،■هش)أ/ ^ضرقررآآآ(فىسابفىارضضفىضرس، 
حس.ؤاصاده ( ١٦٠)٥٨ راحميرنم 

٠عنه اطه رصي غفالة بن سؤيد والساتل ثابت حديث راحهخا(رأ/حأ'أ(من رنم السند ر أحمد رواه ( ٢ر 
نالالدتي، التجمي إبرامم ين محمد بن مرس وب الأكؤع ين سلمة حديث من ٣( ٩ ٩ / ١ ر الدارتطي رواه )٣( 

منكرت ار النوقال مناكير، عنده ت البخاري ونال صمما، مرة! وقال حديثه، يكب ولا يشيء ليس ت يحيى 
الحديث.

بمفيتارأةفياكرع،ومداودرم)آ^ر؛(رراْمفيانيطأر\/آ؛ا(فيمخةسئ 
صعق.حديث رم رمرنومآ اراه ملي كم ني باب ٦( ٤ و' 

نيوملمرنم)-آه( حيلأب، وا\'أأ(فيالأسا،؛اب  ٢٩• الخاوي);/ دوام )٥( 
اضرصي ذر ابي حديث عن اولأ رنحع مجد اى ذكر باب —احد ال في ( ٣٢والنار)آ/ فاتحته، في ماحي ال

٤٤



عاوه[ُا'.إطق فصل. الصلاة أدركتك حيث مجد، لك الأرض 

فيهاصل فقال! السمية، في الصلاة عن ه الني ء1الب أبي بن جعفر أله س
متدركه[ص.في الحاكم الغرق.تذ/ْ تخاف أن إلا فانما 

.أو؛^١^ واحد ت فقال الصلاة ني الحمى مسح عن ه ومثل 

ناقةماتة من لك حير عنها تمسك ولأن واحدة، فقال: ذلك عن جابر و. أله وم
بيديهممحه أحدهم فكان يالحمباء مفروشا كان المسجل. فقلت! الحلءق. مود كلها 

فيوالحديث تركها، واحدة حة مني المى زص مجوده، لوضع 
الندر؛؛.

منالشيهلان يختلسه هواحتلأس فنال! الصلاة، في الألتفاين، عن ثل. وم
العبدأُْ.صلاة 

وتنامالسجد، يأتي ثم الصلاة منزله في أحدنا يصلي فنال! رحل أله. وم
داود[رُْ.أبو ]ذكره جمع. سهم للئ، ت فقال معهم، فاصلي الصلاة، 

ورراْاكارنطنى. ءناسفىاس.ت )\(\سمو\يم)\ا0لأيصشنمق\لي:خمهم 
حس.حديث وهو ٣( ٩ ٥ / ١ ر 

آ(،سرواةج،ورتمرهيءأ(سحالث
رذررضياتي.ت.

(سحمثضضافس١٣٧٩٢ر٣(دوا٠احمديمر
سمة،ويداودرتمر.ابم(فيس،واوانىرأ(ررا، 
محبا.اش رصي حديث عن ١( را٩  ٨٦ر٤ رنم الحاكم ورئاء الهو، في ٨( )"ا/ 

سسعالإمام،شداودرُمس0(فىس
تقومحا؛ها،شرايد ل ولكن ٌجبمرل، رجل سندء وش بمرمعهم، الحمامة أدرك تم مرزمذل ممن باب 

محه.اف رصي الأنماري ايرب أبي رواية من والحديث 

٤٥



تفقال والأصفر، الأحمر دون الصلاة يقي الأموي الكلب أبوذرعن ه أله وم
ش؛ءلانص.الأموي الكلب 

أوأوترت،أدرأشفعت فلم صليت إني اف رسول يا ننال رجل ه أله وس
يدرفلم صلى من صلاتكم، في الشيطان بكم يتلعب أن إياكم ت ه اف رسول ال نق

أحمد[نذكره صلاته. تمام فإنهما سجدتين فليجد أوتر أم أشي 
أبيكؤلينة لمعت فيها لأن ت فقال الخمعة؟ يوم فضلت شيء لأي ه! ئل وس

منساعة منها ساعات ثلاث أحر وفي الثطشة، وفيها والعنة، الصعقة وفيها آدم، 
لهُم.اسجيب فيها اف دعا 

منها،الانصراف إلى الصلاة تقام حين فقال; الإحابة، اعة سعن أيضا ومثل 
فالساعةالعصر بعد ساعة آخر كانت ؤإن الإحابة، ساعة لأن الحديثين؛ بين نتاش ولا 

علىأس الذي جد المأن كما الإحابة، ساعة تكون أن أولى الصلاة فيها تنام التي 
جمعمن وهوأولى منه، بذلك أولى اف. رمول ومسجد فباء جد هوماتئوى 
كأز؛/بمقالها، سهما 

نفيه[فقال؛ الخير؟ من فيها مجا الخمعة، يوم عن أخبرنا اف رسول يا ه ثل وم

رقموأبويائي الملأ، لي ( ٣٣٨رنم)رالنرمذي الملي، ستر ندرما باب الصلاة في ، ٥ رقم)"١ ملم روا، ر١( 
ابذكرطيماكلأةسمردوةا;يذردصياف

ءه.

حن٠حديث وهو عته اش رصي عفان بن عثمان حديث من ٤(  ٠٢رأحمدرنم رواه ر٢( 
محه.اف رمحي هريرة ايي رواية م ٨( • ٤ ر١ رنم أحمد رواه )٣( 

سمتيممانمة،وايرداودرتم)اأ-\(فىاكلأة.ن
أناواكحح . ( ٣٠٩رآ/ اكح ز الخاظ ذكر كما والاضطراب بالأمطاع الحديث مدا أعل وتد أبي؛رئة حديث 

صلاةيعد الدعرة إجابة مها ترجى التي ال—اعة ني الأحاديث أكثر أحمد الإمحام نال • بعدالعصر ساعة أحر ني 
العمر.
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وفيها آدم اض نوش وفيه الأرض، إر آدم بل ونبه آدم، حلق ب ت حلال خس 
وفيهرحم، إثمآأونطيعة سال لم ما إياه ثبئآإلأأعطاه فيها العبد اف سأل لا ساعة 

وهوإلا حجر ولا حبال ولا ولاأرض سماء ولا ممربإ ملك، من فما الساعة، تقوم 
والثاقرىالاُ.أحمد نذكره الحمعة. يوم من مشفق 

فأوترالصبح حشيت فإذا ، ]مشتى[ مثنى فنال؛ الليل، صلاة عن ه ثل وم
ءاوه[لآ'.؛واحدة. 

ذلك.من أكنر أطيق إني ت نال ، بواحد٠ ت نال أوتر؟ بكم •' أبوأمامة ء واله 
الشفععن ثل مأنه الترمدى وئي ع. بت نال نم بخمس، نال؛ نم ثلاثة، ت نال 

رحلاأن الدارهطتي محن وني وتر. وبعضها شفع بعمها الصلاة هي فقال؛ والوتر، 
والمن؛السلأمأم.الواحدة بين افصل ت فقال الوتر، عن اله 

أحمدارُ؛.]ذكره القنوت. طول، قال; أفضل؟ الصلاة أي و. وسئل 

ظءاكرْ،.وقلل النل، نصف، قال: أفضل؟ القيام أي ومثل: 

ايننحو، وروا، له، اذ رصي عبادء معدبن عن ( ١  ٢٧/ ر١ وال—انس ( ٢١٩٥١الند^)في احمد ;وا، ( ر١ 
•حن ناد، رإ"همدالنذر، ين لبابة ابي حديث رنمر؛خ"ا(عن ماجة 

صلاةباب السافرين صلاة (في ٧٥٣و٧٤٩رلمرلم ومالوتر، جاءني  ١٠الورباب ني ( ٤ ' ٤ رآ/ رواءالبخاري  ٢٢١
بمىرما^؛(،وال_اأيرميآآلأآآ(فيمام

ماسراينءمررصياهصالللسردا.ااين صلاة بابتمف اللل 
رنموالحاكم ، ٢١٩٤١٨)رنم ند الني وأحد الفجر، سورة ومحن باب جر التغفي "١٢  ١٠٣٩١المءمذي روا،  ٢٣١

صحح.التلخبص دني الإستاد، صحح ونال؛ ١( ' وا"؛" ٣٩٢٨١
الدبد حدست، من الناثي وروا، همه، اف رصي اض همد ين حام رواية الندرنم)هههماامن في أحمد روا، ا ر٤ 

■صحح حديث دمو حني بن 
حديث،ومر ذر أبي حديث، من وهو ٦( ١ )؛/ الط نرح في والغوى ، ٢٤رم/ الكبرى المن في المهني رواه  ٢٥١

حن•

٤٧



الليلجوف نعم قال: الأخرى؟ من اض إلى أقرب ساعة من هل ه؛ ئل وس
الماشاراء.]ذكرْالأود 

والوزالوت نتعلق ختأوى 
فعل

نذكرهللفاحر. أمحق وأحده للمؤمن، راحة ممالت الثجاءة، موت عن ئل. م
روىوند عنه، الرواتن إحدى ني الفجاءة موت أحمد يكره لم ولهذا ، ؛ أحمد[أ

نأمؤعمائل، حاتعل أو بجدار مر الله. رسول أن مسنده في وروى كراهتها، عنه 
الخدثنين تناش ،،ولا الفواترموت أكره إني ت فنال ذك، في له ففيل المشي، 
فتأمله.

إنمالها، تقومون لتم إنكم نعم، نال! لها؟ أفنقوم الكافر، جنازة با تمر ت وسئل 
عنفسئل يهودية؛ ■بمازة وئام ، ٢ أحمد[؛ ]ذكره النفوس. يقبض للذي إعفلاما تقومون 
ا.فقوموا؛ جنازة رأيتم فإذا فزعا، للموت إن ت فقال ذك، 

احرقيالنظ صح وق. صعق، ؤإمادْ 4 أنمل اللل ّاءات أي ني حاء ما باب ( ١  ٣٦ر٤ رنم ماجي ابن رواء ( ر١ 
دالم'نى'نحد.ثنمدينب•الألالآ-م"، 

رواةعن صعغ_4 إسناد، وفي ( ١ ' ٢ ١ )٨ رنم النعس4 ش واييهقي ( ٢٤٥٢١)رنم اك ني احمد روا، ( ر٢ 
^•٠٥١رض 

الجانيإسحاق بن إسادءإبرامم وفي يته، اف رصي مريرة أبي حديث من ٨( ٤ ٥ ر٢ رقم افد ني أحمد روا، )٣( 
صدرقي>رب•و*و 

صعق.إسناده (و٠ي ١٦٨/٢رالمد ني احمد روا، ( ر٤ 
ورقمداود وابر الخناتز، ني ٢  ٩٦ر' رنم لم وميهودي، لحنان؛ قام من باب الختاتز رم/؛؛ا(في الخاري وواء )٥، 

اهرميمد بن روJةجاير عن اكرك، 
الهس.

٤٨



ْءءْ ء ربك؟من ممال ، فدعامؤمنة، عنيارقة يعتق ان أوصت امرأة عن ومثل 
أبو]ذكره مؤمنة. نإنها أعتقها نال! اش، رسول نالت أيا، من ت قال اف، ت قال 

دواداص.

نقال:السؤال؟ ونت القبر ني عقوكا إلنا رد هل عنه: اف رصي عمر أله. وس
أحماو[؛آا.]ذكره اليوم. كهيئتكم نعم 

.٢ حزر القبر عذاب نعم ت فقال القبر، عذاب عن ومثل 

سئدوُكا،أعن فتاوى 
فمل

حقهاحقها_وءن لايندى صاحباإبل امامن فقال: الإل، صدقة ئلهعن و'-
منهايفقد لا كانت، ما أوفر قرقر بقاع لها بطح القيامة يوم كان إذا إلا ورودها- يوم حلبها 
فىأحراها، عليه رد أولادها عاليه مر كلما بأفواهها، وتعمه بأحفافها واحدأنهاوه فصاد 

إلىؤإما الخنة إلى إما سبيله فيرى العباد بغ( يقضى حتى منة ألفا حمسان مقداره كان يوم 
الار.

يومكان إذا إلا حقها يودي لا غنم ولا بقر صاحب، ولا إ فقال البقر، عن ه ثل وم
،عفبمياءرْ' ولا جلحاء ولا عقماء فيها ليس شينا منها يفقد لا قردر؛؛ُ بقاع لها بطح القيامة 

هشر^آهأافيهم>اسمدداةمد
•حس ؤإساده الثقفي صويد بن 

٠صعيف إمناده وفي عنهما، اش رصي عم ين أف عبد رواية من ( ٦٥ ٦٧)رنم أحمد رواه ر٢( 
٠صحيح حديث وعر عنها، اه رصي عاتثة رواية من ( ٢٤٨٩١رنمرأحمد رواء ر٣( 

.مترفارغ )؛(محكان 
اليد.أونميرة الأذن محثقوئة ت والعضباء لها، ترن لا الش ت وابلحاء ، اللترية ت الضاء )٥( 

٤٩



مقدارهلكن يوم قي أحراها، ردعاليه أولاها مرت كلما وتطوه؛أطلاقها، قرونها، نطحه 
النار.ؤإماإلى الحنة إلى إما سبيله برى العباد ي؛ن يقضى حتى محة، ألف حم؛ن 

ولرجلسر، ولرجل هىلرحلورر، الخلثلاثة: فقال؛ الخل عن ه ثل وم
أجر•

فماأورونحة، مرج ني لها فأطال الله، مثل قي رتللها فرجل أحر، له الذي فأما 
طبلها،اشلع ولوأنه حسنات، له كانت أوالروضة، ارج من ذللن، طيلها ني أصائن، 
فشربتابنهر مرت ولوأنها حسنات، وأرواثها آثارها لها شرفآأوثرف؛نأاالكنن، فااستا 

أجر.ارجل لذللنؤ فهي حسنات؛ له لكنت، يسقيها أن يرد ولم منه 

لدكفهي ظهورها؛ ولاني لمصضاففىرذابها، ربطهاشأوسأ، ورجل 
ارجلّ~ر•

وزر.ذللث، على فهي الإسلام، لأهل ونواء فخرأورياء ربطها ورجل 
القادة;الخامعة الأية هذه إلا فيها عر افه أنزل ما فمال; الحمر؛ عن ه ثل وم
]ذكرهالزلزلة( ثرأيرب)آحر ذره مثقالا يعمل ومن حيرأيره. دره مثقال يعمل ؤفوأ 

ب".

بغما فال! هو؟ أكز ، ذم، من ؛ أوصاحارألبس إني : ، iJl^.سلمة أم وسألته. 
تذمهماللئإ[ص.أن->دىزلكتهفزكىفليسنىز، 

يندالطويل الخل أوالطول والثلل، النوٍل، والشرف: علب، راكب ولا يوطن، أو نوءل^ ونشاط الر-0 عدا ر١( 
ولأِطم،لرجه.ويرض، ب لدور الفرس يد ني الأم الطرف ار أحدطرزبفيو"دأومر،، 

عنه.اه رصي مريرة أيي حديث الزكاءس مانع انم ياب ( ٩٨٧رُم)لم عرواء )٢( 
بهالماصها.عمت الفضة عن نمل كانت الحلي *٢٧ نؤع ( ٣١

حنحديث ومر ١( ' ٥ رآ/ والنارممي الخلي، وزكاة مو وما الكنز ر؛(روا،ا;رداودرنم)أآ"ها(فىالركاة؛اب 



علىالمال قرأ؛ ثم نعم، قال؛ اازكاْ؟ سوى حق  Jlilأش وسئل. 
)مة:ي¥ا(وذمْاكام^/

ابنلي ؤإن المد، ذات حفيف زوجي ؤإن حليا، لي إن فنالت! امرأة ألمه. وم
.^٢؛ قال: فيهم؟ الحلي زكاة أجعل أن محي أفيجزئ أخ، 

يات فقلت العشر، أد ت فقال نخلا، لى إن فقال! سأله سيارة أبا أن ماجه ابن وذكر 
.٠ رر فحماها لي، احمها اش رمول 

]ذكرهذلك. في له فأذن الحول، يحول أن قل زكاته تعجيل عن العباس ه وسأله 
أحمد[ر؛،.

حرامسوآاويرذ سلم، علىكل هي زقالت ثل.ءنزكاْالمهلر، وم
٠أقهل أو سعير من صاعا أو تمر س صاعا محدأ، 

ديارأنهبن اث ب مخصرأعن عله موم»أ همم ابن عن •اك همد والدي ءن،ا، اف وصي ملمة أم رواية عن 
الزكاة،.منه لاتردى الذي االال هر ت فقال هو، ما الكنز عن أل وهويعم ين الله همد صمت ت ثال 

حمامريانال ني محاحاءأن باب ٦( ٦ ر٠ ٦ ْ وثم)٩ والترمذي وامنادءصعينح، ١( ■ ٧ الدارسلني)T/ روا، ر١( 
بتتناية رواية من بذاك إصناد، لٍس حديث، هذا الترمذي; نال ، وهوصعم، الأمور بون صني، وني الزكاة، 

رصينس 
•حن ؤإمناده منها افه رصي صلعت أم حديث من نرابة ذي على الميتة باب؛ ١(  ٨٣٥رنم)ماجه ابن روا، )٢( 
أبانجومي ابن سلمان يلق لم أيه من حام أبي ابن قال ، إصناد، لي نال الزوال ني ١(  ٨٢٣رقم)ماجه ابن روا، )٣( 

يدركلم • نال ثم مرل انه هذاالحديث عم، البخاري عن العلل في الترمذي وحكي مجرمل، والحديث، صيارة 
ةالحمالأصول في شيء له ولبس الحديث، إلاهذا ماجه ابن همتي له لبى ميارة وأير الصحابة أحدأمن طيعان 

فهوحن.( ١٨٢٤رقم)بعده الذي الحديث، له ينهي ولكن أقول 
والتر.أليرقم^ايوداردرقم)،آ1ا(فيالزكاة؛اب،رسلالزكاة، أحمدفيافدرقم)آآم(، )؛(روا، 

حن.حديث وهو الزكاة في وا،لأا"(  ٦٧٨)
هومنداJخاريرقموالأقط ؛)مآأا(وُاومرةم)؛^(.نحديثابنصر، )0(رواْاوخارير؛م)أم؛ا(، 

•معتدالخدرك، أي حدبن، رقم)هخآ(ُن وملم ( ١٤٣٥)



منأفنكم علينا، يعتدون الصدفة أصحاب إن فقالوا! الأموال أصحاب ه وسأله 
أبوداودارإل]ذكره لا. ت محال علينا؟ يعتدون فدرما ^ماانا 

يلوحاصره وولد وذوأهل ذومالكسر، إني ت ممال رحل ه واله 
بهاوتمحل تطهرك، طهره فإنها مالك، من الزكاة تخرج ت فقال أمع؟ وكيف أنفق، 

في،أنلل اف رمول يا  '•فقال والمسكن، والجار المائل حق وتعرف وأقاربك، رحمك 
(٢٦بوربويرأه)الإّراء: قال: 

افإلى منها برتت ففد رسولك إلى الزكاة أديت إذا اف رسول يا ومحال: ثي، حفقال: 
أجرها،وللمئإ منها، برئتا فقد رمولي إلى أديتها إذا نعم، اف: رسول نال ورسوله؟ 

أحمدارآ؛.]ذكره يدلها. من على ؤإئمها 

لنانحل لا محمد آل إنا فقال: مولاه، رافع أبي على المحدنة عن ]وسل. 
أحمداار'آ،.]ذكره أنمهم، من القوم مولى ؤإن الصدقة، 

إلىبها يتقرب أن أراد ومحي فيها يصنع ما واسفاه بخيبر، أرصه عن عمر ه وسأله 
نيدبن اف عبد وتصدق . ففعل بها وتصدقت، أصلها حيت سنت إن فقال: اف، 
لهتقال رجل ص أيوب ص حماد حديث من المرق رص ياب الزكاة ثي ١(  owو ١ أيوداودرثم)ا"ه0 روا، ر١( 

وباش■مال فرابن يرمه لم الددص وليم الخصامة ين شر عن سدوس بى س مد ابن وتال ليم، 
حمادرواة ش ان الكلام هذا مض المرد, عون ني نال معمر، ص ءّدالرزاق رنعه أيوداود: تال مات رحال 

أومرنوعا، الحل>يّثه فيكون ت الني القول هذا تال لن يدكر ولم تلنا • نال • الخصاصة ين يثير عن أيوب عن 
أيوبعن فمعمر اض، رسول يا قلنا؛ نال أنه رواية في نمرح أيوب عن ٌعمر ول منرذأ، محكول بعدُ للخلناء 

صمص.نهرحديث أقول! اعلم. واش يرفعه، لم أيوب رحمادعن رفعه، 
(٦٣النوادر)"T/ا٠٠بم٠ع نر الهينمى، وذكر، عه، اف رصي ين أنس رواية أحمدرقم)آهآاا(س روا، )٢( 

المحح.رحال ورحاله الأوصعل في والطراتي أحد روا، وقال 
رقإ)؟0آ(ز،ازكاةفى،ماهيةاكدقهم،توأض

ؤإستاد،منهم النوم مولى باب الزكاة في ( ١ ■ ٧ )ه/ ار والنالزكاة، وأيوداودرنم)'هأ'ل(ةي ومواليه، يته 
عنه.اش رصي رافع أبي رواية س صحح، حن حديث الترطى؛ وقال صحح، 

وأبوداودددنموآمأل(فيالرصبة،  ١٦٣٢وسلمرقمرالرف، ^كروطفي 



غيره،مال لنا يكن ولم وجوهنا، قيم كانت إنها اش رمول يا ت ممالا أبواه فأتاه له، بحاممل 
بعدفوارثاها أبويك، على وردها صدقك، منك نل ند اف إن فقال! اف عبد فدعا 
تذمْام[را/ذلك.

الدابةأوظهر الدرهم أحدكم ممنح أن المنحة! ممال! أقفل؟ الصدقة أي ومثل. 
ا.أحمدا؛ نذكره البقرة. أولى الشاة أولن 

أبونذكره تعول. ممن وابدأ المقل، جهد ت فقال المسألة، هده عن مرة ثل. وم
داود[رم.

الفقرتخشى شحيح صحيح وأتت تصدق أن نقال! عنها، أحرى مرة ثل. وم
الشأ؛ُ•وتأمل 

ُ.الماءأ سقى فقال: عنها أحرى مرة ومثل 

فقال[.عنها، أحرى مرة ]ومثل 

.مآوا'اأ(فىالأءتاسبابممومنىرقاره'اما(فىسم، )االأ\اآ(فىالوءايا، 
ت.اه رصي الخطاب أن عمر رواة س الحس، يكب 

مفياكرك،0/خإمرساكمي،ونمْ
رجالهوبمنه رجعة من أجد لم مدا وبجر ونال، الطراني وواْ ونال ، ( ٢٣٣/ )٤ اازوائاJاا امجعع في الهنس 

الصحح.رجال 
عنه،ألد رصي عري ماين اص مد >دث من صعتف، ؤإمستادء ( ٠١٢١)وايويعلى ( ٤٤٠١)رقم أحمد رواه ( ٢ ) 

الصحح.رجال أحمد رجال ت ونال ( ١٣٣)٢! الزوامم٠ اعجهع محي الهيثمي وذكره 
افرصي هريرْ أبي حدبن، من حن، وإمائه ذلك، ني الرحمة في ياب الزكاة »ي ١(  ٦٧٧رقم)أبوداود رواه )٣( 

عته

س0تمت،وصيمرآم-ا(فىامكاة،وابوداودرقإ
عته.اض رصي هريرة أبي حدين، من الوصية، ناخر الكرامة،ي باب الوصايا في ( ٢٣٧رآ/ واكاتي (، ٣٨٦٥)

لمالجب ين مد نإل مقطع ؤاصناده ال؛، ض من نضل قي باب الزكاة و'خآل(ني  ١٦٧٩داودرقمرأبو رواه )٥( 
.ثراهده الحديث ولكن • عنه اش رصي عبادة ين معد يدرك 



منيها؟أجرز من له هل ■' حياصه ثغشى الإل عن مالك بن مراقة ق أل وس
]ذمْس>نمم، فقال: 

القرابة،أحر أجران: لهما فقال: أزاوجهما، على الصدقة عن وسألته.امرأتان 
زوجيعالي الصدقة الممقة من عني أتحزئ ماجه: ابن وعند عليه[، ]متفق الصدقة. وأجر 
.، القراية١٢وأجر الصدقة أجر أجران: لها اف.؛ رسول نقال حجرى؟ ز وأيتام 

فقال:أفأتصدق؟ الزبير، عل أيحل ما إلا مال ر ما فقالت؛ أسماء ه وسألته 
.؛ [١٣عله ]متفق عليك. نوءي رعي ولا ش تمد 

بينكماوالأجر نعم، فنال؛ بشيء؟ مولاي مال من أتصدق مملوك؛ ه اله وم
اإم[ا؛،.لذكرْمنصفان. 

فيتعد ولا تشتره لا فقال؛ به، تصدق فرس ثراء عن عنه افه رصي عمر ه وسأله 
ءليهالْا.]متفق ئئه. في كالعاتد هبته في العاتي فإن بدرهم، أعهتاكه ؤإن صدنتك 

صلةسلي ولوأن ميتا، المعروف ضزتاثى لا : فقال العروف، عن ه ثل وم
صحح.حاويث رم جسم ين سراتآ رواية أحمدرنمرا'آاماا()؛/ْماا(س ررا« )١( 

لأطمفىانمر،وىوارتم)-ىا(فىاركاة،
ادرصي عري اين'امراة نيب حديث عن الأقارب على الميتة باب الزكاة رْ/آآو'آاّا(فى اني والن

القربى.ذي على الميتة باب ١(  ٨٣ر٤ رنم عاجه ابن ورواء ءبما، 
سع،وطم)ا^ل(فيايكاة؛ابسفىالأماق،
ص،واكرىوىرتمراآآا(فىاورباب'اجاءفيس،

عنها.اه رصي بكر ابي بنت اسعاء حديث م الميتة ش الإحماء ني باب الزكاة في ٧( ٤ رء/ والتائي 
صدتةباب الزكاة از)ه/آا"وأا"(؛ي والن، مولا، من البد أننق ما باب الزكاة في '١( ٢ رقم)٠ لم مرواء )٤( 

محه.اف رصي اللحم أبي مولى عمر رواية من انمد 
(٢٨٢/١(فيالهات،والوطأ)١٦٢١^ى،وملمرقم)ره(رراء 

حديثمن ١( ٠ اثي)ه/ع'اواّ والنالزكاة، ني ( ٦٦٨رقم)والترمذي (، ١٧٩٣وابرداودرقم)الزكاة، في 
رصيافت.بنالخ»لاب عمر 

٥٤



ولوأنالتقي، إناء ض يزك س مع ولوأن النعل، شمع تعطي ولوأن الحبل، 
ولوأنولوأنتلشأحاكووجهلن،إلمهشق، ماهمءَسرضألماسيوذدهم، 

.٠ أحمدار ]ذكر0 الأرض. ني الوحشان نوني ولوأن عليه، فتلم أحاك تلهى 
فوافحير، لكل أجمعها وما أنفعها، وما أحلاها، وما الفاوي، هذه أحل ما زالل< 

المستعان.واف وفلان، فلأن فتأوي عن لأعنتهم إليها همهم صرفوا الناس لوأن 
وجبتت فمال ماتت، ؤإنها بعبد أمي على تصدقت إني ت فنال رحل اله. وم

تذكرْالن1فعياص.وهوللئ،مميراثك. صدنك، 

وجب،فقال ، ماتت، ؤإنها أمي على فن، تهل إش فمالت،! امرأة وسألته. 
مالم[أم.]ذكره . اليرايث، عليل؛، وردها أحرك، 

نعم.ت قال عنها؟ تص_دقتا إن أفينمعها ، نونبت، أمي إن فقال! رحل ه اله وم
البخارى[ر؛،.نذكره 

أحرلها فهل ، تصدقت، لوتكلمت، وأقلتها ها، نفافتلتت، أعي إن فمال أحر وصاله 
]متفقءليه[أًُ.نعم. قال: إنتصدنت،عنها؟ 

(سيىJثرسسصرضسمo،ولخ٤٨٣ر٤٨٢/٣
فقراته.لحض الصحح في نواهد 

•ؤإسنادء■صن حده عن امحه عن شمب عمروين روايت ْين ( ٢٣٩٥)رنم ماجة وابن ( ١  ٨٥أحمدرآ/ بعناه رواه )٢( 
ومدىرنممآأ(فيهملكة،ريداودرقإ)*ا(رواْلم)ا؛اا(فىانمامابسا، 

ورثها.نم يصدئة تصدق من ياب الزكاة في ( ١ ٦ ٥ ور٦ الوصايا في ( ٢٨٧٧)
في(  ٢٨٨٢)رقم داود وأبر أمي، عن صدنة أوبناني أرصي نال إذا باب الوصايا (في ٢٨٩)ه/الخاري رواه ( ٤ ) 

فىالوصاياباباكدنةءنس٠ن
*عنهما اف رصي عباس بن اف عبد حديث 

رتم)أ**ا(ةيوملم يتصدقواعنه، أن فجأة توفي لن تحب مايالوصاياباب )ه/ابمآ(في البخاري رواه )٥( 
الوصايا،واكثي)أ/ء0آ(فيب

عنها.اف رصي عاتنة حديث من 



)عم.ت ئال عنه؟ أتصدق أن أنمضه يوص، ولم مات أيي إن فقال؛ وسأله.آحر 
ملم[آا،.نذكره 

منالخاهلية ئي بها أتحدث كنت أمور الاله رمول يا ت فقال حزام بن حكيم ء وسأله 
الخير.من لك ملف ما على لت أمI فال أجر؟ فيها لي هل وصيفة؛ وعتانة صلة 

تضقعليه[ص.

الرحميصل الخاهلية في كان وأنه حدعان؛ ابن عنهاعن اطه رمحي عائثة وسألته. 
حتليثيلي اغفر رب يوما يقل لم إنه لايشعه؛ • فقال ناقعه؟ ذلك فهل الك؛ن؛ ويْلعم 

لمار"آأ.منذكره الدين. يوم 

منأوقيمتها درهما حمسون فقال! المسألة؛ ؤيحرم الذي الخى عن س وسئل 
أحمدا؛؛'.]ذكره الذهب. 

غناءوذاك اليوم، غناء هذا فإن أويعشيه. ينديه ما • للأخر جوابه هذا ينافي ولا 
٠أعلم واف المائل. ذلك حال إلى بالشبة العام 

أحبرتناأليس ت فقال بحتناء؛ إليه وندأرسل عنه اف رضي الخهئاب بن عمر وماله. 
عنماكان فأما ألة، الممن إنماذلك فقال; أحدسيئا، لايأحدمن خيرألأحدناأن أن 

سيئآ،أحال.أ أّأل لا بيده نفي والاJي عمر! فنال افه، رزنكه هورزق فإنما مسألة غير 

^كلىتإفىالمت،رالأش)آ/اهآ،آهآ(فى
محه.اف رضي مريرة أي حديث م المن، عن دنت انم نضل باب الوصايا 

يمنم،ويمرقإرمأا(فيالإبمانيابيم
محه.اه رضي حزام ين حكم حديث عن ، يعدم أملم إذا الكافر عمل 

رضيعاتثّة رواية من عمل، يتفعه لا الكمر على مات من أن على الدليل باب الإيمان آفي ٢١٤رتمرلم مرواء )٣( 
١٣٠٥١.

صحح.رموحديث نلهرغتى، عن مال من باب را/ههما(،وا؛نما-بمرقمر'أحا( احمد رواه )٤( 



مالك[أا؛.]ذكره أحدته. إلا غيرمسألة من شيء ولايأتيني 

تمملق؛١١۵^٠>فتاوى 

فمل

الصدقةنأي قيل: رمضان، لتعفلم شعبان ت فقال أفضل؟ الصوم أي ؛ ثل. وم
أيثل! مأنه المحيح في والدي • ٢ الترمديا٠ ]ذكره رمضان. صدنة قال أفضل؟ 
الصلاةفأي نيل! المحرم، ئدعونه الذي افه شهر فقال! رمضان؟ شهر يعد أفضل الصيام 
جزففي الصلاة قال: المكوية؟ بعد أفضل 

اُلرم،الأشهر به يريد وأن العام، أول المحرم اش بشهر يريد أن ويحتمل • شيخا نال 
أعلم.وافه 

صائم،وأنت علمي يحلن، افه، رسول يا فمالت،: عنها اطه رضي عاسة وسألته. 
فيرمضان أوقضى غيررمضان، في صام من إنمامنزلة نعم. إ فمال آ، حيأكلت، ثم 

شاءمما وتخل ، فأمضاه شاء مما منها نجاد ماله، من صدنة أحرج رجل بمزلة التُلوع 
،j؛:^jLv ناولها نم ، فشرب، هانئ أم على ه ليحل ■ اييءر'؛ الن]ذكره فأمسكه. 

^سفمصح':ذالاردذاتيفيمحردا٠ ٢١ر
الد.رحمه يار اين عطاء رواية من والحل.يث الصححن، من شواهاو وله وجوه، من الوطايتمل 

صعيف.ؤإساده أنس، حديث من ٦(  ٦٣ررنم الترمدي رواه )٢( 
سسمم،ورداودرنمربمآإأ(فىاكوم،نحرثلي

•همير؛رضاهءه 
الهارتلموال،والاني)،/ياوهآا(من شة 

؛آ(فيانمومبابفى00رامداردرثم)^قم)مموإم(، 
عنها.اف رصي عائنة حديث من الصيام، في الية في الرحمة 

٥٧



ثاءؤإن صام، ثاء إن ه، شأمير الطؤع الصائم •' فنال صائمة، كنت إني فنالت! 
هالني فدعا طعاما، صنع سعيد أبا أن الدارفطني وذكر . أحمد[رآ' نذكره أفطر. 

أخوكك صنع ! افه. رمول فقال صائم، إني ت القوم من رجل فقال وأصحابه، 
اندبنحفصة أن أحمد وذكر .  ٢٢١مكانهيوماآحر وصم أفطر أحوك! لك، ونكش طعاما 

'•فقال ، ذلك، عن اش رسول فسألتا صائمتين، وكانتا وعائنة هى منها فأكالت، شاة، لها 
يومأأبدلا 

نذكرهنعم. قال! صائم؟ وأنا أفآكتحل عيتي، اشتكيت، ند ت فقال وسأله.رحل، 
لوكانلا، باترصوأساكيء؟إقال: اكرمذى[ا'/ 

أ.^ ١٥٠الخدثن إسناد وفي • القرآن في لوجدته فريضة 
هذه،مل ! اف. رسول له فقال الصائم؟ أيقبل سالمة، أبي بن عمر ه وسأله 

ماللئ، افه غفر ند افه، رسول يا قال! ، نلاائ، يفعل اممه. رسول أن فاخرته سالمة، لأم 
نذكرهله. وأخناكم ف لأتئاكم إني ت اش. رسول له فقال تأخر، وما ننباائا من تقدم 

منفوجد رمضان، في وهوصائم امرأته قل رحالآ أن أحمد الإمام وعند • ماإم[لأا 
(فيامم،٢٤٥٦ودرقارb٨سمرالطرع،

رماصحح، رتالفىاممبس: ري(ومححه،  ١٦•والحاكمرُم)• (، ١٢٦٣٥٣الدرثم)ثي راحمي 
محها.اه رصي مانئ أم رواة من يمح، لم مدا عارض 

ُالودئ،ضب،.)آ(رواْالرار»طنىرآ/ما(وعرمل، 
صعق،.إستاده ويي عنها، اف رصي عائثة حدين، من ( ٢٤٥٧٠رقم)الند احمدفي رواه )٣( 
عنبمح ولا بالنوى لس اكرمذي:  til؛للمائم، الكحل ني جاء ما باب، الموم ش ( ٧٢رنم)٦ الترعدي رواه )٤( 

الاغظفىاسس)آ/اها(،روا.اُرداودسسلاكيثفىسااببشي.،شلأةس،قال 
نبمح، ماس ابن دءن الأوسط، ني اتجراتي عاسة؛ي مولاة بريئة عن اناب ويي ، بإسناد،؛ ولاباس انس 

جيد.يإسناد للبيهقي الإيمايل 
•الحديث و*ومكر الكن ين عب نر الأوذاعي عن يرو• لم إ ر٠ال، ١( ٠ ٩ / الدارممي)١ رواه )٥( 
اهرصي سلمة ايي ين عمر حديث، من ؤ محرمة لت، الصوم ني الملة رنم)يىاا(باب،فيان الم مروا. )٦( 

عتهها.
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سافه رسول أن فأحمرتها ذلك، عن ملمة أم فسألت امرأته فأرمل مديدأ، وحدأ ذلك 
اللهإن ، افه. رمول مثل لما ت ونال شرا، ذلك فزاده زوجها، فأخرت يفعله، كان 

رمولفقال الله، رمرل فوجدت ملمة، أم إلى امرأته رجعت يم ماماء، لرسوله يحل 
قدقالت; ذلك؟ أفعل أني أحبرتها ألا فقال! ملمة، أم فأحبرته المرأة، هده ما ! اف،. 

يحلافه إن افه. رمول مثل لما وقال! مرأ، نلانإ فزاده زوجها إلى فذهبت أحبرتها، 
بحدوده.وأعلكم ال4 لأتقاكم إني وافه وقال! ه، افه رسول فغضب ، ماء ما لرسوله 

اقبلفقال! أنمابآسأله أحمد وذكر • ٠ ءنهم[ل افه رصي والمافعي وأحمد مالك وذكره 
ثمقال:نعم، أقزوأنامحائم؟لأل; والهشخ: لا، قال: 

هء'<نف

أٍلعمكفقال: صائم، وأنا ناميا وشربت أكلن، اطه رسول يا فقال: رجل هؤ واله 
فانصومك، أم صحح: بإستاد فيه الدارقللتي وعند ، أبوداود[ ]ذكره • وصفاك اطه 
رمضانر؛أ.من يوم أول وكان علميك، قضاء ولا وسقاك، أؤلحمك افه 

كنتفقالت: تك؟ ما فقال: فأمسكت، معه أكلمت' امرأة ذلك عن س ومحالمه 
هوفإنما صومك؛ أنمى : فقال. شبعت؟ ما بعد الآل ذواليدين:فقال ^_1،، صائمة 

. ٠٠١أحمد[]ذكره إليلئ،. افه ماقه رزق 

جلءفيارذفىاشلأستم،موبخا
ملها■التي ملم لهاروايت لينهي الأمار، س رجل ءطا»ص عن مح وأحد;إسنادص مدالرزاق 

سفيبساتم،بم،سسرواة
•افءن،-ا تمداف;نتماسرض 

ُسمنسدمدفىالسبمح• *ريرة، أ؛ي حديث ناّتاس أكل س باب الموم ش ( ٢٣٩٨رنم)داود رئاءأم )٣( 
ومقاْا.افم فإفاأطعمه صومه غليتم وشرب فأكل صائم 

راكحح.رام، (، ١٨■)أ(روا،الدارةطنى)آ/ 
ومهاحكتم،  ٢١زالكيررب واديراني إسحاق  ٢١حديث من ( ٣٦٧/ را" ٢( ٦ ٠ ٢ ندرثم)٩ أحمدرالروا، ر٥( 

.صاف وفيه ، بثار 



•اللل ومواد النهار هوياض فقال؛ الأموي، والخط الأيض الخبل عن ه وسئل 
لذمْالائيا،.

إنيننال: ذألوهعنذلك، الوصالوواصل، عن ونهاهم 
]مفقضه[اآا.مفي. ريي طعمى 

رمولفقال فاصوم، جنب وأنا الصلاة تا»ركتي اف رسول يا فقال: رجل ه اله وم
غفرفد اض، مثالنايارسول لت فقال: فأصوم، جنب وأنا الصلاة تدركني وأنا : ه اش 
ض،أحثاكم أكون لأرجوأن إني وافه فقال! تأخر؛ وما ذنبل؛، من نندم ما لك افه 

منم[ُم.]ذكره أتقي. مما وأعلمكم 

أإطرتا؛ا.شئت ؤإن صمت شئت إن فقال: المفر، في الصوم عن وسئل. 

عليفهل مأجدشنوْضالمامفىثم، ألههح>ةبنءمروصال: وّ
فلاجناحيصوم أن أحب ومن فحمن، بها أخذ فمن اممه، رخصة هي فقال: جناح؟ 

لماُْ/تذكرهمامعليه. 

أحدكمعلى كان لو أرأيت إليك، ذلك فقال: رمضان، فضاء تقْليع عن ومثل. 

الخطعن الأيض الخط لكم سن حتى راشربوا تحال؛ اف تول باب الموم الخاوي)؛/'ااا(في رواء )١( 
^س،وبيرتمصآ(،وبيداودرقارآ؛صنبوك

ت.اض رصي ١للاني حام ين عدي حديث من انمام، ش ١( ٤ ٨ / والنارر٤ الحور، 
ءنهمًالفىالهي باب يمرقإر0-اا(فىانمام 

صها.اة رصي رواة عن الصوم، 
ٌالمةوأم عاتثة حديث من حب، وم الفجر عليه ٠^ من صوم صحة باب الصيام في آ ١ ١ ٠  ٩١رنم رواءُلم  ٢٣١

رصي

محيا.الله رصي عائنة حديث س ١( ١ ٢ ر١ رنم وملم ( ١٨٤١١رقم الخاري رواء ( ٤١
المرقمراآاا(ليما(،واداررل/ْعا(.ره(رواءم



]^٠ؤيغمر. يعفو أن أحق فاه قضاء؟ ذلك يكن ألم والاJرهمان، الدرهم قفى دين 
ر1ّنادْحناراا.الدارقتلتي، 

فقال!عنها؟ أناصوم ونذر، صوم وعليها مانن، أس إن ت فقالت امرأة وسألته. 
قال:نعم، فقالت; عها؟ ذلك يودي أكان فنقيته، دين أمك على كان لو أرأيت 

اههإن فندرت البحر، ركبت، امرأة أن داود أبي وعن • ' [١٢عليه ]متفق . أملن،عن فصومي 
أوابنتها فجاءت ماتت، حتى تمم فلم اف، فنجاها سهرأ، تصوم أن نحاها وحل عز 

•٢ عنهار تصوم أن فأمرها اف. رسول إلى أحنها 
يافاهدي متهلوءت؛ن، صاومت؛ن وعاتنة أنا أصبحت إني فقالت! حفصة ه وسألته 

ينافيولا أحمدال؛'، ]ذكره يومأ. مكانه اقضيا ه! افه رسول فقال عليه، فأفطرنا طعام 
أقفل.القضاء فإن ه؛ نفأمير المملؤع الصائم قوله! هدا 

هاقه رسول فقال صائم، وأنا امرأتي على وقعن، ، هلكت، ت فقال رحل وسأله. 
لا،قال متتابعين؟ نهرين تصوم أن تستهلح فهل • نال لا، • قال تعتقها؟ رقثة نحد هل 

أتيإذ ذلك على نحن فبينا احلس، قال؛ لا، قال؛ كينا؟ ممتين إطعام نحد هل قال؛ 
تقال أنا، قال: السائل؟ أين فقال! - الضخم الكتل والفرق؛ تمر_ فيه بمرق س نبي ال

لائها—بين ما فواممه اش؟ رسول يا أعلىأممرمني •' الرجل فقال به، فتصا.ق هدا فخاو 
ثمقال:ففحكامهخى؛دتأنيايه، ق-أهلمحت،أفقرمنأهليتي، 

يه,يممرى شامل. وله حن، ؤإساده ١( ٩ ٤ y/ الدارتطتي) رواه ر١( 
المٍامنقاء باب الصوم ز ١( ١  ٤٨رنم)الم ومصرم، عله هات هن باب الصوم رأ/آآ'ا(في الخاري رواه ر٢( 

سرءنالم،،والرسر\اي(فياكومرمرواْاير'دارد 
•ءنبم*ا اق رض •ماس ا;ن حديث س الت عن الصوم ر حاء ها باب 

سفىنمابمرمأ-آ(وثال:رواههمان
ضعم،.وشإساده رالأرط، والطراز 
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]u;_أطك. أطعمه 

كنتإن ت فنال رمضان؟ بعد أصوم أن ذأمرذى شهر أي فقال رجل؛ أله. ومح
نومعلى فيه ؤيتوب قوم، على اش تاب نهرفته فإنه المحرم، نمم بعدرمضان صائما 

أحمد[أآ/نذكره آحرين• 

شعبان؟في تصوم ما الشهور من شهر في تصوم رك لم اف رسول يا ت ئل. وم
إلىالأعمال فيه ترنع وهوشهر ورمضان، رجب بين عنه الناس شهريغثل ذاك • فقال 
أحمدارم.نذكره صائم. وأنا عملي يرفع أن فأحب العالمين، رب 

عرأنزل وفيه فيه، ولدت يوم ذاك ت فقال الاثنين، يوم صوم عن نل. وص
القرآن.لذكرهسالم[ّ.

تكادلا حتى وتفطر ضلر، نكاد لا تمحوم إنك افه رسول يا •' فقال أسامة وسأله. 
الاثنينيوم ت فال يومين؟ أي ت قال صمتهما. ؤإلأ صيامك فى يحلا إن إلايومين تصوم، 

أنفأحب العالمين، رب على الأعمال فيهما تحرض يومان ذانلنا قال؛ الخميس، ويوم 
أحمداأْأ.وذكره صائم. وأنا عملي يعرض 

الاثنينيوم إن فقال! والخميس، الاثنين تمحوم إنك اض رسول يا ت فقيل ثل. وس

نلكمر،عله شيءسيق له يكن ولم رمضان ش إذاجامع اب الصوم را؛ا(في  ١٤١الخاري)؛/رواه ر١( 
(فياكرمابئار؛.نش٣٣٩٣و٢٣٩٢و٢٣٩١و٢٣٩)•

مريرةأبو رواية من رمضان، الغملر!ي كفارة قي حاء ما باب الصوم ز ( ٤٧٢ ) رنم والترمذي رمحمان، في اعله 
افمح٠.رضي 

ضعف.ؤإصادْ الحرم، صوم ني ماحاء ياب الصوم ش ( ٧٤١)رنم رالتردي را/؛ها(، احم،• روا، ( ر٢ 
.حن ؤإمناد، ، ث الني صوم باب الصوم ش ٢( ' ١ )،/ اش والن، ٢( • ١ الم)ْ/ ش احد روا، )٣( 

(،٢٤٢٥)رثم وابوداود شهر، كل من أيام تلاثة صيام امتحباب باب الصيام ر ( ١ ١ ٦ ٢ ) رنم لم مروا، ( ر٤ 
محه.افه رصي ثادة ابي حديث من الصوم (_ T'Uوالناش)؛/

(رْ/ا'أ(منحدثاّائينزد،وإئاد،ِن.
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ابننذكره يصطلحا. حتى يقول! مهتجرني، إلا مسالم لكل فيهما اض يغفر والخميس 
ماحه[راأ.

1قال أو أفطر، ولا صام لا قال! الدهر؟ يصوم كن كيف اض رسول يا ت ه ثل وم
أحد؟ذلك ؤيطيق ت قال يوما؟ ؤيفهلر يوس يصوم بمن كتف ت نال • يفطر ولم يصم لم 

كيفت قال اللام. عليه داود صوم ذاك فال! يوما؟ يومأويفطر يصوم بمن كيف ت نال 
"•اش. رسول نال ثم ذلك، طوفت أنى وددت ت نال يؤمن؟ ويفطر يومأ يصوم بمن 

عرفةيوم صيام كله، الدهر صيام هدا رمضان، إلى ورمضان شهر، كل من ثلاث 
أحتسبعاشوراء يوم وصيام بعده، الى والسنة قبله التي السنة يكثر أن اف على أحتسب 

.، مالم[ألنكرْ يعده. التي السنة يكثر أن اش على 

إلاالجمعة يوم تصم' لا فقال: أحدأ؟ أكلم ولا الجمعة يوم أصوم رجل: ه وماله 
تنهىأو بمعروف تكلم أن فلعمري أحدأ تكلم لا أن وأما شهر، في أو أحدها هو أيام في 
أحمدازدكره ٠ تسكت أن من حير منكر عن 

يومأفيأءتكفا أن الجاهلية في ندرت إني إ فقال عنه اض رصي عمر ه آله وم
اذهبفاعتكفيومآ؛أ.فقال: فكيفترى؟ المسجدالمام، 

ملم.ز رلمضه حن، ؤإمادْ والخمى، الأنمن يوم صام باب ١( ٧ ر'٤ رنم عاجه ابن رواه ر١( 
افرصي قادة ايي حديث ُن نهر، كل من ايام ثلاث؛ صيام اسماب باب الميام ش ١( ١ رئم)٢٦ ملم رواء )٢( 

حن.رإّظدْ ، ( ٥٢٢ آ(رْ/ ١ ٤  ٤٧رنم)الث ني أح،د روا، )٣( 
والترمديوملمرنمرآهأ-ا(فيالأءانواكزور، ^ص)أ/ي'آآ(فىالأذكافابالأذكافبم 

عه.اف رمي الخطاب ين صر حديث من (، ١ ر١ رنم النورباب ؛ي ١(  ٥٣٩رنم)
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المدرعن)؛L^ فتاوى 

فنل:رمضان. في بل نال: غيره؟ أوني رمضان أني القدر، للة عن ه ثل وم
إريومهي بل قال؛ المامة؟ يوم إلى هي أم مضوارقت نإذا ماكانوا الأنياء ُع تكون 

أوزانمشراشسوئفىسالأول، نال: فىأىرمضانءى؟ شل: القيامة، 
لأتسأليصشيءابمغوهافىسم'الأوام، فىأيالذرق؟نال: فقيل: ام. 
غضبافغضب، هي، العشر أي ني أخرني ئا عالك بحقي عليلثا أقمنا فقال: بعدها، 
أحمد،]ذكره بعدها. شيء ص سأئ لا الأواخر، الع في التمرها وقال: ثديدأ، 

هئلأ؛وذ%،ب

١رمضازرآآ كل في فقال: القدر، ليلة عن مثل أنه. داود أبي وعند 
ييفقال: وعشرون، اثتتان السائل: فنال كم فقال: أيضا عنها ومثل 

أبوداوداُ^.نذكره وعشرين٠ ثلاثا يريد أوالقابلة، فقال: رجل ثم الليلة، 

ُن.ْالموها فقال: المباركة؟ الليلة هده نلتمس ض أنيس: بن افّ تمد وصاله. 
وعثريزّ.ثلاث ليلة اء موذلك الليلة، 

_ءائ— ننلرنرجعلن وب ■مر، اف رذيرمي عنرحديث (، ١٧١آ()ه/ '  ٩٨٨نيراكرنم)روا،احمل. ر١( 
صعق.إّناده وفي عليك^ بطي عليك 

وثب ijLjL،،روا0 ت أيوداود فال رمضان، كل في القدر ليلة ق1ل من باب الصلاة ز ا  ١٣٧٨رنم)أبوداود رواه )٢( 
صعق.إسناد، النيرثرم، إلير يرنعاْ لم يم اينر علير مرانجرإسحاق

ا،ر،غٍر يرمه لم أيمر ين عدافه ين نحمر، سيء ومر القاJر، نيرليلة باب الملأ؛ مر ( ١٣٧٩رنم)ايوداود روا، )٣( 
يورلم غريب وذاحديث ائوداود قال مختمرسراييرداود: مر الننري وقال ننات، رجاله ؤاني حبان 

صعق.وموحاويث اسمر، ين، اف ب ،نررواية ءٍرذاالخيث، محمر، عن الزمري 
اا؛هينرايمررصي افه مد حاويث مر صمف رإسادْ الن^نر، مرللة يا الملأ؛ )ا(رواهابوداودرقم)'خمل(م، 

صه.
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لكليس يمولون؛ الناس وكان الوجه، هذا ني أكري إني • فقال رجل أله. وم
ثتغواأن جثاح عليكم ؤل؛س • الأية هذه نزلت حتى يجبه فلم افه رمول فسكت -ج، 

لكت ونال عليه، ونرأها افه. رسول إليه فأرمل ( ١  ٩٨ت )البقرة ربحم4 من فضلا 
لذكر0أبوداود[رآ*.حج. 

التثمثنال! الحاج؟ ما ت فقيل والج النح نال! أفضل؟ الحج أي ! ثل. وم
لذكرْالثاقش[ا".الزادوالراحلة. uالبل؟نال: قال: الممل، 

قالفهوأفضل، تعتمر وأن لا، فقال: هي؟ أواحبة العمرة، عن ثل. وم
أواجبةانمرة عن افأخرني رسول يا نال: أعرابيا أن وعندأحمد صحح. الترمذي: 

؛.^٠٢١٣حير وأنتعتمروا لا، فقال: هي؟ 
وبينمفىسرمرهم؛آ(،وإطد،مى، )ا(روا،ايرداودرنم^ي\(فىابابص، 

اف.رحمه اعامأالمعي أبي رواة عن ، ( ٣٧٨٩رنم)والطري 
رنمماجه وابن ء-مران، آل سورة وعن باب المم ني '٣( * ر١ رنم والترمذي ، ٧( ٤ ر٤ رنم الثانعي روا0 ر٢( 

قالى دمرمتريك الكي يزدالخوذى بن إيرامم مدم وني النة ثرح في والنوى التامك، ثي ( ٢٨٩٦)
تكلمامررند بزيدالخوزي بن إبرامم حديث من إلا نمرنه لا حديث عذا الترعاوي؛ ونال التقريب، في الخافظ 
نياماالحز، لرجه إل بيا برمي نواعد للحديث ولكن أنول: الامفيإ؛راممعنذلض، اعل بعض 
انظرالترمذي، رامتغربه عته اض رمحي المديق يكر أبي حديث من واليهني والحاكم ماجه وابن الترعدى روا، 

■ادمتيعا •صررضي بن بداه رواية من والحديث ٢( ٤ و•  ٢٣٩حجر)آ/ ابن للحافئل اير تلخص 
(،٢١٦/٣افد)انممرةبيصاملأ؟،وأحدني 

بضوني حس حديث وقالاكر،ذي: صعق، وم بن حجاج ّندْ وني ( ٩٣٤ 0/ ت راليهقي»ي 
مرانه.دلس،والاتفاق تضمنه على الأكر فإن الحجاج احل ننلركبر.ن معمحه وفي صحح، حن المخ 
•اليهقي وقال تمحعٍفة، على الناقل اتفق فقد تمححه ش الترمذي بكلام لايغتر ان يبني • التروي ونال 

مطاءصءن ليجمه ابن حديث بمي ذلك بخلاف جابرعرفرمآ عن وروي برعرفوع، جابرموقوف عن الحفونل 
فيوقال ضعف، لهيمة وابن عدي ابن احرجه المتع! في الخافغل نال فريضتازا والعمر؛ 'رفرعا'الحج جام 

صوالمحتج ضعيفان، وعما لهعه ابن حديث ومارصه ارءلاة بن الحجاج حديث جابر عن والشهور ت التلخص 
بإّنادالمالكي ابيم ابن ردى القحايضأ: في وقال جابر، ين الخدر ابن صجءن ابن نرلهكذسرواْ لبرمن 

واحعدالشافعي عوالشهورعن انمعر؛ يوحوب يرجابروالنول عوقوف صرة يله لم مجابرلى ين حن 
من( ١٣٩٨٨احمدرقم)وروا، الحب. و*ونول سمع المعرة كهورعن الأتر، اعل وغرمامن 

عنه.اف رصي جائر حديث 



ركوبيطع لا كبير وهوشخ الإسلام أدركه أبى إن ت فقال رجل أله. وم
تنال نعم، نال! ولده؟ أكبر أنت نال! عنه؟ أفاحج عليتا، مكتوب والحج الرحل، 

نحجنال: نعم. ئال: هه؟ يجزئ ذلك كان عنه، فقضبمه دين أيك على كان لو أرأيت 
أ-حمدارالنذكره عنه.

فقالالظعن، ولا العمرة ولا الحج يستطيع لا كمر شيخ أبي ت فقال أبوذر و. وسأله 
.؛ كلهم إسناده رجال • الدارنهلني قال واعتمر. أيك -بأعن له؛ 

علىكان أن أرأيت ت فقال عنه؟ أفأحج يحج، ولم مات أبي إن ت ممال رجل وسأله 
أحمال[ر"آا.]ذكره أحق. افه ندين ت قال نحم، ت قال قاصيه؟ أكنت دين، أيك 

حجينعم، ت قال عنها؟ أفأ"ج نحج، ولم ماتت أمي إن ت فقالت امرأة وسألته. 
.٠ صحح[ر ]حديث عنها. 

علىلوكان أرأبت قال؛ بمج، ولم أبي هلك قال! سأله رجلأ أن الدارقهلني وءنل٠ 
السؤالأن على وهويدل ءنهلْ،. فاحجج ت قال نعم، ت قال ^،؟ ٠٠أشل فقضيته دين أيل؛، 

أعلم.والاله الوجوب، عن لا والصحة، القبول عن كانا إنما والحواب 

رنماقو ني احعد واحرجه الدين، نماء نماءالحج سب ايإباب ال(في وه  ١١٧اتئ)®/رواءالن)١( 
دوجةبهاإل يرم شراس للحديث لكن جان' ابن غم يومه لم الكي الزير بن يوث م ور ١( ٥ ٦  ٩٣)

محهعا.اف رصي الزير اه؛ن حمد حديث م الحز 
فيانيباباحا،فىانيءنصامرص،وم(، ٢٨٣رآآ(روا،الدارمميرآ/

الرجلءزأ المعرة باب الخج رْ/مالل(في اني والن، ير، عن يحج الرجل باب الناسك داودرنم)'لهلافي 
رمولمط.الشاي رنين أبي رواية عن صحح، حن حديث ت الترذي وتال صحح، ؤإسإد، لايتهلح الذي 

الصحح.نواهدني وله ؤإمحنادءحن ( ١٨١٥الندرنم)رواءأحمدني )٣( 
١(رالمام ١٤٩ٌنهرنم)ورواءملمباًلول •_الشحاللحتر، الخج )٤(روا.اكرمذيرنم)آآا(فيالخجباب 

سحديثاسودشواهد،نحديثاينحماسرتم)ااا(.
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عنأحججت  ijUiله، قريب ^0، ص لست يقول! سمعه رجلا وأنش. 
وأ-حمدنذكره ثبرمة. عن حج ثم ، مالئ، عن حج ت ثال، لا، ؛ نال، ملث،؟ 

تعاليءرا؛.رحمهمااف4 

نذكرهأحره. وللث، نعم، ؛ هال، ■ج؟ ألهدا فقالتاI إليه رفعته صبى عن امرأه وسألته 
سلم[ص.

لوكانت الني. فقال( ، ماتن، ؤإنها تحج، أن ئدرُن، أحتي إن فقال،! رحل وسأله 
ءاوهاأ'آا.ل»cjذ^ يالمحاء. فهوأحق اض فانض •' نال، نعم، ؛ نال، ناصيه؟ أكنت، دين عليها 

^بصاينبسررا،رداردرقإ)ااحا(فيابب)ا(روا. 
دابنحبالتيس؛حهالت، عن الحج باب ايامك ني ٢( ٩ • رقم)٣ ماجه وابن فىالرجليحجءننيْ، 

إسادءصححاليبمي; رثال ممي، والدار ال-هتي وروا، اف. رمرل عن ءاس ابن حديث مواردمن ( ٩٦٢)
منه.اصح *ذااناب دلس؛ي 

واْمحدرءنبوسمومد،شهمبهفي
نيالناس أبتا سن ابن ونال، الأنصاري، محيافه بن ومحمد بئر بن محمد رنعه عر وندتابعه الصححن، 

،، محونونانه الصحح ؛ ن؛وال، امااسحاوي رنعه، اسان وابن الخق محي وكذارجح ■ الخافظ نال، ، محي؛ معد، 
بنمنيان عن منصور بن معيد وروا، I نال، ٠ يثبتارنعه لا النيرت ابن وقاله محنأ، رفعه •' حبل بن احد وقال، 
ورواْءنءألاءءنئتثا،ا؛نا؛يلليى، وحالنه ج-رجءنصلاءعناكيهو*وكماقالا، ابن من منه 

طا،ءنا؛نماس،ونالاادارظى:إنهض.قلتا:
طربجاس سبمه وتدرواءالإممامرفي ء؛ررجاله، عن لأنه الدفرع؛ بموك، لكنه ثال ى حجردهر اين، القائل، 
وافهفبمع٠نذاذالخدمؤ، نفلر إلى وفيإسادعماسيحاج جابر، عن الزير ابي عن أحرك، 
اعلم■

vمحاس،وررا.امضابن حدث (٠ن ٤٢/١(ر٠اك،ر٤
ونيقالا١كر٠ذى: حديئاجابر، س ( ٢٩١رنم)• ماجة وابن اكي، محاجاءرم ص؛اب، ني ( ٩٢٤رنم)

طت،وطهندررضمحلدإ،واىش)ْ/آاا(فى
الأيلم،استنتا، ونيه ال-تا، ص الواحة الخ،ون، قضاء الخليأا؛ رفي الحج ندر الدي الست، عن الخج باب، الخج 
سمما.محاسرضياض ابن محيافه مزروايه ذسمرا براءة إلى والوصل الرقاة، بعد الوالدين بر نمل ونه 
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ولاالعمامة، ولا اشيص، يلبس لا ت فمال إحرامه؟ في المحرم يلبس ما ت وسئل 
يجدلا أن إلا الحفن ولا زعدران، ولا ورص مئ ثوبا ولا الراؤيل، ولا السرئس، 

عليه[الكمن. من أمقل يكونا حتى فليقهلمهما نعالن، 

وأناكمابعمرة أحرمت ت فقال و\لأمذا، وهومتضمخ جبة عليه رجل أله وس
ؤلرنه!يعفى وش عليه[ لمنءق • الصفرة عنك واغل الحبة، عنك اننع * فنال ترى، 

.في نصع ما عمرتك في واصغ 

وهممنه أصحابه فآكل وهوحلال، صاد0 الذي الصيد عن أبوقادة واله. 
.؛ عليه[١٢]متفق وهومحرم. فأكلها العصي فناوله شيء؟ منه معكم هل فقال؛ محرمون، 

مسممساس،وئوارمريلأاا(
وي6وثمحفىابب>ضنسضاكابفيالإمنم، و\ي 

__واكافيرْ/أ'آا(شالخج، (، ١٨٢^ ١٨٢٥ر ١٨٢٣ورداودرم)رسفىالخج، 
عنها.اف رصي الخطاب بن عم ين اش عبد 

الخج،ني ١( ١ رئم)'٨ ومسلم يايإ، ومايمعل بالععرة ينعل L باب المعرة في ٤(  ٩٨رآ/ البخاري رواه ر٢( 
(l٣٢٩ر٣٢٨/١والوط ،)ير٠مرLJ.والمامو'آخا(،  ١٨١٩وأبود١ودرنمر(فيالحج، ٨٣٦و٨٣0واكر

سرم،وبينمفيت.ر،/؛آآ(سطثضن
الخج،ر يحرم ما الحرمات محن وءٍر*ا والياس الط؛ب *ن مها يحرم المعرة ان الخدث؛ ش النووي نال ■ اب 
الشافسوهذامذهب علم لاكنارة وانه إزالته، إلى المادرة وجبت علم جاهلاثم نامياأر طب اصاب من أن وقيه 
علهعنه الرواتن اصح ني وأحد، والزتي حنيفة وأبو مالك ونال وداود يإمحاق والثوري عهنا♦ نال وبه 

وافهصةضاسبساوحاهلأإذاطاللثهعلبه، 
أعلم.

وسالمرنمرآبماا(فىسكوانفطنالحلال، )٣(رواء 
رأبرداودرقمالخج، في ٨( رقم)ما، واكرمذي الخج، ني ( ٣٥■والوطأرا/ للمحرم، المجد دم باب الخج 

بابالرح٠ةفيذلاكوا؛ن1جهرنم)ما>م(فياداث ^ىش)0/آخا(فىالخج، 
عته.افه رمحي ثادة أبي من بمدله، لم إذا 



العقور،والكلب والأوسمة والعقرب، الحية، فقال.' المحرم، يقتل عما ومئل. 
•^ ١١٣ولا بالغراب ؤنرمكب • أحمد زاد • العادي والسع 

•الض. فقال شاي، وأنا الخج أؤيد إئمح، ■ فقالت الزبير بتت صباعة وسألته. 
لم[لآ،.منذكره حبتي. حث محلي أن واشترطي حجي 

وأتتالناس وراء س ًلوفى " فقال أشتكى، إني • وقالت ا-ب قي ملمة أم واستنتته 
رالأ•

فانهالحجر الحلي فقال؛ الين؟ ألحل اشألا رسول يا فقالت؛ وسألته.عائثة، 
سمانيتر'ا•

أدللتشء، حملي س جئت اش رسول يا ت فقال مفرس بن عروة واستمتاه. 
فقالحج؟ ص لي هل عليه، وشت، إلا حبل ص تركتا ما وافه نفي، وأتعبت، طيتي، 

أوليلا ذللت، قبل عرفات وأتى — الفجر صلاة بمي - الصلاة هده معنا أدرك س •' افه رسول 
٢.]حديثاصحح[ل , ئمثه وقضى ?أحجه نهارا، 

•صحتح حديث رم يته، اه رمحي الخيري صمد أبي حا.ين، من ، ٣( ()f/ ١ • ١" • أحمدرئم)V رواه )١( 
يمرقإري>آا(فياني،والماني)ه/^ا(

عتها.اه رصي عاتثة حدث من اشترط، إذا يقول كف ياب ايآ هي 
^^فافاءحارجال،ويمرقاارضطوفرابّ، باب رمآم(فىاني الخاوي ر'آ(رواْ 

فىاداد،والساشره/مأآ(في
٠عتها اه رصي سالمة أم حديث مجن الناسك، ش ( ٢ ٩ ٦ ١ ) مجاحه وابن اي، 

سث،واىش)ه/ااآ(باباسمةفي
صحيح.و،اوحدث الحجر، 

داودرومر*هاا(،وأم المج، أدرك فقد بجمع الإمام ادرك مجاجاءمن باب الحج في ( ٨٩)١ رنم الترمحذى رواه ، ر٥ 
يم)آا'مفىاني،والدارسفيامح)أ/اه(،وس

صحح.حديث رم ضرس، يمروين حديث )؛/اآآوآآآ(،من 
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عرفة،الج • ممال ا"اج؟ كيف اش رمول يا • ممالوا نحد أهل من ناس . واسفتاْ 
حلفهرحلا أردف ثم عليه، إثم نلأ ناحر ومن حجه، ثم الفجر، صلاة نبل حاء نمن 

.٠ أحمد[ُ نذكره يهن. ينادي 

حرج.ولا اذيح ت ممال أذبح، أن نبل ضلقت أنعر لم نقال! وس—أله.رحل 
سئلنما حرج. ولا ارم ممال! أرمي، أن نل فنحرت أشعر لم فقال؛ أحر أله. وس

وعندأحمد:عليه[، نمض اسل'ولأ-مج• قال: إلا أم ولا ندم شيء عن M الحي 
وأشباههابض على الأمور بعض م من أويجهل الرء ينسئ مما أمر عن يومتد سئل فا 
وسألهحنج. ولا اذبح نال: أنحر، أن قل حلمى وفىلقذل: حرج. ولا افعل قال: إلا 

لغقبلعمن ّثل أنه لفظ: وفي ولاحرج، ازم قال؛ حلقتولمأزم، .آحرنال؛ 
ياقائل: فمن يأتونه، الناس كان وقال؛ • حرج لا قال؛ بذبح أن نل أوحلق يحلق أن 

إلاحرج لا يقول: فكان شيئا، وقدمت شيئا وأحرت أمحلوق، أن قبل معيت، اش رمول 
أبولذكرْ وهللت،. حرج الذي نذللث، وهو٠االم، لم، معرض اقترض رجل علك، 

داودال^.

بناة،ينالث، أن القمل: لأذى وهومحرم رأسه يحلق أن عجره بن كعبا وأفتى. 
. ٠٣١أيامثلاثة يصوم أو اك؛ن، مستة يطعم أو 

رامالخج، اءرك س بجمع الإٌام الدك جاءبن ما باب ا"اج ش  ٢٨٨٩ينم)راكرمذي ، ٣( ■ ٩ رواءأحير،/ )١( 
س،راتيضرْ\'مفياظد،راكارسفى

صحح.حديث وهر عمر ابن حديث من المثامك، في ٥( ٩ )٢/ المن 
ا-ني،م (  ٠١٣ )٦ رنم ومسلم الداية، على ويوواتق النسا باب اي رم/أهأوههإ(في الخاوي ورام )٢( 

^،ومطىرتمرآاا(فىاسم،رابرداودرتمرأا'آ(فى
عهما.اف رصي العاص ين عمرو بن اث عد حديث س الناسك ز ٣( ٠ ٥ ١ ر رنم ماجه وابن الناسك، 

ومسالمثمداب، رامه من أذى •رضاأويه منكم كان ^٠٠٥ )م(رواْالخاريرأ/حما(فيالخجوابءولهمارت 
١٨٥٧ر١٨٥٦رداود وأبو \ي، ثي ( ١ ١ ٧ / ١ ر والوطأ الحرم، الرأس حلق جراز باب الحج ش ، ١ ٢ ٠ ١ ١ رقم 
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.؛ عليه[٠١]مممق يركبها. أن بدة أهدى من وأتى. 

واغصانحرها فقال! الهدى؟ من عتلب بما بمغ ما ت الخزاعي ناجية أله. وم
هومنه يأكل ولا فيأكلوها، الناس ويأن محنها وحل ثحنها، يه واصرب دمها، نعلها؛ي 

رشهر٢'.أهل من أحد ولا 

فأثترىنأييعها دينار، يها فأعهلست ، نحيبا أهديت إني ممال! عمر وسأله 
انحرهاإياُارأ؛.لا، ه! اش رسول ممال يدنا؟ بها 

اضصلاة إبراهيم أيكم ستة ت فقال الأصاحى؟ هي ما أرقم؛ بن نيد س اله وم
فالصرف؟اف رسول يا نالوا حنة. نعرة بكل نال! منها؟ لنا فما ت قال عليه، وسلامه 

أحماوار؛ا.]ذكره حنة. المرق من شعرة بكل ت قال 

وجهه:افه /م 'طالب أبي بن علي الومنئن أمر ه أله وم
؛افه. رسول أن صحح بإسناد داود أبي وعند ، الترمدى[رْ؛ ]ذكره الحر. يوم ت ممال 

،وصر0/إا،اوْ\'ا(فىالخج،واكر.نىرومربيآأ(فى الندة، لأهخا(فىالخجاب 
.عته افه رصي مننل بن عداف حديث من لاحصم، نديه باب اي ني ٣( ٠ )٩٧ ماجه وابن 

(فى٩١١(فياني،ومطىرمر١n٣نمر
س.اه رصي عالك ين انس حديث س واكار)ْ/ا"با(فيالخج، الخج، 

وا;وداودرتم)'اا-'\ا(فيإذاففيمس، الهوى سابءاضل 
عنه.اطه رصي ءاس ابن حديث من i يبير أن مل عطب إذا الهي في باب الناسك 

■مانابن ض ثومه ولم الخارود ين جبمم سيء دهمب الهدى، تدل باب الناي م درا،ا؛وداودرقم)ا'ْيا( )٣( 
•مالم من ساع لخهم سرق لا ت الخارى تال داود; أبي مخمرص ش النوى تال مات، رجاله لباش 

صعق.وإّنادع عته، افه رصي أينم بن رراتآنئد من ( ٣٨٦()؛/  ١٨٧٩٧رنم)الند ني أحد روا، )٤( 
منر٩ْ٧،فىالحجياب^و٢الخجالأئآر، ورنم التوبه، مررة ومن التمرباب ني ٣( ■ الترمذي)٨٨ روا، )٥( 

•مابعده له يشهد ولكن * وهوصمما الأعور الحارث متد، رمب i عته الله رصي علي حديث 
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يومنالوا! هذا؟ يوم أي ت فنال فيها، جمع التي الحجة ني المرات يبن النحر يوم ونف 
الناسإلى ورموله اف من تعالى! نال وند ^، ١^١٨يوم هدا ت فقال النحر، 

بهدهالوذن أدف ؤإنما ( ١  ٥٣ت )التوبة ورسوله^ المثرين من بريء اف أن الأكر الحج يوم 
يومالأكم الحج يوم ئال؛ ك هم.رْ أيكا عن المحيح ي ونت ، النح-رلا، يوم المراءة 
١^٢٠.

نمواأتمابم، أفتاهم ثم العمرة، إلى ا-اج بجوازفسخهم أصحابه نى. وأف
أقوىبوجوبه القول بهأن افه وهوالذيئدين بعده، شيء ينسخه ولم حتما، يفعله أفتاهم 
أهدىيكن لم س ت قال أنه فيها لأشك( صحة عنه صح وقد منه، بالمغ الفول من وأصح 
وتنكانأهدىصبحجحءمرةُم.بعمرة، فليهو 

•وجها وعنرين بضعة من والعمرة الحج ئرل؛؛ن أن عنه صح هوفإنه فحله ما وأما 

ماجهوابن تجنا الخاري دأ"مجه صحح، ؤإمنادْ الأير، الحج يرم باب ا"ني ؛ي ١(  ٩٤لنم)٥ أبوداود رئاء ؛ ١١
رما، ممهاف عمررض ابن حديث عن راوجهثيره/آما(، (، ١٦٤٤٧^)والطري رقم 

صحح.حدث 

عران،بالجن( لايطرف باب الحج وني اليورة، س ما باب الثياب الصلاة؛ي ؛ي '٤( "١ اليخارثم،)M يرام )٢( 
(٢٣٤رء/ رافاتي صحح( ؤإساده ( ١٩٤٦ر٠مروأبوداود سرك، البن( لايحج باب ( ١٣٤٧رنم)لم وم

اقرريرةرصي حديث س ؤخذرابمأسمسه، اثتعالى: تول باب فياّثج صحح ؤإمناده 
عنه.

،معلومات^ أشهر ^١"^؛ • تعالى اف نرل( ؤباب البض( بدء كان كش باب الحيض ني ٣( ٤ ١ / ١ ١ الخاوي رواه )٣( 
را/'ا؛راا؛رآا؛(فىوالوطأ يجوذإمادالحج، وأن الإحرام وجو؛ باب الحج دقماااآا،في لم وع

(؛؛،١٧٧واك_انىرتلأما^و'هلأا(فياداطث،؛ابفىإمادالخح، \ UU<\j ١٧٧٨وأبوداودرنم)الحج، 
منها.اش رصي مالثة حدين( س الهدى( يق لم لن بعمرة الحج نح إباحة باب الحج 
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وأمرالهدى، ساق من معله وأمر القران، شعل أصحابه، من نفا عشر نة معنه رواه 
وباضصن، رأى كأنه ونوله نعله من وهذا الهدى، يسق لم من التمتع إلى خه بف

الومحق•

عزألسحإ

ولكنلا، غال، بها؟ أنآصحي أنش، ميحة إلا أحد لم إن أرأيت ت رحل أله. وس
اش.عند أصحتك تمام وذلك عاقك، ونحلق ناه، وص وأنلفارك، شعرك من حد 

مننمنمتا بلبنها، بتي غيره إياها أءهلاْ الش الشاة ت والمتيحة . ٢ أبوداود[ لذك_ره 
لهالوفاء لرم معلوما ونتا هوعيره منحها قد كان ؤإن ملكه، ليت لأنها بها التضحية 

أيضا.بها يضحى فلا يدللث، 

ألأْبحيةعن 
درهمامنهم واحد كل فأحرج معه كانوا أصحابه من مسعة و. الاه رمول وأمر 

الضحاياأفضل إن النبي.! فقال • بها أغلينا لقد الله رسول يا • فقالوا أضحية، فاستروا 
بيد،ورجل برجل، ورجل الهءفأح-نوجلبرجل، رّول فأمر وأسمنها، أغلاها 
]ذزْحميعا/ عليها وكثروا السابع، وذبحها يقرن، ورحل بقرن، ورحل يد، ورحل 

كانوالأنهم عنهم، الشاة إحزاء في الواحد البينؤ أهل منزلة النفر هزلأء نزل ، أحمدا؛'؛ 
واحدة.رفقة 

(نيسا٢١٣/٧واىشرسبالأم، 
صحح.وإمائه الأصحٍأ، يجد لم س باب 

أأ؛(سحدثرالأثدسصوصجد،رضاشس
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النيفأفتاه فأشتريها، أحدها ولا بها منير وأنا يدلة عر إن ت فقال رجل اله. وم
أحمد[لذكر0 فيدحهن. شياه سع يتاع ن أ. 

.٠ أحمد[ا لذكر٠ ُه. صح فقال; العز، من جلخ حاليعن زيدبن ه وسأله 
قال؛الصلاة؟ أقبل ت فقال العيد، يوم ذبحها شاة عن نبار بن بريم أبو أله. وس

•قال • ممة من إلي أحب هي جدعة عناق عندي ت ال نلحم، شاة تلك ت نال نحم، 
أنفي صريح صحيح وهو ؛ أحمداُ^ لذكر0 يعلك. أحد عن نحزئ ولن عنك، نجزئ 
قطعابه افه ندين الذي وهدا يدحل، أولم وقتها لحل مواء يجزئ؛ لا الصلاة قبل الذبح 

غيرْ•يجوز ولا 

أننل ذبح كان من ت عنه. البجر ممان بن يدب حدث من الصمحئن وفي 
.اضأ؛٠ بسم فليذبح صلينا حتى ذبح يكن لم ومن أحرى، مكانها فليذبح بم-لي 

الصلاةبل نذبح كان من ال; قأنه عنه. أنس حديث من الصحيحين وفي 
•اممه. رمول مع لأحد قول ولا ، دتعدءُْ؛ 

٠صعق ؤإمناله عباس ابن حديث عن ٣( ١ ١ ١/ ر احمد رواه ( ١ ر 
ولكنإ.ّن1دهصمفا وفي طوثزيد؛نحالداض،رضاشى، 

حسن.نهو عام بن عقة حديث من شاهد له 

صةوباب ز، الممن بابذع صح بردة: لأيي التي. نول باب رالأمحاحي ١( • / ١ او_غارى)• روا، )٣( 
(٢٨• • ر رقم وأبوداود رالأصاحي، ١( '٥ رنم)٨ واكرمذي الأقاحي، ش ١(  ٩٦ر١ رنم لم ومالأصحا، 

^^ايا،واكار،يفىاسرآ/-بنفيالأصاحي،ورواْ
احد)أ/0؛(.

اف،بامعاf سزال الباب اكوحيد وش امحاد الصلاة نل ذبح عن باب الأقاحي ش ١( ٧ / الخاري)'١ روا، ر٤( 
فىاسم،واينُاجرتمرآْامفيالأظءي؛اب

س.اف رصي شان ابن حدب ين سمرة حديث ُن الصلاة، نل الأصحيت ذبح ين اض 
رقموسلم الأصحية، منة وباب المر، يرم لخم من شهى L باب احي الأضفي ٤( / ١ • ر ال-خارى رواه ر٥( 
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أنته،،أخد الدب، فعدا به، اصحى كثا اشتريت فقال! أبوسعيد س أله وم
.، أحمدا١١تذكرْ به. صح فقال! 

عنأمحلأأضستسس

]ذكرهم. أن؛صلؤأش للصلاة القدس بت إلى الخروج أراد س تى. وأف
أسد[ر".

فيأصلي أن مكة عليك افه فتح إن نذرت إني فقال! مكة، فتح يوم وماله.آحر 
أبوداود[لذكر0 شانلئ،إذا. ت فقال سأله ثم هاهنا، صل فقال؛ القدس، بست 

ثمت قال الحرام، المسجد ت قال أول؟ الأرض في وصع مجد أي أبوذر؛ وسأله. 
عليه[؛،؛.]متفق أربعوزعاما. قال: قال:'كمتنهما؟ المجدالأقصى، قال: أي؟ 

مجديريد هدا، مجدكم قال؛ التقوى؟ على أسس المسجدين أي ه ل وسئ
قباءأمجد ت يعني ئير، حير ذلك وفي أحمد: الإمام وزاد ملم[. لنكرْ المدينة. 

حدثمن ص)^آبما(فىسبنابذحالإيمبجمافد، )آأآا(فىالأمحاءي، 
عنه.

صعيف.ؤإمنادم عنه، افه رصي ممدالخيري أيي حدث من ( ٨٦()t/ ١ ٠  ٨٨ر١ الندريم أحدفي رواه ر١( 
صعق.ؤإصتاده التيس، ين ني بملي أن ناأ-ر •ن ياب والندور، الأيان ني ( ٣٣'رنم)٦ داود أبو رواء )٢( 

ضألبمليفىتِ،وروا.الدارسرأ/أما
صحح.ؤإمحتاده (، ١٨٥و

(٥٢وطمرنمر•ساشنجابإي^، 
سروا.ةابيذررضيافسواىشرآ/آم(فيالأجد، فىالاجدفيُانحه، 

افرصي كب ين ايي حدث (من '٢ ٦ ٠ رنم)٣ راحمي ّعدالخيري، ايي حدث من (، ١ ٣  ٩٨رقم)لم مرواه ر٥( 
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المورمض محل بجان في 
غمو

الخيايم4هر إلا أىأةتيامآنتم؟ذئال: : ثل. وم
آ(.]ذمْأبرداوداص.00بي:

،رإيان[ بر أنه أحسب لا وأنا بر، على حنائي صربت فقال؛ رحل أله. وم
منتنجيه المنجية هي المانعة هى ت الني. فقال حتمها، حتى الملك محورة يقرأ إنسان فإذا 

.؛ هوصححرعبدالبر! ابن وفال ، الترمذيء نذكره القبر. عياب 

)أولالأرؤس^ زلزلت ^إذ؛ ت فأفرأْ جامعة، محورة أقرش ت فقال رجل ق ومحاله 
أدبرثم عليهاأبدأ، لاأنيئ بالخز بعثك والذي الرجل؛ فقال منها، فيخ حتى الزلزلة( 
أبوداوداص.]ذكره مرتتن. أفاحالإوبمجلُ، : الني. فقال الرجل، 
إياهاحبلف فقال; أحدب هواممه محورة: أحب إني ت فقال آله.رجل وم
.الخةر'اأدخلك 

في١( ٤ ٦ رنم)• داود وأم الكرّي، رآيآ الكهف ّورْ نفل باب ارين، المصلا؛ ش ٨( رنم)'١ ملم رواء )١( 
الكرمي.أين ثي حاء عا باب الملأ؛ 

'أا(فيوابرداودرثمر'الملك، سررة نواب ماجاءفي باب المران نواب ثي ( ٢٨٩٣رنم)رواءالترمذي )٢( 
•حن حديث وم عتم، اض رصي هريرة أبي حديث ن الأي، يدل ش باب الصلاة 

(٥٣٢والحاكم)٣; رففيافلرأ/آآا(، 
•منهما اف رصي العاص بن ممرد بن اش ب حديث ص الذمي، يواسه يصححه 

باب(فىنرابمآن ٢٩^سمة،وتدرملهاكرمذىرنم)٣•رأ(رداْ 
عنالبخاري ص والزار الترمذي وصد الفتح: لي الخاننل نال البزار، أيضا ووصل الإخلاص، فيمررة جاء *ا 

حن•وهوحديث ، ءت< اف رصي مالك ين اض رواية من والحديث إّماءل؛نأويى، 
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أبلإشيئا تئرأ لن • فهال يومف؟ وسورة هود، سورة أقرأ عامر! بن عقبة له ونال 
السانىاره.نذكره الناسب برب أعوذ : الثالزه برب أعوذ : ^۶؛ من: افه عند 

وفضلهاالأصال مض عن 
ارتحوصالحال؛ قال: ك؟ إلى الأعمالأحب أي مئل.: ١^^٠أنه وفي 

محورةمن آيات وثلاثة الكتاب فاتحة نرأ القران حتم من ميخ إذا أنه هذا من وفهم؛عضهم 
التا؛ع؛ن،ولا الصحابة من أحد يفعله لم وهدا بالشرؤع، وارتحل بالمرلغ حل لأنه القرة؛ 

أوأحرى، في ارتحل غزاة من حل كلما الذي بالحديث والراد الأئمة، من أحد امحتحبه ولا 
بعضيفعله الذي هذا وأما الأول، كمل كما له تكميلا غيره إلى ارتحل عمل من حل كلما 

التوفيق.وباض نطعا، الحديث مراد فليس القراء 

حلكلما آحره، إلى القرآن أول من يضرب أن متصلابه الحديث تفسير وندحاء 
غيره،في ارتحل أوجزء محورة من حل كلما أنه • أحدهما معنيان، له وهذا ارتحل، 
•أحرى ز ارتحل حتمة من حل كلما أنه • والثانح، 
وحاصته.تذكرهافه أهل القرآن أهل هم ال: فقهم؟ من افه: أهل عن ثل وم

أحمد^.

فقال:شهر، في فقال: القرآن؟ أقرأ كم في العاص، عمروبن بن اف عبد ه ومحاله 

صحح.حديث وم ، ز الأتاذة في ٢( ه ٤ )a/ الناثي روا0 )١( 
باتوسين>فىبمالل،صرقارأ/اآ؛(س

صعق.وإس1دْ ههما، اد ءاسرصي ابن حديث من أرش، أبي بن زياي، حدين، 
صحح.ومحوحديث القيمة رقمرهاآ(فى ماحه وابن أحمد، رواه )٣( 

٧٨





•*^١^١١٠ •ممال؛ الحنة، رياض عن وسل 

أهلمن أهلُالحمع بلم •' المامة يوم لهم بمال الدين الكرم أهل عن ئل. وم
نذكرهأحماو[لآا.. الماحي في الدكر أهل هم فقال! الكرم، 

]ذكرهالحنة. الذكر؛ مجالس غنيمة فمال! الذكر، مجالس غنيمة عن وصئل 
أحهداص.

منهم،رجعة أميع ولا غنمه، أفضل رأينا ما فقالوا؛ غزوا قوم عن ئل. وس
يمالصبح، صلاة شهدوا نوم إ رجعة وأمؤع منهم، غينمة أفضل نوم على أدمحم • فقال 

]ذكرهغنيمة. وأفضل رحعة أمؤع فأولثك الثمي، محللعت حتى اش، يذكرون جلوا 
اكرمذى[ر؛/

لذ/ْأحمدااْ/الذينإذارؤواذكرالهذكروا، فقال: وسئلءعنخارالناس، 

ذكرنقال: الدرجات، فى وأرفعها اف عند وأزكاها الأعمال حير عن وسئل. 

روايتمن والحديث ونوامده، بطرئه حن حديث وهر رنم)٧٨( باب الدعوات قي ٣( ٥ ٠ ر٥ رنم الترمذي رواه ر١( 
اسرصيافس.
صعق.إمناده وفي ى، اث رصي رسدالخيري حديث من ( ٧٦رآ(رواْأحمدر'!ا/لأآ، 

(،١٩•، ١٧٧احءدفىافلرنمرع^(رأ/رواه )٣( 
صعم،.إسناده وش 

بننني عن حميد أبي بن حماد عن انماخ نايع بن اة عيد حدين، من الدعوات ني ْ"٢( ٥ رقم)٦ الترمذي رواه )٤( 
حمدأبي بن وحاد لن، حننك ش الصاخ نانح بن اف همد ، صعق، ثإسنائه الحطاب، بن عمر عن أيه عن أصلم 

حديثءري_،لأنعرفإلأمنءنااب.■' وئال،الترمذي صعق، 
وريريد، ؛نت، أسماء حدث من (، ٤١١٩رقم)مجاحة وابن رالندرقم)آه"لأ!آ()آ'/؟هأ( أحمل رواه )٥( 

.صعق إستاده 
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اش.لذ/ْسماأ.

الكتوبات.الصلوات ودبر اوليل جوف فقال! أسمع؟ الدعاء أي ومثل. 
نماذاموويارمولقالوا: اكعاءينالأذانواسلأِي وئل: تذكرْأحماو[ص، 

لذكرْاكرطىااى.الهالعابفىانمناوالآحرة. Lوااض؟تال: 

أبوداودار'؛.نذكره باس. فقال: الدعاء؟ نختم شيء بأي : ومثل. 

]ذكرهالمار، من والنجاة بالخة الموز فقال: النعمة، تمام عن ثل. دٌ
النار.من والنجاة بالحنة بالفوز نعمته تمام افه فنال ا، الترمدي[ر 

شرمءأرلمر؛لأمم( راكرمذي اه، ذم م حاء ئ باب اكرأن ثي ٢( ١ موثرنارا/١ الرطأ ثي مالك رواه )١( 
صحح،وذالفىاكJفص: ونمرْأدا(وصحا>ه، والحاكم رئمريلأآا"آ(، الند وأحمدفي الدءواات،، 

.سحدسث،أبياادرداءرصيافPC واّنما-بمرزم)اآمامأ(، 
برص ■م؛ج ابن م؛ غجاث ين حنص حديث ُن  ٢٨ر"رنم باب الدعوات' ني  ٤٢٣ ٩ رنم)٤ الترمذي رواء  ٢٢)

عنعةرب أزمت ور ماط ابن الرحمن عبئ ي؛ن امظع مند، وش عنه، الد رصي أياُأ ايي عن سابمل ين ارحمن 
جوففي ريه من المد عايكون رأقرب يلفنل: ة عبعمروين حديث ناهدمن الأولى للفترة ت اقول، حرج، اين 

وصححه،اكرمدي وروا، ، فكن؛ الاء-ت تلك ني تعالى اف يذكر ثمن تكون ان نين امفإن الأحر، اللل 
•صب في حزثمه دائن داليلة، الدم همل ما رالناثم، 

يمصح0آوسمهمفياكءوات،ومداردرثم)اآ0
العجلىثمان ين نمى دب وهوصمف، >راة نانحي الحواري ين لهوليد العمى، نيد سد، دفي الملام، ني 

وهْآ(ُن'لرثذااحرىءناتما١ ْ ٥ ندرم/ الني أحد وقدروا، وهوصدرقءا؛دخنىممرأوقد'غو، 
صحح.صحح وهوحديث ، لاترد؛ امة والإقالأذان ي؛ن رالدعو، ينفل؛ 

لمالخمصي النراتي محرز ين مح منيم وش الإمام، وراء التامض ياب الصلاة في ( ٩٣٨)أبوداودرنم روا، ر٤( 
بالنائم.إسناد، لس عبدالر بن أبوعمر ونال مات، رحاله وباني حان، ابن مر يوئنه 

البصريالمثيري حرن بن تمامه عن أبوالإرد مده وش الدعوات؛ابرقم)بمبم( رقمر؛آهأ(في الترمذي رواه ( ر٥ 
مات.رحاله وياش "مانا ابن غير يومه لم 
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فدفيدعون، يمول! ت ممال الوعاء، إجاية من اثاع الاستعجال عن س ثل وّ
تلفظ وقي ٠ ا ملم ]يكره ٠ الدعام ؤييع دلك، عند فيستحر لي، نجب يفلم دعوت 
لظس٦١/شر مأك قد قدمألت، يقول؛ 

والسيد،والمبيح التكستوالهلل، ث ممال المالحان، الباقيات عن ئل. دم
]ذمْأسد[ص.حولولأقوةإلأباق. ولا 

فل:ممال: صلاته، ش يدعوبه دعاء يعلمه أن عه افه رصي الصديق وسأله. 
منمغفرة لي فاغفر أنت، إلا الدوب لايغفر وإ)ه ممرأ،  L«]i?مي ظلمت إني اللهم 
طيهاُأ/]متفق الرحمم. الغفور أنت إنك وارحمني، عندك 

أكبراف له، شريك لا وحده افه إلا إله لا يقول: أن عالمه الذي الأعرابي وسأله. 
المزيزبافه إلا قوة ولا حول ولا العالن، رب افه وسبحان كثيرأ، لله والحمد كبيرأ، 
وارزقيواهدني وارحمني لي اغفر اللهم قل؛ ت فقال لمح،؟ فما لرمح، هذا • فقال الحكم' 
الم[ر؛؛.م]ذكره وأحرتلث،. دنياك للئ، نجمع هؤلاء فإن وعاقني، 

فقال:فيها، الؤع عن ه فسئل الماحي، فقال: الخة، رياض عن ثل. وم

بسُالهض،صرقارميآ(شاكم)ا(روا، 
وأمداودرُم)؛حأا(فيو٣•n(فىاسمات، ٣٦وهمطى)٢•فىم^ل، واس، 

. CPالد رصي هريرة أبو حدث من الصلاة، 
وإمتاد0عك، اص رصي الخيري سمد ايي عن الهتثم أيي عن دراج حديث ٌن آ ١١٣١٦رقمرالند في احمد رواْ ر٢( 

صعق.

الذكرني ( ٢٧• رنم)٥ وملم الدموات، وني اللام نل الدياء باب الصلاة رصنآ ( ٢٦٥الخاوي)آ/ روا، )٣( 
سحوبم،بداثتيممرورضافالهو، ني ( ٥٣اتي)م/واك(، ٣٥٢١رنم)راكرمذي والدعاء، 

اصوامرراكءاىكل باب ^اء 
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تذكرْاكرمدياراأ.أكبر• والاه اف، إلا ولاإل ض، والحمد مسحازاض، 

يجزيتي،ما فعثمتي شبتا القرآن من آخذ أن أممملح لا ت نقال رجل واسفتاه. 
إلانوة ولا حول ولا أكبر، واف اف، إلا إله ولا ف، والحمد اف، سبحان تل؛ نال! 
واهدنيوعاننى ارحمني اللهم قل؛ قال؛ لي؟ فما ف، هذا اف رمول يا نال؛ ياف. 

منيده ملأ فقد هذا أما ؛ اف. رسول فقال ونبضها، يده هكذا فقال؛ وارننني، 
لذكرهأمداولآ؛.الخير.

منلك خر غراس على أدلك ألا فقال: زنآ، وهويغرس هريرة بابي ومت. 
شجرةواحدة بكل لك بغرس أكبر، واف اش، إلا ولاإله ف، وايمل■ اش، سبحان هزا؟ 

■ْاحه؛1أآا ابن لذكرْ • الحنة ني 

ثيحة،نمائة يبح نال! حنة؟ ألف يوم كل أحدنا يكب كيف ؛ ثل. وم
مساومار؛'.]ذكره حهليتة. ألف عنه يحط أو حنة ألف له يكتب 

اشيكلمان أعوذ أمسى؛ حان قال لو بانه عقرب لدغتتي له؛ قال س وأنش. 

من٣( 0 • ره رقم اكرمذى ايضأ وروا، مريرت، أيي حديث عن ني الخ اف أصماء باب ٣( '٥ رنم)٤ الترمذي ررا« )١( 
وائمانىفىايسطثانيمحاسى، اه رصي أنى حديث من أحل وروا، حديثأنسرصيمحى، 

وليلكنراس0 حن حديك ومر محا، اف رصي جابر حديث محن وال-زار والطمِاني وأبويعر الدبا ر وابن 
لترمحدي.اث 

الأُسوالآءجسمحناكراءة،رأا(روا.ا;وداودرذمرآ'أح(فيس؛اب>جموئ 
•صحح رموحديث ى، اث أدررصي ابي ابن حد-تث ص الأفتاح، 

حن.ؤإساده محه، اف رمحي هريرة أبي حديك محن ، ( ٣٨■ )٨ ر؛م محاجه ابن روا، )٣( 
واكر،دىرقمرأ<0،م(فىدابنضلسضوالدءاء، المرقم)عاا-آ(فىالدكررس 0(رواْ،

(.٦٠)رنم باب الدعوات 
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مالم[را؛.]ذكره تضره. لم حلق، ما شر من التامات 

ثرمن بك أعوذ إني اللهم •' قل فنال؛ به، تعوذأيتعوذ يعمله أن رجل س ومأله 
]ذكرهالفرج• ض؛ وشرشي وش-رذني، اني، يوشر بمري، وثر سمعي، 

المائيءرأ؛.

آلوعلى محمد، على صل؛ الثهم ت قولوا فقال! عليه، الصلاة كيفية عن ومئل. 
علىوبارك مجيد، حميد إنك إبراهيم؛ آل وعلى إبراهيم على صلت كما محمد، 
•مجيد حميد إنك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما محمل' أل وعلى محمد 

]مفقءلي4[رم.

النار،عن ؤيباعدني الحنة يدحلتي بعمل أحبرني اش رسول يا معاذ! له. ال وق
بهتشرك ولا اض تحبي عليه، الاه يثره من على ليسير ؤإنه عفليم، عن سألت لقد إ قال 

البيت.ونحج وتصومرمضان، الزكاة، ونوني الصلاة، وتقيم شيئا، 

حنة،الصوم قال! اش، رسول يا بلى قالت،! الخير؟ أبواب على ألاأدلك قال؛ ثم 
الليل.جوف في الرجل وصلاة النار، الماء تهلفئ الخعليئةكما تعلفئ والصدقة 

الإسلام،الأمر رأس منامه؟ وذروة وعموده الأمر برأس أحبرك ألا قال؛ ثم 

ععلئأوموصولأمسلمبتحو، وروا، حن، حديث وم الرش، كيف باب الهلب، ؛ي ( ٣٨٩٨رنم))١(رواهأيوداود 
(.٢٧٠٩رنم)

مالمع،وبيداردرقإراه0ا(فىاسمة،
صحح.حدث وم حميد ين شكل حدث عن t وهوكمامحال الترمذي، وحنه (، ٢٦و•  ٢٥٩)a/والناش 

سشاش.رقم)آ.؛(فيس،واكرثىرقاالخارى)اا/خآاوه'آا(فياكءراتياب روا، )٣( 
واىني)"ا/ي؛(نىالهو،وابوداودرفمرآيه(فىاكلأة، (،^الصلاة، ٤٨٣)

محه.اه رصي ءجرْ بن كب حديث، من ، الني. على 
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٠اش سيل هى الخهاد منامه ودروة الصلاة، وعمودْ 

و1ل:كفءاوكبريارمولك، ألاأنمركتملأكذلكلكه؟ذالت: ثمقال: 
ثكالتكت فق1ل به؟ بمانتكلم ؤإنالؤاحالون ، اف، ني يا ت قك لسانه، وأشارإلى هذا، 
]حديثألسنتهم. حمائد إلا وجوههم على النار نى الناس كب وهمل معاذ، يا أمك 

.؛ صححا١١

الافه نمد قال: الخة، دخلت عملته إذا عمل على دلى ققال: أعراُى وماله. 
فقال!رمضان، وتصوم الفروصة، الزكاة ونودي الكتوية، الصلاة وتقيم شيئا، به تشرك 
أنمره س ت الّك،. قال در فلما ' ت أنقص ولا هذا، على أنني لا يده شي والذي 

هدا.كلرإلى سذلرإلىرحلصأهلابم 

فقال:اكار، من ويعدني الحنة يدخلني بعمل أخيرنى فئال؛ آخر رجل وسأله. 
]منمقالرحم. وتمل الزكاة، وتؤدى الصلاة وتقيم شيئا، به تشرك ولا اش نمد 

الخهلبةأقصرت كت لثن ت فقال الحنة، عملايدخلني عثمي فقال! أعربي وسأله 
عتقلا، أوليساواحدأ؟ةال: قال: الرقبة، وئك النلمة، أعتق ألة؛ المأعرضت لقد 

رقمماجه وابن (، ٢١٠١١رنم)الد قي واحمد ، الملأ، حرمة ش حاء ما باب رنم)بماآآ( اكرمذى روا، ر١( 
رصيجبل بن معاذ رواية من صحح، حن حدث ءا-ا ت اوتر،دى وقال بطرق، صحح وهوحدينا ( ٣٩٧٣)

افاصه.

يحلالذي ياذالايان باب و،اومرنم)؛ا(فيالإيان اآ(فيالزكاة؛ابوجربالزكاة، • اوخارى)م )آ(رواْ 

محلئرم،وطارقارما(فى
منالصلاة، أقام من ثواب باب الصلاة )ا/أ'؟أ(وي والنسائي الحنة، يه يدحله الذي الإممان بيان باب الإيان 
عنهاش رصي الأنصاري أبوأيوب حديث 
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علىوالفيء ، الوكوف والنحة عتقها، قي سما أن الرنتة وفك يعتقها، تتفرد أن النسمة 
،وأمرالقلمان، واس الخائع، فأطعم ذلك، تطق لم فإن الفلالم، الرحم ذي 
]ذكرْأحمال[اا؛.إكفالسانكإلأمنم. ذلك، فإنلمث^لى النكر، عن واته 

منالملمون يسلم وأن ض، قلبك، يسلم أن •' فقال الإسلام؟ ما ت رجل ومأله. 
تنمن: JUالإءان؟و٠افال: الإيمان، قال: فأىالإّلأمأفضل؟ قال: لأنلئ،ويدك، 

الهجرة،قال: أفضل؟ الإيمان فأي قال: الموت، بعد والحث ورسله وكتبه وملائكته بافه 
وماقال: الخهاد، قال: أفضل؟ الهجرة فأي قال: ، السوء تهجر أن الهجرة؟ وما فال: 

عقرجواده،من قال: أفضل؟ الخهاد فأي قال: لغتهم، إذا الكفار تقاتل أن قال: ابهاد؟ 
أوعمرة.مبرورة حجة بملهما، عمل إلامن الأعمال أفضل هما عملان لم دمه، واهريق 

]تيأحماو[رى.

حجةنم الخهاد، نم وحده، بافه الإيمان فقال: أفضل؟ الأعمال أي ئل. وس
أحمدارم.نذكره ومغربها. النص مطللع  ijuكما العمل سائر تفضل ٌبرورة 

فيانلئ، ملوتعمل ف، وتبغض ض، تحس، أن فقال: أفضل؟ الأعمال أي ثل. وم
وأن، الئ، لفتحس، ما للناس تحب، وأن قال: افه؟ رسول يا وماذا المائل: نال • اض ذكر 

تصمن،ر'ا.أو حيرأ تقول 

.ؤإسادءمات.ينه، اش ينحي عاذب بن الراء حديث من (، ٢٩٩؛/() ١٨١احعد^)٣٧ رئاء )١( 
الكسرفي والطري احمد رواه وتال ٥( ٩ / الزوائد،ا)١ امجهع في الهيثمي وذكره رقمرهماها'أ(، أحمد رواه )٢( 

. CPاف رصي ب ين ٌوو حديث عن مات ردجاله ، محو، 
١حلراتجرايفىرواه بمرمي-آ(رتال: 

. CPاش 4اءزرمحي حديث من المحح، رجال أحمد ورحال ، الكمحر 
ومولهيعت أن وفه أحمد رواه ت وتال ٨( ٤ ٩ / ١ ) الزوامم١ امجعع ني الهبعي ذكره (، ٢١٦٢٧)رنم احمد رواه ( ٤ ) 

. CPاف رضي أنى ين ععاذ حديث ،ن ضعف 
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وقالالحاجٌُ سقاية • يعضهم فقال الأعمال؛ أقفل ني الصحابة من نفر واحتلف 
سبيلفي الجهاد يعفهم ونال ا-اج، ت يعضهم ونال الحرام، المجد عمارة يعضهم؛ 

الحاجسقاية ؤأجع،لتم وحل! عر اف فانزل ، رمولأاف. ذلك في عمر فامشتى اف، 
عثليستوون لا اش؟ مسل في وجاهد الأحر والوم ياف آمن كمن الحرام المسجد وعمارة 

الفائزوزب)التوبة:هم ؤوأولثك تعالى: نوله إلى اإفلالينه القوم يبدى لا واف اف، 
٢١٦٢٠، ١٩.

اف،لرسول وأنالث، اف إلا إله لا أن مهدت ت اف رمول يا ت فقال رجل، هؤ أله وس
هداعلى مات من ت فقال رمضان، مهر وصمت مالي، زكاة وأدت الخمس، وصليت 

يصلم ما ء أصابعه ونصب - هكلزا القيامة، يوم والشهداء والصدشن الميض ْع كان 
أحمد[لآ،.لذكرْ والديه. 

الحلالوأحللت رمخبمان وصمت الكتوة صلت إذا أرأيت فقال؛ وسأله.آحر، 
علىأزيد لا واف قال نعم، نال! الجة؟ ألحل شيئا، ذللئ، على أزد ولم ارام وحرمت 

تذكرْطم^،.نلكثبثا.

منعلى السلام وتقرأ الطعام، تهلحم أن نال! ■مر؟ الأعمال أي رحل؛ ه اله وم
.ءليهار'، ]مممق ا• تعرفلم من وعلى عرفت 

عته.اف وصي يثير ين انمان حديث من اث، مييل قي النأهادة كل باب الإمارة قي ا ١  ٨٧ر٩ لقم لم مرداه آ ١ ل 
إسناديناحد ورجاله بإمادين، واليراني رواءأحمد رثال! ( ١٤٧الزواتدء)a/امجمع في الهٍنمي ذم، )٢( 

•مرة ين صري حديث محن المحح، رحال رجال الطراتي 
عنه.اه رصي حام حديث من مقدمته، ني الإ؛ان في ( ١ ر٤ رقم سلم روا، )٣( 
■محمروبنبن مدافه حديث ،ن ٥( ١ )٤٩ وثم وأبوداود الإيان، في ( )٩٣رنم نم وم( ا/حا )١ الخاوي روا. )٤( 

,ينهما اث رض العاص 
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عننأنسي عيني، وثرت شي طابت رأيتك إذا إني ت ممال أبوهريرة، وسأله. 
الحنة،يحلن به أحدت إذا أمر عن أنسي • قال ماء، من حلق شيء كل • ممال ، شيء كل 

الجلثم محام، والناس باليل ونم الأرحام، وصل الطعام، وأطعم الملام، أئش ت قال 
أحمد[أه.نذكره بسلام. الحنة 

فأطعمقل1لثا، يلن أن أردت إذا ت فنال قلبه، وة نإليه فشكا آحر أله. وم
*اليتيم رأس وامسح السك؛ن، 
الصدقةأفضل؟فأي قيل: طولالقيام، قال: أىالأءمالأفضل؟ :ه ثل وم

قيل:عليه، ^٢١^ ما نم ص قال: أفضل؟ الهجرة أي فقيل: المقل، جهل قال: 
قال:الخلأشرف؟ فأي قيل: ااثركنممالهوقه، جاهد من فأىالحهادأفضل؟قال: 

داودتارم؛.أبو ]ذكره جواله. وعقر دمه أهريق من 

وجهادلأغالولفيه،فيه، لاشك إيمان أىالأءمالأفضل؟قال: : وسئل. 
^؛،•٠٣٠وحج 

أبوابمن إن قال؛ مال؟ لي وليس أتصدق أين ص فقال: أبوذر أله. وم
وتأمرنغغراض، وأمافه، إلا إله ولا فه، والحمد افه، وسبحان التكبير، الصدقة: 

حاوثًسءحالإطد،; JUjوانملأ، البر كاب ( ٣٩; ٧٢٧٨رنم)والحاكم ر\(رواْاينحبألرذم)آه0أل(، 
.( ٧٨٧٣رنم)عندأحمد م عنه، افه رصي هريرة أيي حديث عن صحح التلخيص في وقال 

مانىفىةارمصقالهيفىنمالإxال

 )٣( j،l^^جهدباب الزكاة في ( ٥٨ه/ ) اررقم والناليت، قي المملؤع محل باب الصلاة في ١( ٤ ٤ )٩ رواْ'أيو
صحيح.حديث هر القل، 

رُلمرئمرآخ(فيالإيان،واكرذىإزالإيازهرافل، (فيالإئان؛ابسنال: ٧٣/١ر٤(رواْاJخارى)
يصهاا(فيظالاضاد،والأر)0/ما(فىانيتحلس.
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وتهديوالحم، والطم الناس رق عن الشوكة وتعزل الكر، عن ونهى المعروف، 
علمتفد له حاجة على المستدل وندل ينقه، حتى والأبكم، الصم وسمع الأعمى، 

الضعيف،•ع ذراعيك بنية وترفع المستغيث، اللهفان إلى ساقيك بشدة وتسعى مكانها، 
أبوفقال أحر، لزوجتك جماعك من ولك نفك، على ْنلئ، الصدفة أيواب، من ذإلن، كل 
ولد؛لك، لوكان أرأيت ؛ افه. رسول فقال شهوتي؟ فى أجر لى يكون فكيف ذر؛ 

افبل نلت! حلقته؟ أنت فال! نعم، نلت! به؟ نحتسب أكن فمات، أجره ورجوت 
اشبل قلت: رزقته؟ كن فأنت قال: هداه، اه بل قلمت: هديه؟ فأنت قال: حلقه، 

اللهثاء أحياْوإن فإزاطه حرامه، وجثه حلاله فى قفعه فكذلك، قال: يرزقه، كان 
]ذكرْأحمد[لا؛.فلكاأجر0. أماته، 

منقال؛ ألا، أبوبكر: فال صائما؟ اليوم منكم أصبح من يومأ• أصحابه وسأله. 
أبوقال مكينا؟ اليوم منكم أطمم من قال؛ ،  ٧١أبوبكر:نال جنازة؟ اليوم مكم انع 

ام: اض. رسول قال أنا، أبوبكر؛ نال مريضا؟ اليوم مكم عاد فمن • قال أنا، كر• 
•لم[أأآا ُتذكرْ • الخنة د-حل إلا رجل في اجتمعن 

أعجبه،علميه اش فإذا ، ترْ فيالعمل يعمل الرجل افه رسول يا • ئل. وس
•تذكرْالترمنىاأم العلانية• وأجر السر، أجر أجران: له فقال: 

الناسحمده الخير من العمل يعمل الرجل أرأيت النه يارسول أبوذر• وس—أله. 

شوا،ُدهحمن حديث وم عنه، افه رصي ذر أيي حديث من ، ١(  ٦٨آ(ره/ ٠  ٩٧٣)رنم السند خي احمد رواء ( ١ر 

أييفضائل من باب الصحابة، فضاتل وفي الر واعمال الصدفة جمع من باب الزكاة في ، ١ ٠  ٢٨)رقم ملم رواء )٢( 
عنه.اف رصي عريرة أبي حديث من عنه اه رصي الصديق ثكر 

صعق.وشإمتادء الر، عمل باب فيالزهد، ( ٢٣٨٥)رنم الترمذي روا• )٣( 

٨٩



ماوم[ُاأ.لذكر0 الزمن. بشري عاجو تلاك قال: عليه؟ 

فيوجهاد به، وتصديق باش، الأيمان ت فقال أفضل؟ العمل أي ت وجل س أله وم
أهونأؤيد قال! والصبر، السماحة قال! اش، رمول يا ذللث، من أهون أؤيد نال! سبيله• 

٢.لذكرْأحمدار للئ،. قضى شيء في افتعالى تتهم لا نال؛ ذلك، من 
منوأعهل ، قس، من صل عقبة يا فقال: الأعمال، فواصل عن عقبة اله. وم
أحمد؛الذكره . ، iL«il9عمن وأءرض حرملثا، 

قدأني أسأت ؤإذا ، أحنن، ند أني أحسنت، إذا أعلم أن لي كيف رحل! ه وسأله 
oU تفقدقالوا! ٌإذا فقدأحنت،، قدأحنت إنك جيرانك! قال إذا فقال! ؟uقد

فقدأحنن، قد يقولون! سمعتهم إذا أحمد! الإمام وعند ، ماجه[ ابن لنكرْ أسأت. 
ا.أّأتر فقد أسأت قد يقولون! سمعتهم ؤإذا ، أحنت، 

ابنورواء ى، اف رصي الشاري ذر ايي حديث ُن أحب، محن سمر الرء باب ملم)\؛1"آ(فياوررالمحاة رواء )١( 
.احهرذمرْأ!آ؛(.

نادءإمحوش عه، اه رمحي المات ين مادة حديث ا()ه/خا؟(،من  ٧٣ ٥٨رقم)ند الفي رواءأحمد ر٢( 
صعق.

الزوائدبع ني الهنعي وذكره ى، اه رصي يامر بن عب حديث من (، ١٤٨؛/١()  ٦٨٨٣رقم)أحم،ن رواه )٣( 
 aI(١٨٨ ) ممات.احدإستاد. رحال، واحد والطري رواءأحمل

جمان،يابن ورواه ينه، اش معودرصي ين مداف رواية من (، ٤ ٢ ٢ ٣ رنم) ماحه وابن ، '٤( ٢ / احمد)١ رواء )٤( 
إمتادءصحح.حديث وم (، ٥٢٦رقم)مجح؛ءحه 



الأنمالؤمض امسجؤ عن فتاوى 
فه—و

تذكرْ• مرور محع وكل يدْ، الرجل عمل نال؛ أنفل؟ الكب أي وطل. 
،.سا٠١

تقال مالي، يجتاح أن يريد أبي ؤإن وولدأ، مالأ لي إن فقال؛ رجل، أله. وم
فكلوهبكم، كمن أولادكم ؤإن بكم، كمن أكلتم ما أطٍب إن لأبيك، ومالك أنن، 

وأحمد[أآ/أبوداود ]ذكره هنيثأ. 

منلنا يحل نما وأزواجنا، وأبنائنا آبائنا على كل إثا ت ذقالت، امرأة، س وسألنه 
بهيعني الرطب! عقبة! وفال أبوداويا. ]ذكره الإطباممهوهJينه. نال! أموالهم؟ 

•نير"''ُ يفدإذا ما 
أجرأكتابعليه ١■؛^؛،! ما أحق إن فقال! أجرأ، افه كاب نأحدعلى إنا ! ومثل. 

الإءيةار؛ء.نمحة في الخاري نذكره • اه 

والأوسطالكير م دالطبراني الزار، ورواْ سرواآراغ;سحدج، را(روا،احعدفىالندرغم)،اها"ا(، 
رثرا،،الْ.لطرد صحح حديث رم 

الجارات،ش ٢( ٢ رنم)٢٩ ماجه وابن ، ولد، مال ُن ياكل ارجل ش باب اكوع ش  ٢٣٠٣داودر٠ ابر روا،  ٢٢)
محهااه رصي _< Ltحديث رمحن عته، اض رصي العاص ء-مروين ين اه ■مد حديث من ٢ ٦  ٦٧٨رنم)راحمي 

أهفمامحاس^ص)ي/ل،آ(بمظ;
صحح.حديث رم ؤإنارلادكممنككم'، ككم، 

معلحديث س صعق إمناد، وني زوجها، ين من تملق اإلر١٠ باب الزكاة (؛ي  ١٦٨٦داودرنم)ايو روا، )٣( 
افسينروتاصر٠م^ 

ووصله؛ييعطى؛يالرقتهشاحٍاءالعربيناتحةالكاب، (مالإجار،باب٣٧٢/٤٠١)٤(روا،اليخارىنعيما)
اذمها.رصي حماس حمارادين حديث عن امماب، فاتحه رالرب الثروط باب الطب محاب 

٩١



ولاإشرافمألة غير من منها اف أتاك ما نقال! السلطان، أموال عن ه ثل وم
أحمد[أآا.نذكره نكالهوتموله. 

تذكرْرنبقك. وأطعمه ناصحك أغلفه فقال! الحجام، أحره عن ثل. وم
مالك[ص.

فرحصنتكرم، الفحل نهلرق إنا فمال؛ فنهاه، المخل، ءسب عن رحل وسأله. 
•؛ الترمذىا١٣ذكره حن ]حديث الكرامة. في له 

منالمنام على يكون الرحل ت فمال عنها فسئل القاف، بضم المسامة عن ونهى 
أبوداودارأ؛.]ذكره هذا. وحظ هذا حظ من فيأحذ الناس، 

فال:ضُالأءلْ،.الصدقةأقفل؟ ومثل.:أي 
أكعلمت ند قال: معك، الصلاة أحب إني اف رمول يا فقالت: امرأة وسألته. 

فيوملأك حجرتاك، في صلأك من حير بيتك في وصلاثك معي، الصلاة تحبان 
مسجدفي صلأتلث، من حير دارك في وصلأك دارك، ش صلأك من حير حجرك 
لهافبني فأمرت ممجدي، ش ملأك من حير قوث مجد في وصلأك قومك، 
•؛ وحل؛ عز اش لقبت حتى قيه تملي فكانت وأيللم، بيتها ني شيء أقصى قي سمجد 

حن.حديث الهت،وم رصي الدردا، ابي حديث س (، ٢٧•افدر؛مرآ• ني رواءاحمد ر١( 
وابن'٣( ٧ ر"ا/ الند في واحد الحجام، راجرة الخجا،ة ني حا» ما باب الامتثدان في ( ٩٧٤محاللئ،)آ/ رواه )٢( 

(ر٠وحديث١٢٧٧.٣(واكرطىرتمر٢١٦٦سرتمر
بالمل،راكاثم،م/'امهم،امحعاب

س.اه رصي ماك بن حديناأنس من صحح، ومرحديث الخمل، محراب يع 
رزيإساد،صعم،.(، ٢٧٨٤ر٤(ررا،ايوداJدرنم)

صحح.وعرحديث عنهياا اف رصي عبادة معدبن حديث من (، ٢١٩٥٣^)الند أحمدفي رواه )٥( 
عبدغبر الصحح، رحال احمد ورجال عنها، اض رضي حميد ام حديثا من ٢( ٦ ٥ ْ ندرنم)' الاحمدفي رواء )٦( 

حبان.ابن وى الأنمارى، مريل ين اش 



نقال:، مريل - فال مريل، - أسأل حتى أدري لا نال؛ شر؟ القاع أي ؛ وسئل. 
•الآّواقُ*ا وشرها المساحد، القاع خر • فقال فجاء بكابل، أسأل حتى أدري لا 

صدنة،مفصل كل عن يتصدق أن عله ذمصل، وثلاثمائة متون الإنسان في ت ونال 
عنكحيه أوالشيء فتدقها، السجد في راها الخامة نال: ذلك؟ بملق من فسألوه 
دجزيا)اكلآ؛.الضحى فركعتا نحد لم فان الطريق، 

ناعدأصلى ومن فهوأفضل، نائمآ صلى من فقال: قاعدأ، الصلاة عن ه ثل وم
القاعدرآ؛.أحر نصف فله مضتلجعا صلى ومن القاتم، أحر نصف فله 

تمحملان له وهدا ت نلت 

يجوزهامضطجعا.عندمن اكافلمة في يكون أن أحدهما•' 

بالية.واككميل الصف بالفعل له فكون المعذور، على ت والأاني 

محال;به، أنوم لا أن خشية إلا القرآن أتعلم أن يمتعني ما ت فقال رجل، ه أله وس
محشوحراب كمثل به ونال فقرأْ تعلمه لن القرآن ثل فإن وارقد، واقرأه القرآن تعلم 

ومَجراب، كمثل جوفه وهوفي ورثي تعلمه ومن مكان، كل على ريحه يفوح مسكا 
عوح

•حن حدث والزاررم راحمي والحاكم الأوط، ش الطيراني رواء ٢ ١ ١ 
سمالآذىسمز،ورواْأصفياكرأ/'؛،واه،(

س.اض رصي بريدة حدث عن صحتح، حدث وم آم' بإمناد 
را0آومأ0؟و"اها(فىوأبرداودرنم بالإيماء،  JLpLiilصلاة باب مصيرالصلاة رآ/آهأ(فى وراءالخاوي )٣( 

وال_اش)م^آوأآأ(فىواماكلسواكر.ديرذم)أ'\'أ(فياكلأة، بابفيءلأةاكاءد، الصلاة 
عته.افه رصي حمض بن ء»وا0 حدث 

محه.افه رمحي مريرة أبي حديث عن C محعٍف رمو اكدمة، ش ( ٢١٧)رنم عاجه ابن رواْ ( ر٤ 



ذلك؟لم ثل، ف، مولده غير ني مات ليته أصحابه: س توفي رجل عن وقال 
ذكرالخنة. في أثره ضغ إلى مولده من له نيس مولده غير في مات إذا الرجل إن •' ممال 
.صحيحهآ١؛ في حبان وابن أبوحام الأحاديث هده 

منوتعالى بارك اش أنزل وهل اش، سبحان فقال شيثآ؟ الدواء أيغتي ت ثل. وم
فيالأرضإلأتيللهياءلألداء 

ددراضل٣؛.من محي فال: هلتردُمنفدرَافش؛تا؟ وّئلهعنالرشواص؛ 
حدهافقال الخرب، في الثرين محن طُنرحلأ' اللمز من رحل عن وسئل. 

أحمدالُ؛.لذكرهما ؤيزحر. يحمد ذلك، في بأس لا ممال: الفارسي، الغلام وأنا 
تمعولوأن سٍ؛أ، المعروف من ئحقرل لا ممال؛ يتفحه، ما يعلمه أن رجل وسأله. 

ثالؤإصؤإياك إليه، مجنيسط ووجهك أحاك محثم ولوأن قي، تالمإناء ش دلوك من 
مماتعلمتشتمه فلا فيك ممايحلم ثسملئ، امرؤ ؤإن اف، ولابمحبها المخيلة، فإنهامن الإزار، 

فالهلْا.من على ووباله ، للئ، أجره فإن منه، 

د٨(،دم٧/٤(فىاM،بمني)١٦١٤(،داتيسدتم)٢٩٣٤
هيما.اف معريرصي بن صداف حديث عن ا حن حديث 

هي.افي رصي مريرة ايي حديث من ثناء، له انزل إلا داء  ٠٥١انزل ما باب الطب ش ١(  ١٣ا/ الخاوي)' رواء )٢( 
ومرحن، حديث مدا اكرمدى; و»ال والأدؤيه، الوم ش جاء يا باب الق في  ٠٢٢ رثم)٦٦ الترمذي دواء  ٢٣)

كانال.

ورانتهالخاكم وصححه للتحبن، نابل ومتله ( ١٨• ر  ١٨٩ني)أ/ المراحميم '؛(، أبوداودرنم)٩٨روا، )٤( 
(.١٨٣اليرداء)؛/ ابي حلمى وكان ايه عن اكلي بشر ين نس حديث من الدمى 

حبانابن وصححه صحح، وموحديث الإزار، إصال ماجاءي باب اللماس وراءأبريائير؛م)؛خ'،(فى  ٢٥)
رنم)اآآاواْإا(مارد.

٩٤



نذكرهاص, رسول شهدأني لمن نحل لا ت قال الأهلة، الحمر لحوم عن س ثل وم
أح٠الار١؛.

ممال:معهم؟ بمنع كف ونتها، عن الصلاة يوحرون الذين الأمراء عن ه ومتل 
صحيح[لآأ.]حديث نانلة. لك فإنها معهم، صل ثم لوقتها، الصلاة صل 

صليت،إذا بمربتي إنه ت فنالت السلمي، المعتل بن صفوان امرأة الته. وم
نالتعما فسأله الشمس، ممللع حتى الفجر صلاة بملي ولا صمت، إذا ويفهلرني 

عنهما،وفدنهيتها تقرأبورت؛ن، فانها صليت، إذا يضربني فولهات أمجا •" فقال امرأته، 
فإنهاصمت، إذا يفهلرنى •' قولها وأما الناس، لكفت واحدة سورة لوكانت ؛ فقال. 

بإذنإلا امرأة تصوم لا ت فقال.يومئذ أصر، ولا ثاب رجل وأنا فنموم، تنهللق 
نستشئلأن نكاد لا بست أهل فإنا الشمس، تهللع حتى أصلي لا ت نولها وأما ت نال • زوجها 

حيازارم.ابن ]ذكره • است؛قنلت، إذا صل ت فقال الشمس، تْلني حتى 

ولأينافيفيآحرالماس، لأنهكان ، الإفلث، نمة في المومنتن أم صادف، ولهدا ت نلت، 
الوقتذللث، إلى فإنه قتل، أنثى كثمتاكنف، ما واف ، الإإاJث، ين، حد في فوله الحديث هدا 

.نللنابعد تزوج ثم قْل أنش كنف يكشف، لم 

س،سحدثرتجامضالهس،
■حن حدث دم 

رثمداود يأبد الإعادة، ش ( ١٨٣٧رنم)وقبما ص الصلاة تأحير الساجدباب في ٦(  ٤٨ونم)ملم روا، )٢( 
وىش)آ/هصفياسباباسحفوادسم.نىرذم)آيا(فياكلأة، )ام؛(فياكلأة، 

•ص اف رصي رذر حدث ُن ابور، 
والخاكمرنم)؛آ0ا/ما■(رابرداردرُم)ا'ه؛أآ(فياكوم، اينمانرنم)ااخأا(نمابسئ، ردا، )٣( 

الخيريرمد حديث م لم، ومالخاوي شر»ل طى صحح ت التلخٍص ني تال رصحح، الصوم، كتاب 
ااذس.رمحي 



حإزارا؛•تذكرْابن فأمبقتله• وّئلسءنمهمئ، 

إنت ممال رجلن، ي؛ن يهادى فجعل الكب، إلى بمشي أن نل-ر رجل عن ومثل. 
.؛ Jركب١٢أن وأمره ه هدانفتعذيب عن لغني اف 

نيله فنال مرات، ثلاث بالمر، فأمر يؤذيه، له جار في رجل ه وامتنتا٥ 
له؟ما ؤيئولون! به يمرون الناس فجعل ففعل، الهلريق، في متاعك، اؤلت ت الرابعة 

الواف رد«تاءائ،، فنال! جاره فجاءه اف، لعنه يقولون! فجعلوا جاره، آذاه ؤيقول؛ 
•>بان[أآ؛.وابن أحمد ]ذكره أبدأ. أونيلأ، 

أللت،ت له فمال ئوبة؟ س لي فهل ذنبأكسرأ، أذنبن، إني ت فمال رجل أله. وص
حبان[ل'،.ابن نذكره نرها• ت قال نحم، قال! حالة؟ قللن، قال! لا، فقال؛ والدان؟ 

عضومنهابكل اش يعتق رقة عنه اعتقوا • فمال أوجبا، قد رجل عن س ئل وس
.٠ حبان[؛ ابن نذكره • النار س عضوأمنه 

رسامرتمحآ(فيؤوثمءا.سمداةب، سري)آ/آهآ(فيدءالخلقابمكضر: 
سمابدلانيزغ،وائفىاكراا^آ(،

عنها.اه رصي العامرية القرشية شريك أم حديث، من 
(فيهم،رمح١٦٤٢ديمردار

من«مفيالأءانوالذور، انير٧/ رافسرمص0ا(، داردرتمرل-مفىالآبمانراكلرر، 
محه.اص رصي ماللئ، انس؛ن حديث، 

الحوار،حق ز باب، ، -، ١٥١١١غي ٥( ١  ٥٣وابوداودرنم)والإحسان، السر كتابه ٥( رنم)'٢ -ماز ابن روا• )٣( 
مريرةايي حديث، من حن، ؤإمتاده التلخيص، ني اليمني عته مكت، رقد وصححه، ( ٧٣'رقم)٢ والحاكم 

عنه.الله رصي 
وموا الخالة بر في جاء ما باب والملة البر في ١( ٩ ٠ رقم)٥ والترمذي وصححه، ٤( ٣ ر٥ رنم حبان ابن رواء آ )٤ 

.٤( ٦ ١ رقم)• الند في احمد أيما ورواء عنهما، افه صررصي بن عدافه حديث، ن صحح، حديثا 
العتق،مانرثمم'آ؛(كتاب، ابن )ه(رواء 



ارتكبه.عظيم بذنب النار استوجب أى •' أوجب 
نعمفقال! شيء؟ موتهما بعد من يقي فهل هلكا، ند أبوي إن ت فقال رجل، وسأله 

صديقهما،ؤإكرام بعدهما، من عقودهما ؤإنفاذ لهما، والاستغفار عليهماا الصلاة 
فال!ماألدهذاوأؤليبه! ت الرجل قال نبلهما• إلامن لك لارحم التي رحمهما وصلة 

.٠١بهرفاعمل 

شله،ام، إتيءفقال: ليخله، مىن من 
أفتلأن عر حرم الله إن • فقال السيف، ئموذآمن قاله إنما • فقال قولأشدبدأ، فيه فقال 

تحدي.ناصححاُمومنآ. 

منحمركم فقال؛ شرنا، من يخيرنا أحمرنا افه رسول يا • فقال رجل اله. وم
تذكرْابنولأ.>منشرْ• دمكمسلأمحضْ، شرم، .رجىنمرْرخمس 

.nحبان

ثال!الإسلام؟ وما فقال! الإسلام؛ فقال! به؟ افه الدي؛عثلث، ما ت رجل وسأله. 
الزكاةونودي الكتوية، الصلاة تمحليأ وأن ف، وج_هاك، توجه وأن ف، قلبلث، ثلم أن 

منرررْ وكلهم صحح والخديث رأبوداودرنمر؛ا'اُا(، (، ١٠٠٨١رثم)ند الواحمدني الدمى، ووانقه 
ت.اف رمحي الأمحقع ين واثلآ حدين، 

كانمن صل باب، الأدب، ني ( ١٠٦٦ر؛ رنم هاجه وابن الوالدين، بر ؛اب، الأدب، ني ٥( ١ ٤ ابوداودرنم)٢ روا، )١( 
سك،همادثم،ءر،أمح(ابلهم'فنياين

نتاُت،.رجال ند الر؛افى حان، 

قل،ومارمن ^١ ابى اه رإن بكل: محا<، اه رضي مالك، بن عب حدين، عن ٢( ١  ٩٨٤السند)احمدني رواه )٢( 
صعيف.أصنأد وش هران، ثلاث 

وصححه،٥( ٢ رنم)^١ صحيحه في حان ابن ورواء صحح، حن ؛ ونال، الغش ،؛ي ٢٢٦٤اكر•ذءار٠م)رواء )٣؛ 
.ءن4 اف رضي مريرة ابي حديث، نم)؛اهه(،ءن الند في واحمد 
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ابن]ذكر0 إملامه. بعد أشنلى توبة عبد من اف يقبل لا ، نميران أخوان الفروصة، 
حبازاءا،.

شاتلني،المثرين من رجلا لقيت إن أرأيت • شال سرح، الأسودبن اله. وم
أنأنتلهفه؛ أسلمت فقال! مني؛شجرة، لأي ثم فقهلعها، بالسف، يدي إحدى فضرب 

يدي؛إحدى ^٠ ٥٥إنه افه رمول يا ت هلت تقتله، لا ! اممه. رمول قال نالها؟ أن بعد 
شلهأن نل بنزلتك نإته نتلته إن نإنك تقتله، لا قال: أقأنتله؟ قيها أن يعد ذلك نال ثم 

.٠ صححار قال. التي كلمته يقول أن تبل بمنزلته وأنت 

؛، yAللم يفض برجل،ظم مررت اف رسول يا ت ذئال رجل، أله. وس
ممثلبي مر إذا أعامله أي: أحتكم ونوله: حبان. ابن ذكرهما أقره. بل قال: أفأحتكم؟ 

عاملتي؛هر'آ/ما 

نال؛بعملهم، يعمل أن يستهلع ولا القوم، يحب الرجل • فقال أبوذر، وسأله. 
منأباذرهع يا أنت نال! ورسوله، اش أحب فإني • نال • أحبت من مع أنت ذر، أبا يا 

أط،،.

•٢(،١١٠/n•١(،وبهمزاقفياكفر١٩سم)
•حكم بن نهز حديث ٌن صحح، ط-ناد، 

ي)ْآ(فىالإبمانابسمثلاصزسمح\وخ\ويم\ا\-\-\رلأأا(فىسفىظمح، )آآ(رراْ 
احمديريا• مته' اه الأسريينحي المدادين حديث الخهادمن قي ٢( ٦ ٤ ر٤ داودرنم رام إلااف، لاإله نال؛ 

(.٢٣٣١٩)فيافدر٠م 
'آ(فيمبم،رنالسمرآا/آ-آ(،وهمطىرآ'

•الخثمي ملة ين مالك بن عوف حدث من ئأل، وهوكما صحح، حس حديثا ت الترمذي 
ذلأبي حدئث س وإساد،محح، إل، يب الرجل الرجل إتحاو باب الأدب ز ٢ ٥ ١ ٢  ٦١لثم يائي ابر وئام ٢ ر٤ 

محه.اه رصي 
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أنماف\وكذ\ا كدا، قي أقط فمالوا: الأعراب، من والهه;اس 
عرضمن اقترض من إلا الحرج، عنكم وصع قد اش إن الناس؛ أيها ؛ فهال( كدا، في أفتنا 

لماش إن نعم فال: اف؟ رمول يا أفنتداوى الوا! قوهلك، حرج الذي فذللئ، أحيه؛ 
الهرم.فال! هو؟ وما اممه رسول يا قالوا: واحد، داء غير ، دواء له أنزل إلا داء ينزل 

أحطهماف إلى الماس أحب، ال: قاف؟ رسول يا اف إلى أحبّ الماس أي فالوا: ق
•حبان[لاُ وابن أحمد ]ذكره حلقا. 

ؤبمعل،يفعل وكان الرحم بملُ كان أي إن فقال؛ ألهسعدثم(ينحاتم، وم
iال: قي،سيالأكر، أمرأفأدركه، أراد أباك إن فقال:  i :،^ ،إنييارس_ولاف

قال:فيه، النصرانية شسأصانع ئيع لا قال: نحرحآ، إلا أدعه لا طعام عن أللث، أم
قال:والعصا الزوْراا إلا به أذبح ما أجد صيدأفلا فيأحد المعلم، كلكب أرمل إني نلت: 
حبازارآ؛.ابن ]ذكره اش. اسم واذكر شئتَ، بما الدم أهرق 

الرحم،صلة من الجاهلية في ينعل كان وما جدعان، ابن عن عائشة وسألته. 
لياغفر رب يوما يقل لم لأنه لا، فقال: ينفعه؟ هل الضيف، وقري الجوار، وحمن 
الدينُم•يوم حطثم 

عاجهوابن تعالى، افه إلى الناص أحب ُن الل.ن؛اكان ثى حلمه حن عن ان اليان ذي ( ٤٨٦رنم)حيان ابن رواه ر١( 
والداليرآ-اآا(،(، ٣٢٢٦واكرىنىمحىررآم؛م1(فىاسب، 

٠عنه افه رصي شريك بن حديثإأسامة عن صحح، ؤاسنائه 
(،٢٤٧/١٧سادة،وسانيفىهمركان )آ(رواه 

امحريممآ(،بمص،سظثءالك،ينيمدضي
اف4ءنه.

رُمرإ'يآأ(اجه وان الكفريضهض، على محسأذ، ٌدارنمر؛ا:ل(فيالإيمانباُب روا، )٣( 
عنحل.ثءاتثةرنحياهوابنحانرتم)لم1م(، وسرأ/عآم(، واكرضرقم)لآام(، الزهد، قي 

عنها.
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ممال!أحدأُعده، عنه يسأل قولألا له يقول أن الثمفى اممه عبد بن سفيان س اله وم
.استئمر١؛ ثم بافه آمنت قل 

قال؛سألك، هدا عن لنا قالوا! ف، أتقاهم ققال! الناس؟ أكرم من ثل. وم
ا.فقهواُ إذا الإسلام ش حياركم الخاهالية في حياركم سألوني؟ العرب معادن فعن 

رأسكعلى أضرب أن الآ ماش ردك إن نذرت إني ت فقالت امحرأة ه. ألتوس
فقعدرسولندرت، كنت إني قالت،! ؤإلأفلأ، فافحلي، نذرت كنت إن فقال! بالدف،، 
صحح[أم.]حديث، . ؛الدف، فضريت، ، افه. 

وحبرأتهلييبألقلبها اباح بالذر الوفاء لها أباح يكون أن • أحدهما ت وجهان وله 
•اش. رسول بسلامة وفرحها وقوته، الإممان نيادة على لها وتاليفأ 

اممه.رسول بقدوم والفرح السرور من تضمنه ئا قربة الذر هذا يكون أن والثاني؛ 
القرب،أفضل من وهذا دينه، وأؤلهر افه أفلهره قد أعدائه مؤيلأمنصورأعلى الآ م

به.فأمرت؛الوفاء 

ٌنوميبمُي، اف مبل في ابهاد الرجويريد يارسولاله'، ممال: وماله.رحل 
افه.لرسول أعد للرجل: فقالوا الاس، ذللت، فأءذلم له، أحر لا فقال: الدنيا، عرض 

(،٣٩٧٢(،واتىLب)٢٤١0رىفبمم،ربى
وصسه(، ٢٩٨واكار.يرآ/رالطراتيفىير1آم1(، •٢(، والماشفيصكافىاسرأ/ 

عته.افه رصي اش همد ين سفإن حديث من حإن، ابن 
رصيهريرة اي حديث عن الإمارة، في ١( ٨ ١ رنم)٨ وملم التانب، الأساءباب ش ( ٣٨٥الخاري)آ/رواه )٢( 

افين<.

حديثهدا ت الترمذي وقال وإسادءحن، الخطاب، ين عم باب،ناقب ايانب في ( ٩٣٦ رقم)١ اكرمدي روا، )٣( 
عنه.اف رصي يريدة حديث من صحح، حسن 



وهوسغياف مسل ني الخهاد يريد الرجل اف، رسول يا ت الرجل فقال تفهمه، لم فلعلك 
اه.ارمول أعد فقالوا: الناس، ذلك ذ\عظم له، أجر لا ممال: الدنيا، رض عس 

لأأ-ملهر*؛.ممال: فأعاد، 

ممتل،قاتل ثم فأملز فاتل، ثم أملم نال: أقاتلأواسلم؟ ممال؛ رجل أله. وس
،لاءّل'لولأ/مهمآ".: ,. jJIنقال

1مآغافشً؟سسمئل:سا"/
الممال! أقاله، للي وأفاإلً ، ١^٩ ضنى فولأ لي فل فقال: رجل أله. وم

تغضبأ؛ا,لا له! يقول ذللئ، كل مرارأ، نردد تغفب، 

بمازوجي من اسكثريت، فهلعليأناحإن صثْ، لي إن ممالن،: امرأة، ه وسأله 
•زور ثومح، يعطأكلأس لم بما النح • ممال لايعطيتي؟ 

وكلهدْالأحامثفىسمرْ/

رندة'ر ص ارادى ابن ت وش الدنإ، رلكس تغزل يمن باب الجهاد م  ٥٢٢ ١ را" ينم ارئاءأبويائي ر١ 
حن.اشس،موحديث رمحي رب روايت من مايثبدد الأب رش ممات، رجاله وبائي وعرُجهرل 

ابةنوت باب الإمارة في ٢ ١ ٩ ررنم لم ومالمنال، نل صالح عمل الجهادباب ئي ٢ ١ ٩ رآ/ اليخارى رواء ٢ ر٢ 
محه.اف رمحي عازب ين الراء حديث ٌن للثبد، 

^ىأيفياعرىكافىاسة)؛/-أ(،راكار،ي)٣(^ 
رلي قل ئالتيار.رلاف، تال: اف همد ين شان ص ه وعونوله  ٢٣٨رنم)لم حمفي وأملله 

صح؛حة.والزيادة ا، اسقم ثم باق آمنت انل تال أحدأهمرك؟ عته تولألاأسال الإسلام 
ُا•٢(فيالرواسمباب ٢١^سب،واكرطىر)،(روا.الخارىر-ا/ا'أ؛ 

رندمرعلأ، الغخب في حاء ما باب الخلق حن في  ٢٩'٦ الويلآ)؟/ ئي مالك ورواء النفس،، كثرة ني حاء 
همه.اف رضي مرير ايي حدين، من واكرمذي، الخارى وصله 

^تلمرتم)-ماأ(؛يالاسوارثباب
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به،أتشث بنيء عليًذاوصتي كثرت ند الإسلام شرائع إن فقال! رحل ه وماله 
لذكرْأحمداأاا.ذكراه. رطأس ايلث ييزال، لا فقال! 

اعملهابل إ فقال افه؟ على وأتوكل نانتي ارمل افه رمول يا فقال؛ أله. وم
•تذكرْابنحبانوالترمدياأآ' وتوكل• 

هوقل معلئ، أوليس فال؛ يه، أتزوج ما اه رسول يا عندي ليس رحل! له. وفال 
الكافرون؟نال:أليسساق،،قال: ^،^^، فال: بلى، اهأحد؟ئل: 

رعقال: بلى، نال: الأرض؟ زلزلت إذا معك أليس • قال القرآن، رع قال: بلى، 
أليسقال: القرآن، رع محال: بلى، قال: اش؟ نصر حاء إذا معلن، أليس قال: القرآن، 

ثلاثتزوج، تزوج، تزوج، • قال القرآن، رع قال: بلى، قال: الكرسي؟ آية معالم، 
تذكرهأحمد[لم.مرات. 

ولا، بسلن، يستنون لا أمراء علينا كان إن أرأيت، اف، رسول يا فقال: معاذ س وساله 
.اشر٠، يطع لم لن طاعة لا قال: أمرهم؟ فى امرنا فما ، أهرلث، يأحدون  (،);

حديثأّاءبنتاييبكريمحىاذمن (نيالأدب، ٤٩٩٧رقم)وأرداود صصمسفياىس، 

رنمالد احمد؛ي وروا، وإساد،صأصح، الذكر، نضل باب الدهموات ش ( ٣٣٧٢رنم)اكرمذى رراْ )١( 
. CPاف بررصي ين اف ب  t_Jb-عن (، ١٧٢٤٥)

حاناين وروا، حن، حديث وم أنس، حديث، محن ١( )٦ رقم باب الشامة صنأ م ٢( ٠ ١ )٩ رقم اكرمذي روا، )٢( 
•حان ابن وت أيه، ص أب صروين ن جعم حل-ث س ، ( ٧٣)١ لنم 

وإسادْسوح^صرقممسمأ(^ماباكرأنباب )•ا(رراْاح<درم\آآ(، 
بنانس حديث، من الأهمعال، فقاتل من لكونه ب ا*و نقلعك القح: في الخاففل قال، اكرمذي، ث ذللئ، 

اشءه.رصي مالك، 
شوامدفيول منه، اه رصي اللث، بن،-انس حديث، من {، ٦١٣الندرقم أحعرفي روا، ر٤( 

,الصحح 



ئال؛القيامة؟ يوم أطلبك فأين ت قال فاعل، \ني فقال: له، يشفع أن أش وماله. 
علىفأنا فإذالمألقكَئىاسماط؟3ال: قلت: اطلبنىأولم1ضءلىاسماط، 

لأأحشطهاكلأثالحوض، محي فأنا قال: ابيان؟ س ألقك لم فإن قلت: الزان، 
أحمدارا؛.]ذكرهما القيامة. يوم المواطن 

ألندئُي أهلا، بها لي يإن مالأ، بمكة لي إن فقال؛ بنعلاط، الحجاج وسأله
مجايقول أن ه اطه رسول له فأدف شيئا؟ أونلت، ، متلث، نلن، أنا إن حل في فأنا آتيهم. أن 

]ذكرهسأَرآ/ثاء.
علمهأولعدم له، قمده لعدم إما معناه، قائله يه يرد لم إذا الكلام أن على دليل وفيه 

بهأرسل الذي اش هودين وهذا بكلامه، يرده لم ما يلزمه لم معناه، غير به أراد أوأنه به، 
أوبجنون العقل زاثل يلزم ولم الكفر، بالكفر التكلم على الكنْ يلزم لم ولهذا رسوله، 

محيربه أراد لأنه يه؛ تكالم ما حكم علاط بن الحجاج يلزم ولم به، تكلم ما أوسكر نوم 
ولكنأيمانكم، باللغوفي افه يؤاحلكم ؤ[؟ تعالى: نال وند عليه، قلبه يعقد ولم معناه، 

ؤواكنيؤاحذكممما\،ان(وفيالآيةالأحرى: زاحذكممما٣الأنمان4)المائدة: 
بهكما على مرتبة والأحرة الدنيا في فالأحكام (، ٢٢٥قالو؛كمب)البقرة: بت، ك

كلامه.معنى من وأراده عله، وعقد ، القلب، 

فيبمي الحاهلية، في أسعدنني اء نإن افه رسول يا : إقالت، امرأة، ه ألته وس
ولاولأنغارفيالإسلأم، لأإسعادفيالإسلأم، اشحأفأساءدهنفيالإسلام؟فقال: 

•؛ أحمد[ل]يكره منا. فليس انتهب ومن الإسلام، في جلب ولا الإسلام، في عمر 
•حن ؤإساده الصراط، شأن في حاء L باب القيامة، صفة قي ٢( ٤ ٣ ر٥ رقم والترمذي ، ١(  ٧٨)"Y/ أحمد رواه )١( 
صحح.ؤإصناده ١(  ٣٨رّآ/ احمد رواه )٢( 

واداأي)؛/آل(ني(، ١٩٧^^ِدفيافدرم)٣(رواه 
■ايخادتم، شرط يلي صحح ؤإضاده (، ٦٢والّيهقير؛/ الخناتز، 
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أنعلى ابنته الرحل يزوج أن والشنار• ■ بالنوح مصيثتها لي ارأْ إسعاد والإسعاد؛ 
اكإحءلىالفرسفىوابمات الوز، قبور عر الذبح والمر؛ ابمّ، الأحر يزوجه 

شتلك اسقلإر رمه أعمت فإذا فرمه، أنJجبهماإر وا-لئب: الساق، 
المسابقة.

استمحعس،فد ؤإُه عليه، نسير جمل لنا كان قد لقالوا؛ الأمار، بعض أله. وم
فيحلفقاموا، نوموا. لأصحابه! فقال والخل، النبع عطش وقد ، ءلهرْ ومنعنا علينا 

محارقد إنه اف ني يا ت الأنصار فقالت، تحوه، ه الني فمشى ناحيته، فى والحمل الحائط 
ننلرفلما ليسئليمنهإس، فقال؛ صولته، عبك ، نخافؤإنا ، الكلب، الكالب، مثل 

افه.رسول فأحد ، ساحلوأ؛،ن حن حتى نحوه أقبل ه اممه رمول إلى الحمل 
الهذا؛هيمة افه نى يا الصحابة: له فقال العمل، فى أيحله حتى نط كان ما أذل بناصيته 

أنلبشر بملح لا • فمال ، للث، نمجد أن أحق فنحن نعقل، ونحن ، لل؛، نجد تعقل، 
عفلممن لزوجها انتسحل. امراه لأمرلت، لر، يسجد ان لبر ولوصلح لير، يعجد 

،والصديل. بالمح يتنجس رأسه مفرق إر قدمه من لوكان بيده نمى والدي عليها، حقه 
سجودمريديهم ح المشركون فأحد . ، أحمل[ل]ذكره ٠ حمه أديتؤ ما تلحسه استقبلته يم 

الدينمن ثر وهؤلاء لبشر، يجد أن لبشر بملح لا ت نوله وتركوا ه النه لرّول الحمل 
الحكم.ؤيدعون التشابه يتبعون 

قال!الصلاة، ني ينتحلون ولا حتمون، الكتاب، أهل إن له؛ فقيل ه ثل وم
عنانيتهميقصون الكتاب، أهل فإن قالوا! ، الكتاب، أهل وحالفوا وانتحلوا، فاحتموا 

رواءأحدوالزارورجالومال ٤( الزوايو)آ/ يبمع وذكرءالهينمي؛ي أحدزالسدرنم)م'أآآا(، رواه )١( 
إسادهوقي أقول: ت، اف رصي أنى رواية س والخا.ث ومحوثئة، أنى احي ايى حغمى غير الصحيح رحال 
صحح.فقراته بعض ولكن حكيا، يطولة صعق 
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نذكره• الكتاب أهل وحالفوا عئاستكم ووفروا سبالكم نملموا • فنال ، مثالهم ؤيوفرون 
\ذا.ِ

بأنمي فحدثت ، ماء من شيء فيه يغار مررت اض نبي يا فقال! رجل آله. وم
الثيفقال الدنا، عن وأتخلى البقل من حوله ما وأصيب ماء من فيه ما فثقوتي فه، أنم 
والذيالسمحة، يالخنيفية بعثت ولكني بالممرانية، ولا باليهودية أبعث لم إني ت . 

فيأحدكم ولئام فيها، وما الدنيا من حير اف مثيل في أوروحة لعدوه بيده محمل نفس 
ُ.سن صلاته من حير الصف 

م_عواع أنفي 
فمل

وعبادةوالخنزير واليته الخمر يح عليهم حرم وتعالى سبحانه اش أن وأحبرهم 
الخلودبها ؤيدهن المنن بها طلي فإنه الينة شحوم أرأيت وقالوا■' الوه قالأصنام، 

عليهمحرم ئا افه فإن اليهود افه قاتل قال'■ ثم هوحرام، فقال؛ الناس، بها ويستصثح 
.ثمنه وأكلوا لم؛اعوه جملوه شحومها 

الزوائدمجمع في الهيثمي وذكره أيي؛Lo حديث ص 0ا"مآ(، آ()JUA \ /0؛،)«المد في أحمد رواه ر١( 
•لابمر كلام وب وهوتنة القاسم حلا الصحح احمدرحال ورجال والطراني، أحمد روا، ت ونال ، ( ١١٣ رم/ 

الزوائدمجمع ني الهيثمي وذكر، أسامة أيي حديث أا(،من رنم)دخمااآ(ره/ْأ'ني المفي أحمد روا، )٢( 
رصيأماُة ابي حديث من وهوصعق، الألهاتي، يزيل بن علي وب والهلمراتي أحمد، روا، ونال: \'/اآ( رم/ 

.cافء

و)آ/اهوسم(فيالغازىبابئزلاكي.س)ه/آآمر-مفييعياببحادة )٣( 
وأبواليؤع، رتم)ما؟آا(ءي والترمذي والميتة، الخمر نحرم باب اناه المفي ١(  ٥٨رنم)١ لم ومالقح، يوم 

هبي)يمآ'مد'امفيالمرعابءمحر،
يعه.يحل لا ما باب التجارات في ٢( ١ رنم)^١٦ ماجه واين 



قولان:هوحرام، وقينوله: 

حرام.الأفعال، هذه أنا أحدهما؛ 

أنعلى مبيان والقولان لدلك، يشتريه المشترى كان ؤإن حرام، الثيع أن • واكاني 
الذكور؟الأشثJاع عن أووقع المذكور، الأنتماع لهذا البيع عن وقع هل منهم الس-ؤال، 
حشالأنفاع هذا نحرم لميخرهمأولأعن لأنه لهوالأظهر؛ شخناإ احسار والأول 

ذأحبروْأسمساءونهلهذاؤإنماأحبرهمءنماني، يذكروالهحا-بمهمإوه، 
جوازبغ، تلازم ولا الذكور، الانتفاع عن ينههم ولم التع، في لهم يرحص فلم الانتفاع، 

أعلم.واف المنفعة. وحل البيع 

خلا؟أحعلها أفلا قال! أهرئها ت فقال حمرأ، ورثوا أيتام عن أبوطلحة اله. وم
اثتريث،إني اض يارمول( قال(! طلحة أبا أن لفنل؛ وفي ، صحح[ حدين، ت لا• • قال 

الخمرواكسرالدنازرا؛.أهرق، ت فقال حجري، في حمرألأيتام 

ماعندي ولس الهع، يأسي،رريدئي رجل فقال: حزام بن حك؛م أله. وم
أحمدارآ؛.]ذكره عندك. ليس ما بع لا ت قال السوق؟ من أ؛تاع نم منه، أفأبيع طلب، 
منها؟عر يحرم وما منها لي يحل فما الهؤع، هنْ أبتاع إني • فقال أيضا ه أله وس

طعامأابتمت، ائي! النوعند أحمدا. ]ذكره تقبضه. حش بيحنأشيثا لا أحي ابن يا ت قال 
،ذللث، له فذكرت و. اف رسول فابن، أقبضه، أن قبل فيه فربحنؤ الصدقة طعام من 

رجاء ها ياب الأشرة ني ( ٣٦٧٥رنم)وأيوداود الخمر، ني؛ح جاء ما ياب اليؤع في ؛ ١  ٢٩٣رنم)الترمذي ارواء )١ 
•صحتح موحدتث الرتخلل؛ 

(٣٥'رنم)٥ وايوداود منيك، لمس ما بع كراهة باب اليؤع ا(فى  ٢٣٢رنم) والترمذي (، ٤٠٢! ٣١احمد رواه )٢( 
رقمحبان ان ورواه صحح، ؤإساده الموع، والمار)لأ/آهأ(في عنده، لبى ما يبع الرجل باب الإجارة في 

محه.اش رصي حزام بن حكم حديث س رالطرا؛يفيام؛ر، (، ٤٩٨٥)



لأتجهحىسبأاا.ت فقال 

ؤيوكلوتصفاو حمار فقال! الثمار، يع حاز وجد إذا الذي الصلاح عن س ومثل 
لمضعلهار١/مها. 

الثيءما فال! ، االاء ت فال منعه؟ يحل لا الذي النيء ما فقال؛ رجل أ. اله وس 
امءم: اله. ثم المار، فال: ماذا؟ ثم ئل; المح، الذيلأحلمعه؟فال: 

أبوداودال"أ،.]ذكره لك. حير الخير معل أن نال: منعه؟ يحل لا الذي 

فقال:البيع، عن ذهاْ عقدته، في لضعف، البيع في ثمن رجل على يحم أن ومثل 
 ،،c٠ثلاثام" بالخيار ابممتها انمة كل في وأنم، خلاتة، لا فقل بايعت إذا فقال: لأأصرء

فردهعيثا به وجد ثم يقيم، أن ثاء ما عنده فأقام غلألأ ا؛تاع رجل عن ثل. وم
أبو]ذكره بالضمان. الخرام فقال: غلاص، امنغل قد اممه رسول يا البائم: فقال عليه، 

داود[رْ،.

٢(٨ ٩ اضأ)U/ اثي النوروا، خمته، اف رصي حزام ين يحكم حديث 'ن ٢١٤٨٩٢د٠مرالند أحمدني روا، ر١( 
رمبمُنىاكيمم.

و)؛'*ا(يابإذااعرْاركر)ه/ههأ(فىالمرعبابيعي )آ(ردا، 
محدوأن الشارنل بح ص النهي ياب الجوع اني ١ دْ'آْ دسلمرتمرأ"اها صلاحها، سد.ر أن ارمحل الن

^ىيص/آآآر^آ(فىاّوري/-^وايآ(فى
مطأ)آ/ه\آ(فىاشفصصحافارضاووع،ومض 

محهما.اه رصي عم اين حديث س صلاحها، يدر 
سد،راه؛(رفي  ٤٨الندرم/'احد؛ي مع!،]اءوأحرحه، ني باب زالإجارة ٣( ٤ ٧ أبوداودرنم)٦ روا، )٣( 

صمف.ؤإماد، منها، اف رمحي الفزاري؛ بهنة حديث س يعرف، لا عن 
عنباب ايوع في ١(  ٠٣٣رنم)لم ومالمع، ني الخيل عن مايكرم باب اليوع في ( ٢٨٣/ الخاري)٤ رداه ٢ ٤ ١ 

ال-ع،ني الخديعة باب المبرع ش ٢( ٥ ٢ اش)U/ والنالإجارة، في ( ٣٠٥رنم)داود وأم المع، في يخلع 
•منهما اث رضي ممر ابن اد عل• حديث من ال؛وع، جامع باب المع في ، ٦٨٠والوطأ)آ/

وأبوداودرقمعياإ يجدبه نم ننغله ئيالبن يشتري ماجاءفبمن باب اليؤع في ( ١٢٨٥رتم)الترمذي اروا، ر-ه 
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سصنا مالئيء أبتلع أن أردت ثإذا وأشتري، أبح امرأة إني • فقالت امرأة، وسألته. 
أكنربه سمت النيء أبع أن أردت ؤإذا أريد، الذي أبغ حتى زدت يم أريد، مما أنل به 

تتاعيأن أردت إذا تفعلي، لا فمال أؤيد، الذي أبغ حتى وضعت يم أريد، الذي من 
ُهفامتامي شيئا، نبعي أن أردت ؤإذا أومتعت، أءدت، تريدين الذي به قاسامي شبتا 
ماحه[أا*.ابن نذكره أومتعت. أعف، تريدين الذي 

الالربا، ع؛ن أوه، فقال! حيد، جغأ صاعن منه بلع رديء تمر عن بلال ه وسأله 
. ٢٢١عليه[]متفق اشتربالثمن. التمربيعاآحرثم فح نشتري أن أردت إذا ولكن تفعل، 

فسألناونسيئة، بيد يدأ شيئا وشريكي أنا اشتريت ت فقال عازب بن ازرام ه وسأله 
،البخاري[ تنكر٥ قدروه. يئة نكان وما فخذوه، بدأبيد كان ما أما فقال؛ ، د. النبي 

أرقمبن ونند أنا كنت •' قال موى عن النائي وعند • المفنة تفريق في وهوصريح 
بأس،فلا بيد يدأ كان إن •' فقال الممف، عن ألنا٥ ف، اطه. رسول عهد على تاجرين 

.^^١٣٢ فلا نسيئة كان ؤإن 

الترعذيرصأحأ0 الضان، الخراج ياب المع ره/؛ْآوهْآ(فى اني والنالإجادة، ش ( ٣٥وا'( ٣٠')٨ 
رالثالثأالمحح، رجال رجالها اثنتان ت عوق نلاث داود ابي س ثي الحديث ولهذا الحارود، وابن حسان وابن 

بنيحص وتنه وتد الشافعي، شخ حاليالزغي بن ملم فيه أن ذلك مثب ولعل بذاك ليس إمائها ت أبوداود نال، 
واترثسرواةءائرصيافصضضالأجماجُه، 

فيالهنعي وفال ؤإضادءصعق، حن، وهوحديث يتي ام فيلة حديث رتم)أ*آأآ(عن ماجه ابن روا، ر١( 
٢١فيله اعاشف: في الذهبي ونال نظر، فيه فيله عن أفار اين الأطراف: في الزى نال اننطاع، إث'دْ في الزواتد؛ 

هرمحلأ•حبم بن حان بن اث ء-،اب لدى ورهان 
منبالدينار، الدينار بح واب الفضة الفضة بح وباب التمر من الخنمل بح باب اليؤع ر؛/؛آآ(في الخاري دواه ( ٢١

منه.اض رض بلال حديث 

(١٥٨٩رنم)ومسلم البر، في التجارة ؤباب سيئة، نبالذهب الورق بح باب اليؤع في ٣( ١ ٩ / ر٤ اليخاري روا، ( ٣١
يثة،نبالذهب الفضة بع باب البيؤع في ٢( ٨ * , ار١٧والنi دينا بالذهب الورق بع عن الهي باب اةاة الفي 
افهعنه.بنعازبرصي ايراء حديث من 
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لهبفيها دينارا عشر يايني حيبر يوم متراها ١ قلادة عن عبيد بن يصاله هؤ أله وم
تفصل.حتى j؛L؛؛ لا فقال! دينارأ، عشر اثتي من أكثر مها فوحد • ففصلها وحرز، 

فيما فيه العوص؛ن أحد كان إذا تحوز لا عجوة مد المسألة أن على وهويدل • ملم[ تذكره 
فيهاحاء الش الصورة بهدم مختص المغ أن ت والصواب الربا، صريح فإنه وزيادة، الأحر 

الصرررآ'.من شابهها وما الحديث 

لأباسإذاكانيدآبيد.فقال: بالإل، والممحة الفرس؛الأفراس بح عن ومثل. 
]ذمْأحمدار'/

منهما،واحدأ أحدت إذا فقال: بالفضة؟ الذهب أشتري فقال: عمر ابن وسأله. 
الذهبأحذ وكنت الإل، أبح كنت 1 لفقد وفي لبس. وبينه وبينك صاحبك يفارقك فلا 
فسألتالدنانير، من والدراهم الدارهم، من والدنانير الذهب، من والفضة الفضة من 

وبينهوبينك صاحبك فلايفارقك الأحر وأعهلست أحدهما أحذت إذا فقال: ، الض. 
لذكرها؛نماحهاأم.لبس. 

الإلأبيع إني اف رمول يا قلت: عنه، داود أبي عند الذي اللفظ في ما هذا ير ونف
منهذه آخذ وآحاJالاJنانير، بالدارهم، وأبح الدارهم، وأخذ بالدنانير، قابع بالنئع، 

وأبراليؤع، افى ١٢٥٥رنمروالترمذي وذب، خرذ فيها القلادة بح باب اياتاة في ( ١٥٩١رثم)لم مرواه ر١( 
(٢v٩/٧رافانيرابمباع؛اكراهم، 

عنه.اف رصي عسي بن فضالة حديث من بالذهب، والذهب الخرز فيها القلادة بح باب البيؤع في 
نيوالطراني أحد ررا، ونال: ١( ١ ٤ / الزراتدر٤ مجمع ش الهثي رنمر؛ُاهه(وذم، ند الني أحمد روا، ر٢( 

•عنهما افه رصي عمر ين اف عيد رواية من مدلس، لكنه وهوتقه جناب أبر وفيه الكيتر 
رصيعمر بن عبداي مزرواية ، ١تررقوالورقمنالذشب من الذم" انتفاء اونماجهردم)آأآآ(باب )'آ(روا0 

صث.ؤإمتاده عنهما، افه 
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مترهاوبينكماعريومهامالم احدهابأن لابأس ت ننال ، هذ0 س هذه وأعطى هذه 
أحماو[راآ.نذكره شيء. 

نعم،ثال! يبس؟ إذا الرمحلب أينقص فقال! التمر؛الرطب، اثنراء عن ثل. وم
]ذكرهأحماوواضسيبم[رأ؛.

ماله،عاليه اردد فقال! المنة، تلك يخرج فلم نخل، في أماس رحل عن ومثل. 
حديقةفي أملم رحلا أن لمقل! وفي • يبدوصلاحه حتى الخل، في سلفوا لا • نال ثم 

حتىهولي ت المشتري فقال العام، ذلك شيئا الخل ,لج فلم الخل، يُإلع أن ُل نخل 
تلكاتع فقال ه الني فاحتصماإلى المنة، شذ0 الخل بعتك إنما ا الائع؛ ونال بمللع، 

النمفال: صماله؟ارددعليهماله، قال: لا، أحذَسنخلكبأ؟ىل: 
.؛ ^،١٣صلا يبدو حتى الخل في سلموا 

يقولهكما العقد، حال الخنس موجود في إلا اللم يجوز لم لن وهوحجة 
•الرأي وأصحاب والورى الأوزاعي 

الورق،من الذمب و٣٣ْ٠(فىّابفىاضا. ٣٣0٤^^لأرمر
سوْرقإرآآأآ(،سطثباشتينمرضافارري/اخآوأحآ(فياّ،واينض والن

وأماليؤع، ر ١( ٢ ٢ رْ رنم والزمذي المر، بع س تكر، ما باب البيع فىالر'لأرأأ/؛آا"(فى مالك روا، ( ٢ ) 
^^/اآأ(فىالهع،واينسرةم)؛آأآ(فىسرات،

والحاكم■مال، وابن خز؛ه، ابن وصححه صحح حن ت ونال ، ٩( ' )٧ رالوعالأفم؛ والنانعي 
نيدأنهواممه عياش أبي حديث عن ره/ه\أ(، الّن ني السهقي عني• جسي- مرل ناهد وله رآ/م"اوبمّآ(، 

,معد سأل 

رنمداود وأم صمح، واستاده مرتوقا، الطعام ني اللمة باب السرع )آ/؛أا'(في الوًلا في مالك روا، )٣( 
(٣٥٨/ ر٤ الفخ ني الحاننل رصعمه مجهول، ستا، وش بمنها، ثمرة ني اللم ر باب الإجارة في ٣( ٤  ٦٧)

الأ.كررالأكثرالحوين، رندحل غرر، لأنه مع؛ن؛ بتان في لم العرمع الأكثر اتفاق النير ابن أؤم• ونال 
متزدين إسلام نمه ر ملام ين اه همد حدين، م والهقي والحاكم جان روقاابن ونل- الخال، لم الخم، 
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قال!والدين، لي فإن الرجل نال الله، بيل حمني الخهاد نال؛ عليه غلب فلما • مرات 
أنتفمال! ولأتركهما، لأحاهدل نيأ يالحق يعثك والدي 1 نال حثرأ، بالوالدين آمرك 
أحمال[لآا.نذكره أعلم. 

لننناهرها، من وبأيها باطها ُن ظاهرها يرى الحنة في الش م عن و. ومثل 
وباتشنانماوالاسبم؛.وأشمالشام، لنألأنَالكلأم، هي؟قال: 

غيرمقبلا محتسبا صابرأ ، _:iJiومار بقى جاهدت إن أرأيت رحل؛ اله. وم
دينوع1يلثا مت إلآإن نال!أوثلاثا مرتن ذللئ، فقال تعم، نال: الخنة؟ اادحل مدبر، 
نفسيوالدي الدين، فمال: عنه، الوه قأنزل، وأحثرهم؛تنديو وفاوه، عندك وليس 
رقتل ثم عاش، ثم الله سل مح، قتل ثم عاش، ثم الله مل ر قتل رجلا أن لو يدْ 

أحمد[تذكرهما ديته. يقضي حتى الحنة لحل ٌا الله ييل 
عنه.فاقض بدينه، محبوس هو فقال: دين، وعليه مات أحيه عن رجل س وماله 

أغلهافقال: بينة، لها وليس امرأْ ادعتهما إلادينارين عنه أدين، ئد اض رسول يا فقال: 
أحمداأ'ا.]ذكره محمة. فإئها 

تقملم وفاؤهؤإن له جاز الت، على الدين ثبوت علم إذا الوصي أن على دليل وفيه 
لخنه.محه 

لهيعة.ابن رب ن اض مد حديث من (، ٦٥٦٦)رقم افد ر أحمد رواء ( ١ ر 
هدااكرمذىت ونال الطعام، إطمام نضل باب الأطعمة ني ( ١٨٥رنم)٦ والترمذي ، ١(  ٧٣/ رT أحمد روا0 ر٢( 

تال.وهوكما صحح، حس حديث 
ّاباسفيسني،ُنحوثسد

•حن حديث دم ى، اث رصي جحش ين 
ؤإساد،الأطول، ذين حديث عن الين، ين الدين أداء باب ٢(  ٤٣٣رنم)محاجه وابن ، ٧( رم/ احمد رواه ر٤( 

رجالرجاله وباقي الثقات في حبان ابن أبوجعفرذكر. الته عبد صحح إصناد. ت الزوائد في تال صحيح، 
مداالحديث.سوى الة الكب عدمداش للبى ذال: المحح، 
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ؤإنيالرازق، الباسط القابض الخالق هو اض إن فقال! لهم، يعر أن ألوه. وم
٢.أحمدار نذكره أومال. دم ني إياه ظلتها ممفللمة أحد طلبني ولا اغ، ألقى لأرجوأن 

فعل

نقال!الحار، إلا قمة ولا شركة نيها لأحد ليس أرصي فمال! رحل اله. وم
حلريقفي اشتركا إذا الفتوى بهده العمل والصواب مدارآآ، ح أ نذكره بحقبه. أحي الحار 

اللك.حقوق من أوحق 

وليسأحيه، حق من تنمه الأرض من ذرج فال: أىالذللمأءذiم: :ومثل. 
إلايعلم ولا الأرض، فعر إلى القيامة يوم طوقها إلا أحدها الأرض من حصاة 

أحمدارم.نذكره حلقها. الذي 
نذكرهالأسارى. طعم أن إليه وقدت صاحبها إذن بغير ديحت شاة في وأفتى. 

أبوداودارًا.

وأمداودرئم)اه؛'آ(فىالتمر، جاءني ما باب المع في ١( ٣ ١ ر٤ رثم والترمذي (، ١٥٦أحد)"ا/روا، )١( 
وصححهصحح، وإساد0 عر يأن كرْ عن و،د_ا التجارات ؛ي ( ٢١٢• • ر رنم ماجه وابن التسعير، الإجارة؛اي، 

ُنحدين،ءتدالهينصِوضاضيا.(، ٤٩٥٣وابزحازرثم)الترعدى، 
ّر؛/'آمواأم(فىاسيابءرضاسضما^ارآ(رواْ 

بابالمع م،  ١٢٣٥ رنم)٦ وأبويائي ل، لهدى العال احيال، لباب والثقة الهة ز باب الخل ني الع نل 
افرض دناص ابي ين مد حدث من واحكاميا، الثس ذكر باب، السرع ني ( ٣٢' وال—اشر'ا/ لثضة، ام 

الزوانديبمع ن، اله—مي ث، الد رض عود مابن حدث من ( ٣١٢٥٨رنم)الند احمدثي روا، )٣( 
•ؤإمتاداحمدحن الكير، رواءاحدوالطرازلى ( ١١٢٤)،/

حدثمن اليهقي دررا، صحح، ؤإساد، التجهات، زاجتناب باب اليؤع في ( ٣٣٣٢)ابوداودرنم روا، ( ٤ ) 
ءاممينيءنلءنرخمسالأضار.
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ؤالذينالرهن عن محتاوى 
فعل

إذا CjLijالدريشرب ولن مرهونآ، لكن إذا يركب!نهقتغ الرهن ظهر بأن وأفش. 
وغيرهأحمد وأحد . البخارىال ]ذكره النفقة. ؤيشرب يركب الذي وعلى مرهونا، لكن 
الصواب.وهو • الفتوى بهده الحديث أئمة من 

غرمه.وعليه غنمه، له رهنه، الذي صاحبه من يعتق لا الرهن بان ه نى وأف
.حسنارآ؛ ]حديث 

فلمعليه، يتصدق أن فأمر دينه، يكثر ايتاعها ثمار قي أصيب رحل فى ه تى وأف
]ذكرهإلاذلك. لكم وليس وحدم، ا حذوامام! للغرمال فقدينه، ذلك يوف 

لم[ص.م
]متفقغيره. من به أحق فهو أفلس، قد رحل عند بعينه ماله أدرك من ت ه وأفتى 

ءله[ر؛؛.

بابالمع ر؛مر؛هآاافي والترًذى وعحلوب، •ركوب الرس باب ره/ا'ارآ'ا(فياارس الخاري رواه ر١( 
■عنه  ٠٤١رض *ريرة ابي حديث س آفيادرعبابفيارس، ٣٥٢٦دأبوداودرذمربالرص، الانتفاع في 

ت1لالزرثانيفىمحادطأ:^^طرمهأي(فياصابئلأِجوزسشارس، 
رحمهاليب محمدبن حديث عن اشس، رصي هريرة أبي ص ، مصالا< عيسى ين إلاسن الوطأ رواة محياليرارسله 

صعق.وإساد0 ( ٢٤٤١)مختصّرأرقإ ماجه ابن ورواه الله. 
وأيوداود(فىايك^ةا ٦٥٥والترمدىرن^إرالدين، من الوضع اسماب ياب الساقاة قي ( ١ ٥  ٥٦)رنم ملم رواه )٣( 

سمبابصاددموانيض
عنه.اثيه رصي الخيري سمد أثي حديث من ، ( ٣٦)م/ السند في وأحمل لغرمائه، 

رئم)ا،هها(وملم والقرض، الح في عندمفلس إذاوجدماله باب الامتقراض محي ( ما٤ / ٥ ) البخاري اروا0 ٤ ) 
فىاووع،واكرطيرقم)آآآا(في
^^ينءاجهرةمبمهمآوههمآ(فىالأيم،وئل

ؤإصحاق،وأحمد الشافعي وهوقول العالم، أهل بعض عند هذا على والعمل صحح، حسن حديث ت الترمذي 
٥٣)٦/ القاري عمدة في الخديث١ شرح ورام الكوفة، أهل تول وهو الغرماء هوأصوة ت العلم أهل يعص ونال 

والخدJث٠نرواةرهرJررصيافءنه.وه؛(، )ه/؛١٤ الباري وفح وآه(، 
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المنيرمال من الأكل وعن الرأ؛، تصهامحا عن 
فمل

مالهاثي عطية لامرأة يجوز لا ت لها فقال ُه. تصدقت ه حلى عن امرأة س وسألته 
عصمتها.زوجها ملك إذا مالها ني أمر للمراة يجوز لا •' لنقل ونى زوجها. بإذن إلا 

بحليأتته مالك بن كعب امرأه حيرة أن ماجه ابن وعد . ناأاُ الأهل ره ]ذك
كعب،إلى فبعث نعم، فقالت؛ كعبآ؟ استأذنت هل ت فمال بهذا، تصدقت فقالت؛ 

'•١ افر. رمول فثلث نعم. فقال! هدا؟ تتصدق؛ء>ايها أن •ئره أذنت هل فقال! 
غينيتيمك مال من كل فقال: يتيم، ولي مال، لي ليس فقال رجل، اله. وم
مالكتفدى نال؛ أو مالك، تقي أن غير ومن مالأ، مجتأيل ولا مثير ولا مسرف 

عزلوا^، ١٥٢ؤولأممز؛وامالاليتيمإلأ؛التيهيب)الأنعام: ولمانزلت: 
فنزلت:، اف. رسول سألوا ينس، واللحم د، يفالهلحام جعل حتى اليتامى، أموال 
]ذكره. ^٢٢٠٠)القرة) من شد فاحوانحم، ثخاكلوهم ^ؤرن 
السهء".وأهل أحمد 

يةنيإذنزرهواىش)0/هآرآآ(فىالإلكة
ينهط.اف رصي العاص بن صري ابن اه ب حديث من حن، وإساد0 زوجها، إذن بض الرأة طة باب 
فىإس1د،يح؛ررتال،ي •كته، رصياف مالك يببن ■ض؛امأْ حديث (من ٢٣٨٩رقم)ماجه ابن )٢(رواه 
نله.ما له ينهل ولكن صعق، فالإماد كب، أولاد ش معروف ءٍر وم 

واكاشرآ/\ْآ(فييلياّأمذالس1لثم، 
صروبنحديث من النتع، الخاتنل»ي وقرا، حن ؤإستاد، تام،!لهم، إذا الشم مال من للوصي  ١٠باب الوصايا 
محه.افه رصي جد، عن أيه عن نمب 

رقمجرير ابن وأحرجه الطعام، ني الشم مخالطة باب الوصايا ش ( ٢٨٧ر١ رقم داود رام ( 0٣٢ / أحمد)١ رواْ )٤( 
^^تإلأالءطا،يناوانبوداطل؛احرة،

•حن وهوحديث • عنهما اف رصي هماس ابن حديث من ا الأخلاط منه؛*LJ سمع قل وهوجرير عنه والراوي 

١١٥









سما0لأنه إباحة، أمر لا نطعا تهديد أمر وهدا . ا عليه[' ]متفق . غيرى هدا على أشهد 
يأحالأن هذا ْع ومحال برئه، وأمره بملح لا أنه وأحبر العدل، وهوخلاف حورأ، 

اكوفيق.وباق شأنه، هذا ما على الإشهاد في له اف 

منبي بخ ند اف رمول يا فقال عنه، الله رصي وناص أبي بن معد ه اله وم
نال:مالي؟ بتلي أفأتمّدق ولأ؛رثنيإلأا؛نةلي، ذومال،، رجل وأنا ترى، ما الوجع 

والثلثممير،الثلث،، فالثلث،؟نال: نكؤ: لا، ظلنطريارّولاف؟قال: نلت،: لا، 
نفقةتتفق لن ؤإنلئ، الناس، يتكففون عاله تدرهم أن س حير أغنياء ورثتك تدر إن إنلث، 

ءليه[لآآ.]متقق امرأتلث،. في نححل ما حتى بها، أ-مت إلا اف وجه بها تتُي 
مائةعنه يعتق أن أوصى أبي إن افه رصول يا فنال: العاص عمروبن أله. وس

رمولفنال عنه؟ أفأعتق رقبة، ون حمو؛قيتاعليه حمسن، هنام ابنه فأعتق رقبة، 
ذللث،.بلغه محه أوحججتم عنه أوتصدقتم محه، فأعتفتم لما ملوكان إنه الق، 

داود[ُم.أبو ]ذكر0 

ومامينهم، يعدل حش يجز شئألم ولده بعض الهاللولدإذااعطى الهاباب البخاري)ه/هْاوا'هل(فى رواه )١( 
(فى٣٥٤٤و٧٤٢ْ٣٥٤٣J٣(فيالآشت،رأمداودرذمر

اثيرآ'/عْآدالنالأحكام، ني ( ١٣٦٧رنم)راكِمذي الحل، لي ولد، بض الرجل؛غفل ني باب اليوع 
عنع.اف رصي بثثر ين اشان حديث عن رفانجته، النحل في ( ٢٦وا 

بابالمراثض رش ، باكلث، الوصا وباب خرله، بن معد ه الني رناء باب را"بمانز ( ١٣٢رم/البخاري روا، )٢( 
راكر.أيرئم)هلأا'(فيرالرٍلا)آ/ملأآ(فيالومة، ومامرُم)هآآا(فياترب، .جماثاJنات، 

^مإآ(فىالوصايابابببم،سحلث
■ى اث لنحي دناص ر ن بذ 

حن،وإساد0 يقدما، ان ايلزمه وليه الم يرصاالحري ني ماحاء باب الوصايا في ( ٢٨٨٣)رنم أبوداود روا، )٣( 
•ينه  ٥١رصي جيء ص أيه ص شعب، بن عمد حديث من 

١١٩



زالوارث
سل

الدس،لك فقال! مراثه؟ س لي فما مات، ائتي ابن إن فقال! رحل، وسأله. 
ئنمة.الآحر الدس إن ت وفال دعاه ولى فلما مدسآحر، لك ت ت فقال دعاه أدير فلما 

تذكرْأحمدااا،.

الأيةذلك من يكفيك ت فقال الكلالة، عن عنه اف رصي الخهلات بن عمر ه وسأله 
مالكاُآا.]ذكره . الماء سورة أحر ني الصيف في أنزلت التي 

لمزلت:^بر:ممأمحيفيمالي،ولأ,رثنيإلأكلألأ؟ 
لذكرْاوخارى[سم.(، ١٧٦اف,نمإيالكلألأه)الماء: قل: >سفونك، 
علىسلم المثرين س الرجل في السنة ما الله، رمول يا الداري؛ نم ه وسأله 

r(،)داود[ل؛ا.أبو نذكره ومماته. بمحياه الناس هوأولى • فقال لمان؟ الممن رجل يد 

'اآ(صابدهفىصاثابم،رهمذىرمر'
نقدذلك رح عسه رند مه، سع ولم \لحجوا ين عمران عن الخسن رواية من لأنه ضعيف وإمناده فيالفراض، 

.صحح حس حديث هذا ت اكرٌذى ثال 
(١٦١٧)رقم ملم وصاله رقد مقطع، وإمناد0 الكلاله، ميراث باب الفرائض رآ/هاه(في ثي مالك رواه )٢( 

محال.■PC اش رصي الخطاب ابن عمر أن اف رحمه أملم بن نيد حديث من الكلاله، متراث باب الفراتض في 
بابالنماء محورة تمر ور عله، الغمى عر وصوءه ه الني صب باب الوصرء (فى ٢٦١/١رالبخاري رواه  ٢٣)

ببمراثس،واكرطيرةمر^'آ(فى
٢٨٨٦)رقم داود وأبو ، التساء سورة ومن باب الممسير في ٣( ٠ ١ و)بم ألأحوات ميراث باب الفرائض 

لأ/امآ(والرطيفىاكروالهي 
.ع، اف رصي جابر رواتة من والحديث والناني، معد لابن نسته وزاد ( ٢٥)آ/* 

فىارديمضدىهمجل،وبىرقارآااأ(فى
مارحديث إلا•ن لاضوق هداحديث •' الترمدى وتال رجل، عريدي بملم الدي مراث ني ماجاء باب الفرائض 

ينثمن الداري مم لبن رمب بن اش تمد بثن بمضهم ألحل وتد الداري، مم م، ُويب بن رمال لهب بن الد 
وقال^دنمدمرينتمدذادبءنستيذلبدهرمحييلوصل، ذذب 

الثافيوهوقول ائال ين مرانه؛ي يجعل بعضهم: ونال العلم، أهل بعض ئد ءرهذا رالعل الترُدي؛ 
ثراهد،.حن رالخديث امتنا لن الولاء ران ه الني بقول فاحتج 
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وتركتمانك ؤإنها بوليدة، أمي على تصدقت كنت فهالت! امرأة وسألته. 
وهوتذكرْأدوداود[لاُ. الراث. نى إليك ورجعت • أجرك وجب ند مال• الوليدة• 

فتأمله.بالرد، القول في جدأ ظاهر 
فيالقدمى اش أبوهمي لذكرْ والوالد. الولد حلا ما فال: ثل.عنالكلألأ، وم

س[م

يوممعك فتل سمد، ابنتا هاتان اش، رسول يا فقالت سعد، امرأة وسألته. 
فسكتمالها، إلاعلى تنكح لا الرأة ؤإن أبوهما، ترك ما عمهماأحدجميع ؤإن أحد، 

فقال!الريع، ابن ممد أحا ه اف رمول فدعا اليراث، آية أنزلت حتى ه، النبي 
أحماوآأم.نذكره بقي. ما أنت وحد الثمن، امرأته وأعئل ميراثه، ثلش سعل• بنتي أعهل 

النصف،للبنت فنال! وأحن، ابن، وابنة ابنة، عن الأشعري أبوموسى وّتل 
أبيبقول وأحبر حول مابن فثل فيتابعتي، حول مابن وأن النصف، وللأحت 
للبنت، الض. محي بما فيها أمحي المهتدين، من أنا وما إذا صللت لقد ت فقال موسى، 
البخاري[؛'،.تذكر0 ٠ فللاحت بقي وما للتلث؛ن، تكملة السدس الابن ولابنة النصفأ 
أدنحهأزليا أجد ولت الأزل، من رجل ميراث عندي • فقال رجل، ه أله وس

رالوصاياورنم( ٢٨٧٧داودريم)رام صدثه، يرث •،اجاءراضانق باب زالزكاة ٦( رثم)٧٦ الترعذي روا، )١( 
صحح.ومرحديث عا، اف رصي بريئة حديث س الزكاة، ش ١( ٦ ٠ )٦ 

)آ(ردا،اولارسرآ/أ1أ(ريمر،^آ(ررطدْص.
ص؛ابُاجاءفىمراثاس،وا؛وداودرءم)ااحآ(فى

•نح،ؤيثحا؛رالترعدى، رحمنه وإساد،مى، ، الهي، زاتض باب نرالغراتض  ٢٢٧٢راين*اجه)' الغراتص، 
مهعا.اه رصي اه همد بن 

الأخوات.؛٠١^١٥مراث رباب اينالأينإذالمنكناين مراث يض؛اب 
عنالفراتض، »ي ٢( ' ٩ ر٤ واكرطي ، المي، مراث ثي جاء ما باب الفرائض (»ي ٢A٩ريمر•وأبوداود يمأ، 
•اه رجمه شرحل زيل;ن مب 
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أحدلم اطه، رسول يا فقال! الحول، بعد ؛اتاه حولأ، أزيتا فالتس اذهب فقال! إليه، 
ثال:ور، فلما نادفJهإJه، تالماه حزاض أول نام طلق فال: إليه، أدفعه أزديآ 
أحمد[ااا.لذكرْ إليه. فادقنه حزاعة أكير انفلر إ هال حاءه فلما بالرحل، عر 

افهرسول ممال أعتقه، كان له غلأمأ إلا وارثا ييع ولم مات رحل ص ئل. ومح
له.ميراثه ه اف رسول فجعل أعتقه، كان له غلاما إلا لا، قالوا؛ أحد؟ له هل إ . 

نأحد[.الفتوى وبهذه -صزص، وهو السن، وأهل أحمد ]ذكره 

عتتلا الذي وولدها ولقي3لها، عتيقها، ؛ موارو>ث، ثلاث تحوز الرأة بأن ه وأفتى 
احذا.وبه ، حسنأآ؛ حدبث، وهو السن، وأهل أحمد ]ذكره عليه. 

لمما ومالها، دبها من وهويرث وماله، زوجها دية من ترث المرأة بان ه تى وأف
سبأ،وماله ديته من يرث عمدألم صاحبه أحدهما قتل فإذا عمدأ، صاحبه أحدهما يقتل 
ءاحهر؛ا،ابن تذكرْ ديته. من يرث ولم ماله من حهلآورث صاحبه أحدهما قتل ؤإن 
نأحذ[.وبه 

بريئةحديث س ؤإسادءصعق، الأرحام، ذوى مراث في باب الفراثض ر'ا'آأاو؛'هأ(فى أبوداودرثم روا، )١( 
الهس.رمحي 

^محايم،واكرطىدق(ري*اآ(فىصياب
اكرمذى؛ Jliضعف، ورإمناد، حن، حدث مدا اكرمذى; وغال ( ٢٧٤١رنم)ماجه وابن (، ١٤رثم)

حديث•ن اللمز، عال سن، ني يجعل مرانه ان عمب يترك ولم رحل إذا،امحت، مداالباب في العالم عندأمل والعمل 
ههما.اض رضي عباس بن اف عد 

ُاحاءباب اكراض مدنيرقم)آااآ(؛ي 
افهرضي الأمغع بن وائله روايأ من ، ضعن، إستاد، وني ( ٢٧٤٢رقم)ماجه وابن الراث، في اء التيرث  ١٠

ده.

فيالروائي: في ثال عرضؤع، والخدين، ممهعا،  ٠٥١عمرورضي بن اف عد حديث، •ن ( ٢٧٣٦رغم)محاجه ابن رواه )٤( 
ابواحمدوقال يضع، عمداكان محرة؛ وقال محوضؤع، حديث، احمد؛ قال ومراكلوب، صعيد مححمدين إسناده 

٠بلاحلاقه ماقل ابوعيداش: الحاكم وتال ، ١^^٧ على صلّتؤ الحديثؤ يفع كان الحاكم: 
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نذكرهيورث. ولا يرث لا زنا، ولد فالولد أمة أو بمحرة ء1م رجل أمما بأنه ه وأض 
اكرمذى[".

ومن_، Ujحلل قذفها ومن أمحه، ونرثه أمه يرث أنه التلاعنض ولد في ه وفضى 
ولدالراث وجعل • داود أبي وعند • وأبوداويا أحمد نذكره ثمان؛ن، حلد زنا ولد دعاه 

ُعدهارآ؛.من ولورثتها لأمه الملاعنة 

بمتقتتعلق ^٥٠١ 
مؤمنة،رقبة عنها تعتق أن أوصت أمي إن ت فنال سويد، بن الشريد اله. وم
قالت!ربك؟ من فقال؛ بها، الت ت فقال عنها؟ أفأعتقها نوبية، سوداء حاؤية وعندي 

أهل]ذكره مؤمنة. فإنها أعتمها ت قال ، افه. ول رصت الت نأنا؟ من ال؛ ناف، 
الن[ص.

فقالأعجمية، سوداء بجارية وأتاه مؤمنة، رنة عتق علي • فقال رجل آله. وم
فأثارتمنأل؟ لها: فقال الهابة، بأصجعها اكاء إلى فأثارت اف؟ أين لها: 

نذكرهأعتقها. فقال: الاه، رسول أنت أى ، الماء ؤإلى افه، رسول إلى بأصبعها 
أحمدار،،.

تاكرمذي وعال ومحوصعق، لهيعة، بن اف عبد ورمس ٢ ٢ ١ ر رنم باب الغراثض رتمر؛ااآ(في الترمذي رواه ( ١ ر 
ملايرث ولدالزنا ال العلم >داعداعل يلي والعمل شعب صريبن ءن الحديث مدا لهعة ابن غم ردى وند 

حن•حديث دم تجب، بن ص من  ٤٢٢٧ ر٥ وذم ض ان دردا، امحه، 
ماض؛ابماثابنسمحة،بمس.

^^مايابابمحلاكد0ضالت)أ/أهآ(
محه.اه رصي الثقني مؤيد بن الثمي حديث من حس ؤإمناله 

منيجرز ما باب والولاء انمق ر ( ٧٧٧رآ/ رنم ١^٠٧ ر ومحالك *ريرة، ايي حديث رأ/اآآ(ُن احمد رواه ( ٤ ) 
صحيح.حديث وهر مسعود، ين عتية ين اه عبد ين اف عبيد حديث مجن الواحدة، الرنة ر الخق 
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نحدنبل لي غنما ترعى جارية لي كا)ت فنال السلمي الحكم بن معاؤية وسأله 
آدمبني من رحل وأنا غنمها، من بشاة ذهب ند الذنب فإذا يوم ذات فاطلُت والحوايية 

أفلافقلت؛ ، اطه. رسول على ذلك فظم مكة، صككتها يأسفون، كما آسف 
نالت:سأنا، فال: نيالهاء، أيزاف؟نالت: مماللها: اثش؛ها، أمحقها؟نقال: 

٠مؤمنة فإنها أمحقها، قال: ٠ الله رسول أنت 

أمحقهانال: ، الماء فى وتعالى تبارك ربها وأن الإيمان وصفت فلما الشافعي: قال 
افه؟أين : افه. رسول ّأل فقد مؤمنة. فإنها 

بهوعلم جوابه، نرضي ، ماء الفي الله بأن سأله من فأجاب الله؟ أين أل. وم
عليه،الموال هذا ينكر ولم الله، أين سأله من هو. وأجاب لربه، الإيمان حقيقة أنه 

ونحوأصله، وما جنه وما محلممه وما لونه مما كالموال الله بأين الموال أن الحهمي ومحي 
المٍللة.المحالة الأسئلة من ذلك 

لونال: وليدتي؟ أعتقت أني أثعرت فقالت: الوميز، أم ميمونة ألته. وس
؛.عليه[١٢زمتفق لأجرك. أعفلم كان أحواللث، أعطيتها 

فقال:الناربالقتل، يعني قدأوجب لهم صاحب عن سليم بني من نفر ه وسأله 
داوياأبو نذكره النار. من عضوا منه عفو بكل الله يعتق عنه أعتقوا 

فىس؛،وسفىمطارآ/أ^وسفىاّ
بمش)م؛ا/ها(فيسابصمفيس،

عته.اث رصي اللمي الخكم بن معاؤية حديث من 
يائيرنمدابر رزم)آآ؟(فىاازلك؛، وملم وءممءا، زوجيا لض ارأ؛ ب باب ره/اآا(فىالهة الخاوي روا، )٢( 

عنها.اه رصي برنة حدثث من ارحم، صلة *ي باب اركاة في ( ١ ٦ ٩ ٠ ر 
دجالهوباش جمان ابن همر ثومه لم الديلمي بن والغرض الص، نواب باب؛ي الص ش  ٢٣٩٦ ٤١ينم ابوداود روا،  ٢٣)

ممات.
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يكنلم الشرط لأن محاسة، عقد صح ؤإنما والشرط، العقد يهلل ت طاشة وقاك 
ؤإنوهدا به، الوناء لأيلزم الوعد بمزلة نهو ض، مممدمأ كان ؤإنما العقد، صلب ني 

فيأشار ولا به، يحلل لم وملم وآله عليه اش مجالي ب، اللى من أقرب كان 
إصمارالكلام ني طاشت! ونالت كالثارن. التقدم والشرط ما، بوحه إليه الحديث 
لأزالولأءلنفإناشراطهلأبمدس أولاتثنرطه، الولاء لهم اشترطي تقديرْ: 

بمضاللام ت طائفة ونالت اللففل. لذإاهر مخالفته مع نله الذي من أنرب وهدا أعتق، 
ؤإنوهدا أعش، لن والولاء تحشن، التي أنت فإنك ؛ الولاء عليهم اشترطي أي على، 

كزلك.الحكم لكان لولم'ثرٍله فإنها فبإلغاءُالأشتراط؛ مدم، ثما كان 
عروة،بن هشام قول من هي بل الني.، كلام من ليت الزيادة هده ت طاقة وقالت 

ه.نفالئافعى جواب وهذا 

وملموأله عليه اش صلى الني يأمرها ولم ظاهره، على الحديث بل شيخنا؛ وقال 
أنأبى إذ لمثترطه، عقوبة ولكن له، إباحة ولا الشرط، لهذا ضمحآ الولاء باشراط 

تحت،تدحل أن فأمرها وشرعه، تعالى اش مايخالفاحكم باثنتراط إلا للمعتق جارية ييع 
ؤإنشرعه، تغير لا الباطلة الشروط لأن ورمحوله؛ اض حكم به لغلهر الباطل شرطهم 

عرفمن ؤإن به، البيع يهلل ولا بشرطه، له يوش أن يجز لم دينه يخالفا ما شرط من 
الهلرق،من نلها وما الهلرفة هذه فتأمل يحتر، ولم اشتراطه ألغي وشرطه الشرط، ناد 
أعلم.تعالى واش 

٠٠ ٠٠ ٠٠
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فمل

تخالفهولا أمر، إذا وتهليعه غؤ، إذا سره التي فقال! حير؟ النساء أي ثل. وم
أحمال[رنذكره وماله. نمها في يكره فيما 

وزوجةذاكرأ، ولسانا ثاكرآ،  Lliأحدكم ليتخد فقال: الآل؛تخد؟ أي ه ثل وم
ُ.وحسنه[ والترمذي أحمد نذكره الاحرة. أمر على أحدكم نمن مؤمنة 

تلد،لا ؤإنها وحمال حب ذات امرأة أصت إني فنال! رحل، ه أله وم
الودودالولود ئزوجوا • فقال الثاكة أتاه ثم فنهاه، الثانية أتاه نم لا، قال! أفأتزوجها؟ 

ام"'.نإنىمحا;خا
ولاالفتنة، أحاف ؤإني شاب رجل إني • فقال عنه، افه رصي هريرة أبو اله. وم

تقال مم عني، فكت قلت! يم عني، قسكن I قال أحتمي؟ أفلا به، أتزوج ما أجد 
البخاري["،.نذكره زد. أو ذلك على فاحتص لاق، أنت مما القلم جم هريرة، أيا يا 

الطبراني،عند سلام بن اف عبد حديث من ساهد ول ا هريرة أيي حديث من ^٣٤( وآم؛  ١٢٥ رآ/ احمد رواه ( ١ ر 
حسن.حديث وهو ( ٢٧٣/ ؛ ) الهبس ذكره 

الخعدر ين سالم ؤلريق من يراءة سورة ومن باب الممستر محي ٣( ٠ )٣٩ رنم والترمذي وآخ؟(  ٢٧٨ره/ أحمد رواه ( ر٢ 
ثوبان؟من سمع الخعد أبي بن مالم ل؛ فقلت إمماعيل، ين محمد محألت وقال؛ حسن، حديث ت وتال ثوبان، عن 

غيروذكر مالك، ين وأنس اف عبد بن جابر من سمع '• فقال ؟ الني. أصحاب من سمع ممن ل؛ قلت . لا فقال؛ 

فيوا"أ(  ٦٥)آ/ والماتي ، الماء من تلد لم من عزتزويج الهي باب النكاح في ٢، ٥" ٠ ر رقم داود أبو رواه  ٢٣١
مرارد.( ٢٢٨)رقم حبان ابن وصححه حن، ؤإسناده العقيم، تزؤج كراب باب النكاح 

١حبرنياينوةالأصعت البخاري؛ فال ، والخصاء التبتل من يكره ما باب النكاح ش ا ١ )أ(رواهالخاريملثفا)آ/م' 
-بمحكذاش القح: الخايظ؛ي غال ، فيكرم *ريرة ابي ص ملمة ابي عن شهاب ابن يزدعن ين يونس عن وعب 

فيالميا;ي جعفر وصله رند حدثتا، ب نال بانه ينعر التخرج نمم؛ي ر وكلام ، ^-٠١ ونفت التي الروايات 
دأخرج*منممسشسدالإساءتليسءلرقءنسم، المسن، يثن الح»ع في والخوزني المدد، مماب 

*وأصغوموغكل، محمد بن أصخ عن الخالي روا، عندالطري، ولع أنم وذكر٠نلءلاي وهب، ابن عن حرملآ 
بنمعتل حديث س شاهد وللحديث ، ■fC اه رمحي هريرة أبي روايت ُن والخديث محمد. المرجوسفىأبائي ابن 

•صحيم حديث نهو أمامة، وأيى ياي، 
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مإلم[راا.]ذكره بصرك. اصرف ممال؛ الفجاءة، ظرة عن جرير ه وسأله 

منإلا عورتك احثظ غال! ئدر؟ وما منها ذأنى ما عوراتنا • ممال رجل، اله. وم
بعض،في بعضهم القوم كان إذا اف رسول يا نلت! ت نال ممينك، ملكت وما زوجتك 

احدناكان إذا اف رسول يا قلت! نال؛ يريثها، فلا أحد يريثها لا أن استهلت إن •' فقال 
الن[لآ؛.أهل ]ذكره منه. ينحيا أن أحق اف قال! حاليا، 

فلمحديد، من حاتمآ ولو شيئآ يصدقها أن فأمره امرأة، يزوجه أن رجل ه وسأله 
تقروهنقال! كذا، وسورة كدا محورة معي ت نال القرآن؟ مجن معك ما ت فقال يجده، 

]متفقالقرآن. من معك مما ممحتكها فئد ادم، نال! نعم. قال! قلب؟ ظهر عن 
ءليه[ص.

أنهبن، حI قال يحجمها، أن ءلسة فأمرأبا الحجامة، ش سلمة أم ه تأذنته واس
الم[أُ؛.م]ذكره يحتلم• لم غلاما أو الرضاعة، من أحاها كان 

الهوأعمى أليس فقالتأ: مكتوم، أم ابن من يحتما أن وممونة سلمه أم وأمر. 
وصححهالسن أهل ]ذكره نصرانه؟ ألستما أنتما؟ أئعمياوان نال! يعرفا؟ ولا يبصرنا 

غصعن مايومر باب النكاح ،ي ٢( ١ ٤ وابرداودرقم)٩ المجاة، ظر باب الأداب في ٢( ١ ٠ رنم)٩ لم مروا، )١( 
ينه.اه رمحي الجلي اه عد ين حرير حديث ُن ، ( ٢٣و ٣٠٣اك)ه/ واحمد؛ي انمر، 

وأبوداودأصل، فلنتر الخلوة ش وحد، اغتل محن باب الغل ال(فى الخزمرل/ا"ا'تعلقابمثنة الخاوي روا. ر٢( 
(١٩٢٠(فيالأدب،واتيُابمرنم)٢٧٩٥و٢٦٧مي،واكردى)•

•منه  ٥١لنحي جدْ ين ابنه ص حكم بهزبن حدث س وإنادْحس، 
الطروباب المالح، مرالرجل الراءنمها عرض وباب انمر، الكاح؛ابتزرج ؛ي ١(  ١٣الخاوي)و/ روا. )٣( 

^مماحوانيطارآ/آأْ(فىاوكاح،وايرداودرنم)اااآ(فى
سمح؛ابرنم)أآ{،راىش)ا/ماا(فياداحسسبلين

.■fC اف رصي ساعدي المعد 
باباللباس ش ٤( ١ • ر٥ وأبوداودرنم التداوي، داءدواءوامتعاب لكل باب الملام رثمرآ'آآ(فى ملم روا. ر٤( 

رصيعبداه جابربن حديث، .ن شعرملأت٠، فىالعبدذئلرإلى 
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الرجل،إلى نفلرها ا،لرأة على وحرت الفتوى، بهده  OjUsفأحذت . الت-رمذىاأا، 
إلىئفلر كانت أنها الصححن نى عاسة بحديث الحديث هدا أحرى طاتفة وعارضت 

ثبلكانت الخيثة نمة لعل إذ نفلر، العارضة هد0 وني السجد، فى يلعبون وهم الحنة 
■النبي. بأزواج ذلك أحرى ءلائفة وحصت الحجاب، نزول 

فقال:لا؟ أم أتستأمر أهلها ينكحها الحارية عن عنها اف رضي عاسة وسألته. 
هىإذا إذنها فدالث، ت فقال. نحى، تفإنها عنها! اف رضي عانثة نالت 

عك[؛'/نمض سكتت. 

أحقالأيم ■ عنه. صح وند • البكر اسقمار من لأيد وأنه نأحد، الفتوى ؤبهده 
يستأذنهاوالبكر ت لفغل وفى صمائها. ؤإذنها نمها، فى والبكرستأمر وليها، من بنفسها 

حتىالبكر تنكح لا ت عنه. الصحبحن وفى ■ صمانهارة ؤإذنها ها، نففي أبوها 
ض'/أن قال: إذنها؟ وكف : غالواتتاذن، 
النبيذخئقو\كارهة، وهي زوجها أباها إن فمالت: بكر، جارية ه. ألتوم

واكرمديابمارمره، محن يغضضن للمؤمنات ؤوأل تعار: رتوله باب رالناس ٤( ١ ١ ر٢ رنم أيوداود رواه ر١( 
الخايظوتال ثقات، رجاله وبار حال ابن غير يرمه لم ملمة أم مرر يهال ور الأدب، في ( ٢٧٧٩رنم)

عنها،مالمة مجور١٢ يهان عن ١^٠^^، رواية ُن الس أصحاب أخرجه ت الحديث بعدذكرمحيا ( ٢٩٤ر؟/ القح في 
ؤيصمهالزمحري يعرفه من فإن قادحة يعلة ولست يهان عن بالرواية الزري انفراد به علل ما وأكثر قوي، ؤإمناده 

عنها.اف رضي ملمة أم حديث عن والحدث روايته، ترد لا أحاد يجرحه ولم سلمة أم مكاتب بأنه 
يجوزلا باب الإكراه وفي يرضاها، إلا والمحب الكر دغتره الأب لابم باب الّكاح ر ٢ ١ ٦ ٠ رآ/ البخاري رواء ر٢( 

فيسمحص،واكاتيرأ/٠٨^٨( ص،رملمرنمرُآأا(إيالأكاحباب 
عنيا.افه رضي عاتثة حديث من ا الكر إذن باب النكاح 

مطأرآ/؛آه(فىالكاح،واكرذي
اطاناوكرتيمها،عنباب 

عنهما.افه رضي عباس ين افه عبد حديث 
ض،اوكربيإلأإذب،ويمرتم)آاأ\(في

•٢(فياصحابفىالأظر،•٢و٩٢٣٩يمر
عته.افه رصي هريرة أيي حديث من رمهاI امتمارالسب باب النكاح في ٨( ٥ رأ/ اش والن
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وحيواكيهسإذنها، بدون إنكاحها عن ونهى أمر نقد ، ، .١١
الأيمنوله! مفهوم بمجرد ومخالفته كله ذلك عن يالعدول فكيف تاذن، نولم نكحت 

تنكحفال من فهمه الدي الفهوم هدا أن في صرج ومطوفه كيفا وليها؟ من بنفسها أحق 
منهاحتراز هدا بل ننسها، في تستأذن والبكر عفييه! نال فإنه مراد؟ غير اختيارها بغير 
ملميقل لا  ١٠كقوله! حطابه في هوالعتاد كما الفهوم ذلك على كلامه حمل ن م. 

دمإهدان ذلك أوهم بالكافر المسلم نتل نفى ئا فإنه ؛ ولأذوعهدنىءهد0الآابكافر، 
.ءهدْاافى عهد ذو اولأ : بقوله الوهم ^١ فرفع له، من حن لا وأنه الكافر، 

منالعهد له ثستا إذا يقتل لا أنه يوهم ذوعهد، ولا • قوله على الاقتصار كان ولما 
فيه،العهد فيدألعصمة نللiا وجعل عهده، فى بقوله! الوهم هذا رغ الحملة، حينا 
نصلواولا القبور، على وا نحلالا I كقوله امله، لن كلامه. فى كنير وهدا 
بقوله!رسه الجدور انمفليم يوهم  ١٠اإليه
إليها«.تصلوا »ولأ 

لمحينا ونخرها إذن بدون نكاحها عن ونهيه البكر باستئدان أمره أن ت والمحول 
التوفيق.وياممه به• القول متمن له؛ معارض لا تستأذن 

تذكرْأهلوهم. عليه اصهللح هوما فقال ، النساء صداق عن ثل. وم
قالبينهم؟ ماالعلأتق اش، رمول يا قيل! اليتامى، أنكحوا مرفوعا! وعنده الدارهطنى[ 

السدرنمش احعطو وروا، متامرعا، ولا يزوجهاأيوما الكر ش ياب النكاح ؛ي ٢( * رنم)٦٩ داود رئاءأبر )١( 
ءنه«ا.اف رصي هماس ين اف همد حديث من محح وموحديث (، ٢٤٦٩)

محه،اه رفس طالب، ايي ين علي حديث س للكاز، النم عن القوي منوط الشامة؛اب، ني ( ٢٣)a/ اتي ال—اروا• )٢ 
صحح•حديث رم اسحليث١ينماس' ٢٦٦ٌا•بمرنم)'ابن ودوا• 

؛ي( ٢٣٢ رنم)٩ داود واير عله، والملأ؛ القبر ءر الحلوس ين الهي ابناثرباب ؛ي ( ٩٧٣رنم)ملم روا• )٣( 
^ىة؛اب،الهيءناكلأتإراكر،سحدث،

عنه.اطه رصي الغتوى *رئي ايي 
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1راكاا؛.من ولوقضيبا الأهلون عليه تراصي ما 

نجعلحمته، ُه لترفع أحيه ابن من 3وحني أبي إن فقالت: امرأة، وّالته. 
إلىليس أن الماء يعلم أن أردت ولكن أبي، صغ ما قدأحزت ت فقالت الأمرإليها، 

اُي[اآُ.والنأحمد نذكره شيء الأمر من الأباء 
عمر،ابن افه عبد من قدامة عمها نزوحها له، ابنة ترك مثلعون بن عثمان هلك وئا 

ابنمن فنزعها شعبة؛ بن الغيرة يتزوجها أن وأحيى نكاحه، فكرهت يستأذنها؛ ولم 
ا.أحمد[ر تذكر0 بإذنها. إلا تكح ولا يتيمة، إنها وقال! المغيرة، وزوجها عمر، 

فسكتممكة، يغيأ وكانت عناقا؟ أنكح الله رمول يا فقال! \لذأوي مرثي وسأله. 
^أوترتن،ذزلتالآية; عنه، 

سكءحهار؛/لا وقال: عليه، فقرأها فدءاه ٣( )النور: 

فقرأعليهافح، نكانتر مهزول أم لها: يقال امرأة نكاح عن أحر رحل ه اله وم
.أحمد[رْا]ذكره الأية. س اش رسول 

ارجمنب بن يحمد •عرل، وص  ٢٢٣٩المن)U/ ني المهقي ورواء ماس، ابن ص ٢( ٤ ٤ الدارظي)م رواء ر١( 
مالنحوه، ه الشي ص ارحمن تمد من اراسل أيرداودفي وروا، الخديث، مكر الخاري مال القطان: ابن مال 
ونالالإيلس، ناله • انمي الضعف، ظاص وص عداك نشت أبوسمدلم ارحمن تمل ب إرماله رح القطان؛ ابن 
•صعهط إ'ذاده I اكخيهس قى 

عبدحديث من ( ١٣٦رآ/ السند ؤي وأحمد لكرهة، وص أبوها الكريزوجها باب الكاح ش رآ/٧٨( التساش رواه )٢( 
محيالوصيري نال النكاح، ا(فى  ٤٨٧ ) رنم ماجه ابن ورواه عائشة، عن الأملمي الحصيب بن بريدة ين افه 

عنها.اف رصي وغترها عاتشة حديث من الصف، عير رواه وئد ا صحح إستاده الزوائد 
•ثقات ورجاله أحمد رو١٠ ( ٠٢٨ ٤/ ٠ ر الزوائد مجمع قي الهبس ينال ( ١ ٦ ٠ ١ ) رقم السند ز أحمد رواه )٣( 

تتحار توله باب الكاح في ( ٢ ٠ ٥ ١ ر رنم وأبوداود النور، صورة ومن باب الضير (فى ٣١٧٦رئم)الترمذي رواه ( ٤ ) 
الترمذي؛وتال وإستادهحسنا الراية، ترؤج باب النكاح ني ( ٦٦ر٦/ والنسار ؤالرانيلأيكحإلأزابةب، 

أيهعن شعيب عمروين حديث )آ/آآم(،من الحاكم وصححه الوجه، هدا من إلا تحرفه لا عريب حن حديث 
عنجدْ•

رواْاحمدوالهلبرانىفياّروقألت ، ما( )U/ الزوامم زمج-«ع الهسمي وذكره ( ٢ ٢ وه )ه(رواهاح4د)آ/آها 
.عنهما اش رصي عمرو بن افه مد حديث من مات، أحمل ورحال ؛نحوه، والأوسهل 
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طهرا؛،صبهالْافاوىملأ
لمفإنه عله، اغ رحمة مذهبه محاسن من وهي وانفه، ومن أحمد الإمام لها معارض 

نيذكرناها ند دليلا وعشرون بضعة مذهبه ؤيعضد ثحبة، زوج الرجل يكون أن يجوز 
آحر.موضع 

احترفقال! ذلك، عن الني. فمأل وة، نثمان وتحته الحارث بن نيس وأسلم 
مم،أربعآأ"•

اتذكرهْ—أربعا. منهن يأخذ أن . ذأمر0 وة، نعثر وتحته عملان وأسلم 
والأواخر.الأوائل بين إله الخبرة أن في كالصريح وهما أحمدءأم، 

■ثئت آيتهما طلق • فقال أختان، وتحي، أسلمت ت فقال الديلي فيروز وسأله. 
تذكرهأحماو[أُأ.

عليها،فدخلت مترها، بكرأفي امرأة نكحت فقال! أكنم، بن( بمرة أله. وم
لك.عبد والولد فرجها، من استحللت مما لاق، s۵االها : الني. فقال حاى، هي فإذا 
٠.تذكرْأبرداود[ر بينهما. وفرق فاجلدوها، ولدت فإذا 

•حن ؤإساد، زانآب، إلا يتكح لا ؤالزازي ؛ تحالم، توله باب النكاح ش ٢( ■ ْ أبوداود)٢ رواه ر١( 
بنواعده،حن ح،.يث وم أيبع، عن ناءأم رس أملم نمن ال^للأذ، أيوداودروم)ا؛آأوآاآآ(في رواه )٢( 

•عته اد رصي الحادث بن أد؛؛r، محس بن الحادث ديث حم 
ني١(  ٩٥٣رنم)عاجه وابن نوة، عثر وعد، سلم الرجل ني جاء عا باب الكاح (^؛ ١١٢٨رنم)اكرمدمح، رواه )٣( 

•( ٤١٥٧رنمرحان ابن ورواء عنها، افه رمحي عمر بن اقه عيد حديث من صأحح، وهوحديث التكاح، 
لنميائي يأبي دعندءاحتال، سلم الرجل ني عاجاء باب التكاح ني ١( ١ ٢ رنم)٩ راكرعذتم، ( ٢٣٢/ ر٤ أحمد رواه ر٤( 

مداحديث؛ الترعدتمء ونال حن، وهوحديث النكاح، ر'هآار\هآا(في رقم اجه وابن ، الطلاق، في ٢( ٢ ٤ )٣ 
.٤( ١  ٥٠رقم)حيان ورواءابن اف، رحمه الخيثاني أبووهب حديث عن غريب، حن 

سمضوجالراةسدماط،،ومملسحد.ث
وهو•رّلرولابه تال الننهاء احدأعن لااعلم حدين، هدا امحلا؛ي: قال الأمار، من رجل عن الميب، مدن 

إنمعناه يكون أن ؤينثه نال: ، يتعبد، نكيف حرة)حر( عن ولدالزناإذاكان أن ني العلعاءاخلف احدأعن اعلم 
يكونأن الحدين، صح إن ؤيحتمل باكر، إذا بخدمته ليت؛ع وتربيته حيرأوأمر)باحضانه( به ارمحى الخيرانه تبثا 

مرحآ.
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٠أعلم واممه الولد، عبودية مثل إلا الفتوى هدم من يشكل ولا 
إنياش يارمول فقال! زوجها فجاء فتزوجنر، ، ءهدْ. على امرأة وأسلمت 

إلىوردها الأحر، زوجها من اف. رسول فانتزعيا يإملأْي؛ وءكت، أّكتا، كنت، 
■-مان[لاُ وابن أحمد تذكر0 الأول. 

لهافقضى ، مات، >ى صداقا لها فرض ولم امرأة، تزوج رحل عن وسئل. 
الن[لآُ،وأهل أحمد ]ذكره الراانا. ولها العدة، وعليها ائها، نصداق على 

هها.العدول إلى سيل فلا لها، معارض لا فتوى وهد0 وءيرْ الترمذي وصححه 

نمس،راينسرنمرم>'آ(فياصحاب
ءته«ا.اه رصي هماس بن اه همد حدسثا من صمما، ؤإساده ، •؛^ ١١١نل أحدهما سلم الزوجض 

ّولم_مساثآ،رمطيرفيا)0؛اا(
(في١٢٣و٣١٢١/٦اJلأممضبم،Jالماش)

أحمدواصحاب،روا، وأاآ\(،  ١٩١نالالخاظفىاكلخصر٣/ الذمي، رواس وصححه الحاكم روراه التكاح، 
•حزم ابن ونال واكا،*ذى' مهدي ابن وصححه الأنجس، منان بن معقل حديث من والحاكم مال - وابن السن، 

لوJ؛Cوقال! متله، شت، وجه من لاأحفنله الثانص; وقال الخلابان، والمهقي؛ي ، إسنادْ لمحة لامغمزنه 
اشجعمن رجل ص لمحل •نال بن سل عن نل هداايدبثااصطراب، راوي ش قول؛ به، كلت بروع حديث 
لايفرلألراؤيه اسم الأ•حتلأذاثي الهدبناوقالواأهل بعض وصححه ، غيرذلك، ونل اشبع من أوناص 

قدرويءنذكرالشافىفىاالأماقال:  ١٠فه الأصل ذكره، الذي وهداءدولإرآحركلأُه، الصحابةكلهم 
لهازوجهابمهرسائ،-القفك، فمات مهر شر وندنكحت واشمح( بتت بروع ني ض انه مدام، يأمح، البك،. 
كبر،ؤإن الني. دون أحد تول حجة؛ي ولا بتا الأمور نهوأولى افه. رسول عن شت كان فإن بالمراث، 

معقلين ومرة سنان بن معقل عن ينال مرة يثبتامره، وجه من أحنثله ولم له والتلم اض إلاءل١ءة زنوله ولايثتي 
مشهودو*وصحابي منان بن معقل ب سي ند وقالال؛هقي؛ ابن؛—ارو'-رةءنضأبعلأسممح،، 

سهدوابدلك،اشبع من جماية أن على بعمهامادل وش صحيحة، نيه اارواياُت، جمح فإن لايضر، محه والاحتلال، 
افهمد أبا سمعت، التدرك،; في الحاكم وروى أصح، سنان بن معقل قال الذي أبوزرعأ قال حام؛ أبي ابن ونال 

إنت يتول الثافعى سمعتؤ قال! يحي بن حرمله ّمعت، يقول؛ سمان بن سممتاالحن يقول! يعقوب بن محمد 
ردومأملي لامت، الشافعي لوحمرت، ميختاأبومدافه فقال ت الحاكم نال به، قالت، واشق بنت، حدينإبرؤع صح 

به.فقل الحدين، صح ند وقلت، الناس 
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'•فقال يصلوه، أن فأرادوا شعرها، فمتعط ومرصت، تزوجت امرأة عن ومئل. 
.؛ ءليهار ]'يتض والستوصالة. الواصلمة اه لعن 

ذلمص 
إلىكائتة سمة من  ١٠ئلاثأ، نالهل لفرلو0؟ إنكم أر ت ن1ل العزل، عن ومثل. 

كتبما ت تفعلوا لا أن عليكم ألا مسلم؛ ولففل . عليه[ كائنة وهى إلا القيامة يوم 
.ستكوزر، إلا القيامة يوم إلى كائنة هي سمة حلق وحل عز افه 

ؤإذاأرادافهحلقالأءيكونالولد، وثلهأيفاءنالخزلiقال:
أكرهوأنا عنها، أعزل وأنا حارين، لى إن ت فقال آحر ه اله ومنيءرم. عنعه لم شيء 

تفقال صعرى، موءودة العزل أن نحدث اليهود ؤإن الرحال، يريد ما أؤيد وأنا تحمل، أن 
وأبوأحمد زذكرهما تصرفه. أن ماا>امتءلعتا يخالفه أن اف أراد لو اليهود، كذبت 

داودار'،.

ذلكإن الاله.؛ رمول فقال عنها، أعزل وأنا حائية عندي ت فقال آحر أله. وم
ذكرهاكن الاريةام إن : لرّرلافيجس فقال الرحل اف،تجاء بمعشLإذاأراد لا 

حاؤنةلى إن أيمحأ! وعنده . ٠ مسالم[؛ ]ذكره ورسوله. افه عبد أنا فقال! حملت، لك 

و1بب،وطإردارأأاآ(فيسسباب
حديثمن والستوصاة، الواصالة لعن ثماب الزينة ا(فى و٨٨ ١  ٨٧)a/ والنسار والستوصلة، الراصلة فعل نحركم 

عنها،اف رصي أسماء 
وأمالتكاح، قي ١(  ٤٣٨رقم)وملم ملوفيادوعابيعالرمح، 

،وافاشر^ي،ا(فىامماح؛ابيم
عته.اف رصي الخيري معيد أيي حديث من العزل، 

.عنه افه رصي الخيري سمد أيي عن العزل، حكم باب النكاح كتاب ( ١ ٤ )٨٣ رنم ملم روا0 )٣( 
^ابئجاءفىالمزل،رعوحديثمح.

.عته اف رصي جابر حديث من العزل، حكم باب النكاح كتاب ( ١٤٣٩)رقم سلم رواه ( ٥ ) 
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شئتإن عنها اعزل ت فقال نحمل؛ أن أكره وأنا علها، أطوف وأنا ومافتنا خادمتنا هي 
فدفقال! ، حملء ند الخاؤة إن فمال؛ أتام ثم الرجل، فلبث لها، ندر ما ميأتيها فإنه 

لهارألفدر ما سيأتيها أنه أخرتك 

صخرةعلى أهرقه الولد منه يكون الذي الماء لوأن فقال: ذلك عن وماله.آخر 
.]ذكرهخالقها. هو شما وحل عز افه وليخلقن منها، افه لأخرجه 

أشفقإني ت فقال ذلك؟ تنعل لم ت فقال امرأتي، عن أعزل إني فقال؛ ^آخر ومأله 
لفظ;وفي والروم. فارس صارأصر ذلك لوكان ت اطه. رسول فقال ولدها، على 

الم[رم.م]ذكره والروم• فارس ذلك صر ما فلا، كيلك كان إن 

٧١وطء عن 
فمل

•دبرها ناجمة من ملها في الرأة وطء وهي الثمحة، عن الأنصار من امرأة وسألته. 
(٢٢٣^ثلكمفأتوا>ثكمأزي)الفرة: تعار: فوله علها فلا 

أحمدار؛؛.]ذكره واحدأ. صماما 

فال:وءاأAالكك؟ قال: هلكت، الاه رسول يا فقال: عنه، افه رصي عمر وسأله. 
لكمحرث ^نساؤكم • رسوله إر الله فأوحى شما؛ عليه يرد فلم البارحة، رحلي حولت 

,عنه اله رمحي جائر حديث عن التكاح، كتاب ( ١  ٤٣٩)رنم محسلم روا0 ( ١ ر 
،٢(  ٩٧ر؛/ الزواتد ُج،ع م اليهعي وذكره منحديثأسرضياضئ، (، ٠١٢ ١ ر٢ رنم الند في أحمد رواء ( ر٢ 

ؤإمحنادمحماحس.والزار، احمد رواء ت وتال 
معدين عام حديث من ا العزل وكراهن وطأالرضع وص جرارالملة النكاح؛اب رتم)آأ؛ا،فى ملم أحرجه )٣، 

•نيد ين أصاُة أن اش رّحم 
فيجائر حديث عن يماها ( ١٤٣٥)صححه ر مسالم وأحرجه سلمه، أم حديث مجن ٣( ٠ ٥ )٦/ أحمد أحرجه )٤( 

•للدبر مهمرتحرض ددابما دس ودانيا دس نياما ص يليا في امأص جماع جواذ باب الكاح 
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والترمذي[أحمد ]ذكره والدبر. الخيضة واتقوا وأدبر أنل أش حرثكم فآتوا 
'•ال وندنالدبر، لافي الدبر من وهوالوءلء وله، ورماش أباحه هوالذي هذا و. 

أوكاهتآدبرها فى أوامرأة حائفا أتى من ت ونال ، ا دبرهال فى امرأته أتى من ملعون 
محمدأم.عر أئزل، بما كمن فقد فصدقه 

•أديارهزل؛؛ ني النماء تأتوا لا الحق، من بتحى لا افه إن ت ونال 

•ا الدبرُ في امرأة أو رجلا أتى رجل إلى اف ينظر لا ونال؛ 
اديثالأحوهذه ، الصغرى اللومحلية هى دبرها! فى امرأته ياتي الذي في وقال 

ند.الفى أحمد ذكرها حميعها 

٧١ق حص 
اكتسى،ويكوهاإلى شم، إذا يطعمها أن ت نال الزوج؟ على الرأة حق ما ومثل. 

رالراحدي، ( ٢٧• )٣ زاك أحد راحر-بم وسه، المرة مررة س الضرياب )ا(روا0اكر1ذيرتم)؛خآآ(في 
ينهما.اق رصي ءاس ابن حديث من رإساد،مى، واكاتيفياكر_،، ص'اه، 

النكاحني ( ٢ ١ ٦ ٢ ) ادودرنم ام وروا، يته، اش رمحي هريرة أبي حدث رذم)'إ؛آ(،«ن افد في احمد رراْ ( )٢ 
بها•بمناءبموى شراها للحديث ولكن الخال، وهومجهول مخلد، ين الحارث سده وني حاسمرالكاح، باب 

والدارصوابن.احهرتم)ه-اا-(؛ياّهار؛، ^آا(فياللهارةيابفىكرابإتانالحاض، 
ممةأبي ءن الهمس، غثمة ايي م( الأثيم حكم حديث هداالحددثإلأ'ن لانعرف الترمذي: )ل/اْآ(،ونال 

حانقااش امن ه؛ الني من وندروى ت نال التغلظ على العلم عداهل الحديث وإ،امض عد اف رضي 
منالحديث هذا الخارى محمديمي وضعف يالكناره، ب يؤمر لم ممرا الحائض إتان يدينارا؛لوكان نلمدق 

•محمل.٠ على أنزل ضرمما فقل يقول مما نمينه أوكاهنا عرافا أتى امن ت بلففل صح وتد أنول ت إسناده نل 
وأجمدثايت، اين حزممة حديث من ١(  ٩٢رنم)٤ ماجه وابن )إ(رراْاكاشفيامىر0/آآم(رنحد؛ثب 

صحح.حد،ث وهو )ه/ماأ(ءنحاوثاخمتمةينثاتا 
بناف عبد حديث من ادبارهن، ني الماء إبان كراب ش حاء ما باب الرضاع في ١( ١ ٦ رنم)0 اكرمدي روا. ر٥( 

.صحح حديث وم هماس، 
أحمدرواه اكرغب: في الندري وقال حده، عن أيه عن شعيب عمروبن حديث من (، ٦ ٩ ٢ الند)٨ ني احما رواه ر٦( 

•المحح رحال ورحالهما والزار 
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.الناراُ وأهل أحمد ]ذكره الين. قي يهجرإلا ولا فبح، ولا الوجه ولايقرب 
ءنسرصاع

فه—و

علي؛استأذن المتس أيي أخا أفلح إن •' سالت ا،لؤمن؛ن أم عائثة ه. ألنوم
عليه[]متفق عمك. إنه له، اثدني ت نقال أرصعتتي، امرأته وكانت 

امرأتيفزعمت أحرى، عليها فتزوجت امرأة، لي كان إني ت فقال أعرابي ه وسأله 
ولاالإملاجة لاتحرم • فقال أورصعتن، رصعة ا-لحدثاء امرأتي أرصعت أنها الأولى 

]نكرْبم.الإملأجتان.

ماوعقل الرجال، يبالغ ما ندباغ سالما إن ت فقالت هيل، مبنت سهلة وسألته 
فقال;شيئا، ذللث، من حذيفة أيى نفس في أن أقلن ؤإني علينا، يدخل ؤإنه عقلوا، 

ندإني ت فقالت فرجعت حذيفة، أبي نفس في الذي ؤيدهب عليه نحرمي أرصعيه 
مساوماأ؛؛.]ذكره حذيفة. أبي نفس في الذي فذهب أرصعته، 

؛؛آ(فىالكاحابطهفىحن،اراةضزوجما،
اكش؛ريمايمحدة ص ء*اديت بن رداتآحكم ٌن وإسادْحس، 

النكاحدش إلهن، التوت عن نب الي.دُا أزواج يرن ش حاء ما الخيالباب ش ١(  ٤٧ر٦/ الخارمح، روا، )٢( 
ءنيحرم ما الوصامث من يحرم باب الرضاع ني ١( ٤ ٤ ر٤ رنم وملم ، اللاتيؤوأمهاتكم باب 

بمس،ومطىرتمصأ\ا(فىارضاع،وأبر
عنها.اض رضي ؛؛.،؛ jIpحدسث، عن التكاح، را"/بما(في اني والنالنكاح، في ( ٢ " ْ ر٥ رنم داود 

؛ابصر-اوا-ا(فيالكاح،يابفيسراس،والأتي)آ/-
محيا.اش رضي النقل حديثام عن الرضائ، من يحرم الذي 

بابرضاعامر،الرضاع فيسني،وعنلمرثم)م0؛ا(؛ي 
أ(فىالكاح،راداني)آ/إ-او1-ا(فىالكاحباب

عنها.اف رضي عاتشة رواية عن -يث والخا(، ١١ره الفتح)ه/أاا يي الخافظ ناله L وانفلر اعير، رضنع 
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العلم،أهل أكثر بها يآحد ولم عائثة، منهم الفتوى بهدم لف المن طائفة فأخذت 
وبالخرلنربالصغر الفطام فبل مما  ٢٢١الرصاع توفيت أحادوثَ ءاو-ها وقدموا 
لوجوه:

سالم.حديث وانفراد كثرتها إ أحدها 

•المع شق ني عنهن اف رصي عائنة حلا المي. أزواج جمح أن الثاني: 
أحومحل.أنه الثالث: 

التيالعصية به نحصل فلا عفلما، ينثر ولا لخما ينثت لا الكسر رص-اع أن الراع: 
الحرم.سبب هي 

نيإلا ذلك يجئ لم ولهذا وحده، سالم مختصا كان هذا أن يحتمل أنه الخامس: 
قصته.

عليهذلك فامتد قاعد، رحل وعندها عائثة على لحل ه الله رسول أن • السادس 
فإمماالرضاعة، من إخوانكن من انفلرن فقال: الرضاعة، س أخي إنه فقالت،: وغضب،، 
ذالم[ُاُ.واللففل عاليه ]متفق ا،لجاعة. ص الرصاعة 

ساهند كان ّالا فان حاجة؛ موضع كان هذا وهوأن آخر، مسلاك، سالم قمة وفي 
إلىالحاجة دعمتإ فإذا بد، أهله على الدخول ومن منه له يكن ولم ورئاء، أبوحذيفة 

كانؤإليه ، الماللن، أقوى الللث، هذا ولعل الاجتهاد، فيه يؤخ مما به فالقول، ذللتؤ مثل 
•أعلم والله يجح، شيخنا 

علىالثهادة محاب الثهادات رش حولن، محعد رضاع لا ت نال عن باب النكاح في ، ١ و٧٢ ١ ٢ ٦ ر٩/ الخاوي رواه ( ١ ر 
النكاح،ز ٢( ٠  ٥٨)رنم داود وابر الجاعة، ُن الرصاعة إنما باب الرضاع ش ( ١ ٤  ٥٥)رنم وملم الأناب، 
•عنها اش رصي عاتثة حديث من الرصاعة، من بمحرم الذي القدر باب النكاح في ا ١ ٠ ٢ ر٦/ والساني 
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الرصاعة،من أحي ابنة إنها لي؛ تحل لا ت ذة_ال حمزة، ابنة ينكح أن ئل. وم
مالم[ُا؛.]ذكره النسب. من بمحرم ما الرصاعة من ؤبمحرم 

فماك!سوداء أمة فجاءت امرأة، تزوجت ت فقال الحارث بن عقبة أله. وم
زعمتوقر بها كتف فقال! كاذبة، إنها فقال; عنه، فأعرض كاذبة؛ وهي أرصعزكما، 

دعهاوللدارهلني: لم. م]ذكره غيره. وأنكحتر ففارقها عتك، دعها أرمحكما؟ بأنها 
عطث،فلأحيرلكفيها[أآ؛.

أوأمة.م مة، فمال! الرصلع؟ ميمه عني يدهب ما فقال; رجل أله. وم
هوالذي ١^٢ من لا اليمام، من ألذال. يكسر - والذمة ، وصححهر'١ُ الترمذي[ ]ذكره 
فعتليهاأوأمة عبد فيذهبه وذمامأ، حقا المرصع على للمرصعة أن والمعنى الملح، نقيض 

•إياه 

]ذكرهوامرأة. رجل فقال: الرقاع؟ ش التهود من يجوز الذي ما ؛ ئل. وّ
أحمدارءءؤ

عرادة الشهصأريمهوفيابياداتُاب )ا(رواْ 
سفرضخ، من الأخ بنت باب الكاح ش '١( را"/'والنساي الرصاع، رثم)ما؛؛ا(في لم ومالأنساب، 

عنهما.اف رصي عاس ين اف عبد حديث 
الرصعة،شهادة باب النكاح وفي ينيء شبود أو شاهد شهد إذا باب الشهادات قي (  ١٨٤)ه/ البخاري رواه )٢( 

ص،والسانىرآ/؟-ا(فياصاحباب
ت.اه رصي الحارث بن ضة حديث من الرصاع، ش النهاية 

ندهوفي،الرصاع، ني ١( ١ رنم)٣٥ والترمذي النمال، عند الرنحخ ش باب زالنكاح '٢( ٦ رنم)٤ رواءأبوداود ( ٣١
مات.رحاله وبائي حمال ءٍرابن يوثقه لم الأملس حجاج بن حجاج 

أحمل.الإمام ونال متهما، افه ممررصي بن اه همل• حديث التلرقم)م؛له()آ/هآو'؟ا(من ي رواءأحمد )٤( 
صعيف.وإمناله شية، أبي محمدبن بن اش همد من أنا التيوسمعته في 
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فمل

سضاقمهللأق

وهىرأئه امابنه طلاق عن أله سأنه عنه الله رصي الخطاب بن عمر عن بت 
أنثاء إن ثم نمءسكهاحىّرا يراحعها، بأن نام حائض، 

.ذإبلالقأاُ بعد بمللق 

إنت فقال طلمها، نقال! ندائها، من وذكر إزاهرأتي، فنال؛ وس—أله.رحل، 
تضربولا ذإنكنفهامرففدل، لها، وقل مرها نال! وولدأ، صحبة لها 

أحمدااآُ.نذكره . أمثان، صربلن، >إإزاةك' 

لفظ؛وفى شئت،، إن غيرها نال؛ لاص، يد ترد لا امرأتي إن • واله.فقال 
'.بها١٣فاسمغ قال: نفي، أزشعهاأحاف، إني قال: طاقها، 

صسذمم،سمق،وفىهممر؛سمق
(اب٢١٨٢و٢١٨و•٢١٧٩(وشداودرقإر0٧٦/٢،واشطآر

^^اوا؛ا(فىامملآق،سسساه
•ءن4-ا اث ععررصي ابن 

والنداءات،الخروف غي ( ٣٩٧٣)ورنم الأسثار ش باب الطهارة في ١( ٤ وأ ١ وآ؛ ١ ٤ رنم)٢ داود أم رواء )٢( 
حديثهاز1 اكرمذي: ونال الأصابع، تخلل في جاء عا باب الطهارة في واكرمذؤ، ، ( ٣٣ر؛/ الند ر راجمي 
بنلمط حديك عن الدمى، ووانئه وصححه ( ١١■ د؛/ ١  ٤٨را/الحاكم ورواء نال، وهوكما صحح، حن 
محه.اش رقى مرة 

فيوذكرء بالصواب، اولى نه الرسل أن فه وذكر بثابت، لس الحديث، هذا ■' ار النوقال ( ^١٦ار)٦١ والنرواء )٣( 
هدافي الاس احتلم، وقد ت نال نم ، إسنادء وجود النور سورة شر في كلر اين ذكرء وند أنول؛ أيضا، الحي 

فيحجر ابن الحانظ قاله L واننلر أحد، الإمام كماناله وعنكر ار، النعن كماتقدم له ممشج عاض الحديث، 
•ينهما افه رصي ماس اين رواثت ُن والحديث وشرء' الحديث، حول ٢( ٢ وآ ٢ ٢ ٥ ام التلخص)"
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تزؤيجمن التع ثى الصريحة الحكمة الأحاديث التنايه الحديث بهذا فعورض 
فيه.لذلك المحرْين مسالك واحتلفت البغايا، 

الفاحشة.مكص لا الصدقة، مكسُ باللاص اراد طائفة: فقالت 

فهذازانية؛ على العقد ورود المانع ؤإنما مؤثر، غير الدوام في هذا بل طائفة: وقالت، 
الحرام.هو 

ممفارتهاامر لما فإنه أعلاهما؛ لدنع يني القأحف، الخزام من هذا بل طائفة: وذالن، 
عقاوبعد موانمها إذ اكها؛ بامحينئذ فامره حراما؛ فيواقعها عنها يصبر لا أن حاف، 

بالسفاح.موافعتها من مادأ أقل الكاح 
١يثبن، لا ضعيف الخدين، بل طائفة: وقالت، 

لمسهاثمن لأتمتع أنها فيه ؤإثما زانية، أنها على يدل ما الخدين، في ليس طائفة؛ وقالت، 
الفاحشةنملته أن ولايلزم ، لذللث، الثبان نملي فهي ؛ عليهاأونحوذلل؛، يده أووضع 
إلىيريبه لما تركا بفراقها فأمره الفاحشة، لداعي إجابتها معه يؤس لا هذا دلكن الكثرتما، 

أرجحإمساكها مصلحة رأى عنها له صر لا وأنه تتبعها ه نفبأن أحبره فلما يريبه، لا ما 
أرجحلعله وهذا بإمساكها، فأمره يلمسها، عمن انقباضها عا.م من يكره لما مفارقتها من 

واشأعلم.السالل؛،، 

زوجا'تزوجت ، ybثلاثا'، يم،؛ إنزوجي(طلقزا، فقالت؛ امرأة ه وسألته 
فلميهمسيإلأ؛هئةواحدة،الثوب، معهإلأمثلسة يكن فلم بي، وقددحنرفرم، 

لزوجلث،ئحلن لا ؛ اش. رسول فقال الأول؟ لزوجي أفأحل ، شيء زإلمح، بمل ولم 
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ا.عليه[ر ]متفق ءسيأتي. وتدوثي عسإثك الآحر يدوق حتى الأول 

الباب،مغلق الرحل نتزوجها ثلاثا، امرأته يطلق الرجل عن أيضا ق وثل 
الأحر.يجامعها حتى للأول لاتحل قال: ها، يحل نلأن طلقها ثم المتر، ؤيرحي 

المائي[؛'،.]ذكره 

والمحشالمحلل افه لعن ت محال ثم هوالمحلل، • المستعارفقال التيس عن ه ثل وم
ابنماحه[ل"أا.]ذكره له. 

يدييئ أيمنها طول أن إحداكن لعل ت فقال العم؛ن، كفر عن امرأة ه وسألته 
فتقول:اكسة، فغم، مالأووزوأ، منه ؤيرزنها نوحا، اممه فيرزقها نمى، أبوها 

١أحمدا؛؛، لذكر0 قتل. يوماحيرأ مارأينامنه 

فال:ثم غضبان، فنام حميعا، طليقان، ^، ١٧امرأته طلق رحل عن س ثل وم
]ذكرهألأأفتله؟ افه رسول يا إ فقال رجل قام حتى أظهركم؟ ينز وأنا افه بكتاب أيلعب 

اكاتى[رْ،.

^^تابشادةبي،وطارتمرمإا(
والمذىمااا(فىالكاح،''آآ(فيالظلآق، وايرداودرُم)ا'والوطأ)آ/ا'أ0(فيالكاح، راللكح، 

صها.اف رصي عاسة حديث من الطلاق، وي؛ئ(فى  ١٤٦! ٦١والناني 
دالكاحاكى.ضا،رمحوثسضاس،

•مها اش رصي صر بن اف ب حديث ين 
صباب.اجا،فىالءالواسللل،ور
صهيرأ/آ؛ا(فياطلأقرمءد.ثس،ُنحمث

•ينهم اف سردرصي دائن لجابر هماس وابن علي 
حن.حديث رم منها، اف رصي يزيل بتت أمعاء حديث رنمر؛ا'ماآ()آ/آْ؛(،من الند في أحمل رراء ر٤( 
أيهعن مخرمه عن وهب ابن حديث من التنلظ، ومانه الجعوعة الثلاث باب الطلاق في ١( ٤ ٢ / ر، ائي النرواء )٥( 

فيحجر ابن الحافظ ذلك ذكر ا كأيه من يسمح لم مخرمة ولكن مات إصنادء ورحال ليد، بن محمود عن 
التهدب.

١٤٣



نحزنواحد، مجلس ثى ثلاى امرأئه المطالب بتي أخو يزيد عبد بن ركانة وطلق 
ثىت نقال طلقتهاثلاثا، نقال! طلنتها؟ اف.كف رسول فاله شديدأ، حزنا عليها 

نراحعها،ت نال . شئن، إن فارحعها واحدة إنما_، ت نال نعم، ت فقال واحد؟ مجلس 
بنممد حدثتا قال! أحمدآ، ]ذكره طهر. عندكل الهللاق إنما بروى عباس ابن نكان 

عنالحمن بن داود حدثتي نال: إسحاق ابن محمد عن أبى حدثتي نال؛ إبراهم، 
وكيلك،به، ؤيحنج الإسناد، هدا يصحح وأحمد فيكره، عباس، ابن مولى عكرمة 

اكرمذلأر

رسولمرلمحا رابع سم( بعص أحبرنمحا • قال جريج ابن أبأنا • الرزاق عبد نال يند 
ونكحركائة أم ؤإحونه أبوركانة يزيد عبد طق قال! عباس، ابن عن عكرمة عن الاه. 

الشعره،هذه تغني إلاكما عني يغني محا •' فقالت، ه، الّكا فجاءت مزينة، من امرأة 
بركانهفدعا حمية، الني. فاخدلتا وبينه، بيى فمرق رأسها، من أحدتها لشعرة 

منهوفلانآ عبديزيد، كداوكدامن منه يشبه فلانآ أن أترون •' لخلسائه نال ثم ؤإخوته، 
امرأتك،راجع فقال؛ ففعل، طاقها، لمديزيد؛ النبي. نال • نعم نالوات وكذا؟ كذا 

توتلا راجعها، ءلمت،، قد قال! اش، رسول يا ثلاثا طلقتها إني ت فقال ؤإحوته؛ ركانة أم 
الهللأقاُى.صورة )أول لعدتهزب فطلقوهن النساء طلقتم إذا الني أيها حايا 

طريقةفهذه فذكره، الرزاق، عبد حدثنا ت قال صالح بن أحمد حدثنا ت أبوداود قال 
قال!وفد التدليمأ، إسحاق ابن من يخاف والذي إسحاق، لأبن متابعة أحرى 

سابئهفىاردمرمحس،ررداردرقا
سندمن م واحتكوا*ل التالخٍص؛ الحافظ؛ي نال الثلاث، اكللقات بعد الراجعة نسخ باب ايللاق في ٢( ١ ٩ )٦ 

زالر ءّد ابن رنال بالامعلراب، الخاري رس والحاكم حّان وابن ايوداود وصححه ت نال ت اوعرصل ركانه 
قدلكن كير; ابن وقال ايفأ، معلول ومو احمدوالحاكم روا، هماس، ابن من اناب دني نال • معفر، التمهد•' 

ت.اض رمحي ركانة حديث من اضتAار، شاء إن حن فهو رواءامداودسوجهآحروله'لرق١حر، 
نله.الذي لع ؤينهد الثلاث اكللقات بعد الراجعة نسخ باب الطلاق )آ(رواْأ؛وداودرنمرا"آاآ(في 
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•ر

ذلك،عنه صح عنه، ااروا؛ت؛ن إحدى ني عباس ابن أفتى وبه مذهبه، وهدا حدثني، 
كانتالثلاث أن عنه. صح وقد • عنه الله رصي لعمر موانقة الثلاث إمضاء عنه وصح 
بمدما وغاية عنهما، الله رصي عمر حلافة س وصدرأ بكر أبي وعهد عهدْ في واحدة 

،؛؛/uJLjولم ذلك على كانوا الصحابة أن  oJl؛.*هع 

الصديقوحياة حياته في يفتون كانوا أنهم على يدل، فإنه تحيل كالكان ؤإن وهدا 
ولامعارضباليد، أحد كأنه أصحابه وعمل فتواه فهده به، هوه أفتى وند بدلك، 
لدلك.

لئلاوزحرألهم عقوبة الثلاث إنفاذ على الناس يحمل أن عنه الله رصي عمر ورأى 
رآها،سائغا.لميؤة يكون أن غايته عنه، الله رصي منه اجتهاد وطا حملة، يرملؤها 

وعهدحلفته،عهده في أصحابه عله وكان ، الله. رسول به أفتى ما ترك يوجب ولا 
•الّومح وياليّ ، ماشاء امرؤ الحقائق؛لفل ؤلهرت فإذا 

ضفلاة إروجت ٌان عن 
الفإنه تزوجها، ت فقال ثلاثا، ءلالق فهي فلانة تزوجن، إن ت قال رجل، أله. وس

ْللأقإلأ؛عدالكاحرا<.

ئثقمالأعلك.نقال: يومأتزوجنلأنةضءلاني، و'ثلهءنرجلنال•' 
٠٠٣١اللارقطيا]^٠٠١ 

رقارآبماأربآآ(فىالألأق،رىش
افرصي هماس بن اف همد حديث من بالزوجة، الدحرل تل المرنة الثلاث طلاق باب الطلاق ش ( ١ ٤ ٥ ر٦/ 

صعيف.وهر الولد بن بمه وب الخثض تحلة ابي حديث س (، ٣٦الدارقطي)ا! روا0 )٢( 
عمروينهر الرامطي وأبوحالي باطل حديث اكقح؛ صاحب تال همرد، ابن حديث من ١( ٦ / ر٤ الدارتطي رواْ ، ٣١

الزيتحي.تال كدا كداب هو ليحص • احمد وتال وصاع، لهو حالي 
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فحمدامرأتي، وص بنتي تمرق أن وتريد زوجئتي، مولاتي إن ت فقال همد وماله. 
بينهم،يفرقوا أن يريدون ثم إماءهم، شيدهم يزوجون أقوام بال، ما ونال؛ عليه وأش افه 
تذكرْباناق. اظلأيىسأخل يملك إنما ألا 

الخعن 
نعم،ت قال ؤيفارقها؟ امرأته مال بعص يأحد ن بملح هل قيس! ين ثابت وصأله. 

أبوذكره وفارقها. حدهما س الني فقال بيدها، وهما حدضن أصدقتها قد فإني • قال 
ياقالت: أنها البخاري ذكر، كا ومحافراقه ه المي إلى ه قد وكات داودص، 
فيالكفر أكره ولكني دين، ولا حش في عليه اأءيب مفيس بن ثان افه رمول 

الحديقةاقتل ! اش. رسول فمال نعم، قالت؛ حديقته؟ عليه أتردين فقال؛ الإسلام، 
طاوقةُم.وطلقها 

أنه الني قامر بغضا، أطقه ولا الإسلام، ز الكفر أكره إني ماجه! ابن وعند 
يزدادأ؛'.ولا حديمته منها ياحد 

النيأن داود أبي وعند واحدة، حيفة تتربص أن أفتاها ه الني أن ائي النوعند 
واحدة.بحيفة تعتد أن مرها أه 

القرونالحمى أيومه الفرج بن أحمد إساده وني منهما، اش رصي هماس اين حدث س الدارنطي)؛/٧٣( رواه )١( 
ابنوأحرجه الضيق محله ت حام أيي ابن قأل به. يحتج لا ت عدى ابن قال الطائي عوف ين محمل صعقه يالخجازي 

رؤلرقشواهد للحديث ولكن الحديث، صعيف ومر الحماثي يحنى ونه الطراني وأحرجه لهيعه، ابن وفه ماجه 
الحس•درجة ةرضهاإر 

عتها.اش رصي عانشة حديث من حسن، وإمناد0 ، قي باب الهنادق محي ( ٢ ٢  ٢٨)رقم داود أبو رواه ر٢( 
^ه،والأنىرأ/آ1ا(فىسمقب1بطحاءفي

عنهما.اممه رصي عبأس بن اف عد حديث من الخلع، 
عنهما،افه رصي عباس بن افه عد حديث من ا أعطاما ما تأحد الختلعة باب الطلاق ني ٢( ٠ ٥ ر٦ رنم ماجه ابن رواه ( ر٤ 

صحيح.حديث وهو 
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عدلبثاهد ذلك على فجاءت زوجها، طلأى ادعت' إذا الرأة أن الني. وأفتى 
آحر،شاهد بمزلة ئنكوله نكل ؤإن الشاهد، شهادة يهلك حلف فان زوجها، امتحلمن؛ 

فيلم مله روى وفد ، >1لمةل*' أيي عمروبن رواية من ماجه ابن نذكره طلاقه. وجاز 
صححه[.

عنأصاروسن

فمل

حملكوما نال: ^ أن مل عليها وقع ثم امراص من ننام رجل وسئل.عن 
تفعلحتى تقربها لا ت فال القمر، صوء فى حلحالها رأيت نال؛ اف، يرحمك ذلك على 

.؛ صححرحديث وجل. عز اممه أمرك ما 

قلأو جلدتموه، فتكلم رجلا امرأته مع وجد رجلا أن لو ت فقال رجل أله. ومح
أيةفتنك يدعو، وجعل انح، اللهم فقال! قفل، على سكت مكت أو قتلتموه، 

افه.رسول إلى وامرأته هو فجاء الناس، ي؛ن س الرجل ذلك به فابتلى اللعان، 
Dr)مساومالم.]ذكره فلا^1. 

رإسادْجده، عن ك ص شعب ين ء-عرر حديث عن الطلاق، يجحد الرجل باب )ا(رواءا؛نماجهرلم)لأ'آ'آ(، 
صعق.

سمرماغنلامهم،ورداودرقا)اآأآوآآأأ)أأ(روا، 
ابندروا، الظهار، اش)آ/بآا(فىالألأقباب بمشاظها'ر،واك

سرحاتمبالإنّالنال:وفيتوماررس
منإزظامرت اف، يارمرل، رجلانال؛ ان هماص اين عن ءعل١٠ عن حمٍف من،لريق اروايت لهذ، شامل أخرى 
وشواهد،.يملونه صحح فالخاJيث ، تعدء ولا اكفر تال؛ أكثر؟ أن نل فوانمها الف.ر في صانها رأيت امرأتي 

(فياyلأقبابفياسان.٢٢ص،وا؛وداردرتم)٣ْ
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أهلؤإنا غلامأأموي، فراشي على ولدت امرأتي إل ذقال؛ آخر رجل وم—أله. 
فال:نماألوانها؟ قال: نمم، هلاكسإبل؟ةال: فال: ي؛تلمكنباأّودظ، 

يكونأن عسى نال: ذلك؟ كان فأن فال: نعم، فال: أورق؟ من بها هل ت نال حمر، 
عليه[أأ عرق نزعه هذا ابنك فلعل • ئال ءرق، ئزعه 

وانهظعصدالها الرأة وأحد أبدأ، يجتمعا لا وأن التلاعت؛ن، بالفرقة؛؛ن وحكم 
وسقوطأمه، أوئدفر فدفه من على الحد ووجوب بأمه، ؤإلحاقه أبيه، من لولد اب 
.^^٢٠١١١٢٢بعد ممحتى ولا كنوة ولا نفقة، يلزمه لا وأنه الزوج، عن الحد 

شهرينسلخ حتى امرأتي من ظاهرت فقال؛ الماصي صخر بن ملمة أله. وم
روتأن ألسن، فلم شيء، منها لي إذانكثف ليلة ذات تخدمني هي فبينما رممان، 

وجل،عر اش لأمر ص—ابر فأنا بذاك، أنا • فقلت، ملمة، يا بذاك أنت، إ فقال عليها، 
غيرها،رقبة أمللن، ما بالحق والذي؛عثلثؤ ؛ قلت، رقبة، حرر نال؛ اض، أراك مما في فاحكم 

أصست،الذي أصسن، وهل ؛ فقلت، متتابعن، شهرين ممبمم قال: رقبتي، صفحة وصربت، 
بالحقوالذي؛عثلنن نلت،: مكينا، ّتان ممر؛،ن من وسقا فأٍلعم قال! الصيام؟ من إلا 
فليدفعهازؤيق بني صدقة صا-صر إلى فانمللق قال: طعام، لمامن ما وحثب؛ن لقدبتتا نبيا 

إلىفرجعت، بقيتها، وعيالخأ أنن، وكل ممر، من وسفا مسكينا بن فأطعم إليلن،، 
السعةه افه رسول عند ووحدت الرأي، وسوء الضيق عندكم وجدت • فقلت ، مٌي، 

مضضمكرفىاساب.اهفياضص،
(٢١٢٩(فيسمق،وامذىرقإ)٢٢٦٢ر٢٢٦١و٢٢٦^تم)•

وهيا(ابإذامضاممح،.نحاوثررر؛ضاضسواداررآ/هيا فىملأ،وابمن، 
وبابتائب، عن متكعا نهل كاذب أحدكعا إن للمتلاعشن؛ الإعام تول باب الطلاق في '٤( ٣ رآ/ الخاوي وراء )٢( 

نوانيطآرآ/لأآه(فىاّلأق،رمذىرقا)أ-اا(فى
-^ا(فىاظلأق؛اب;نىراكتيرآ/هبا دأ؛ودادددنم)يهآأآدههآأوآْأأ(فياظلأق، الطلاق، 

.محهما اف رض ععر بن اه ب حديث 4ن باللعان، الولد 
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أحمدأرا؛.نذكره بصدثكم. لي وأمر الرأي، وحمن 

منها،ظاهر الصامت بن أوس زوجها إن • فمالت مالك، بنت حولت ألته. ومس
فماعمك، ابن فإنه اش اتقى يقوله! فيه يجادلها الله ورمول ه الله رسول إلى وشكته 

الله4إلى وتشتكي زوجها في ئجادلكر التي نول الله سمع بند ■' القرآن نزل حتى برحت 
مهرينفيصوم نال! يجد، لا قالت! رقة، يعتق فمال! ، المحادلة( )أول الايات 

مافالت! فللعمسنسك؛نا، نال! صيام، من به ما كمر شخ إنه قالت! شا؛ع؛ن، 
بعرقأعينه إني افه رسول يا قلت! نمر، من بعرق ساعته فأتى به، يتصدق ثيء من عتلءه 

عماك.ابن إلى وارجعي مسكينا، متن عنه بها فاطعمي اذهبي أحنت، نال! آخر، 
اللهأنزل الصامت بن أوس وفي واف ش قالت! أحمد! ولففل وأبوداود، أحمد ]ذكره 
وضجر،حثقه اء مند كبيرأ شيخا وكان عنده، كنت قالت! المجادلة، سورة صدر 

حرجثم أمي، علؤأكنلهر أنت فنال! فغضب إراحمه؛نيء، فدحلءإلييومحا، قالت! 
قلت!قالت! نفي، عن هويريدز فإذا علي، دجل ثم ساعة، قومه نائي في فجلس 

ورسولهاف يحكم حتى قلمت ما قلت وقد تخلصإلي، لا بثدْ الخويله نفس والذي كلأ، 
،الفعيف، الثثح المرأة نغلس، مما فغلبته منه، فامتنعت فواثبتي، قالت! بحكم، قينا 

حتىخرجن، ثم بابها، منها فاّتعرت، جاراتي، بض إلى حرجن، نم عتي، فألفيته 
أشكوإليهفجعلت، منه، لقيح، ما له فذكرت يديه، ؛؛ن فجلسن، ه، اف رسول حنت، 

فاتقيك؛ير، شيخ عملمنؤ ابن حويلة يا • يقول ه اف رمول فجعل حلقه، ّوء من ألقى ما 
يتغثاه،كان اش.ما رسول فتغثى القرآن، نزل حتى برحن، ما فواف قالت،! فيه، اف 
سجععلي■ قرأ ُم محاحبكإ، لمح، فتك اش أنزل قد حويلة يا ■ فقال عنه، مري لم 

•أا(فيسمفىديم)ه؟أمفيض(فيسمقابص، ٢٢١٣(رواْلهداودرقا)
حديثرم (، ١٥٩٨٦وتم)احمد ورواه الظهار، باب الطلاق، ني '٢( ٦ ر٢ رنم ماجه وابن الجائلة' سورة س باب 

. CPاف رصي صخرالماضي ين ملمة حديث عن صحح، 
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قوله:ؤوللك1ميناشه)أولاس(إر زوحهاوص1ر في تحايلك قولَالنى اش 
نحووذكر رنبة، مريه ؛ اش. رمول فقال ئالت! ، ( ٤ ت )الجائلة ب أليم عذاب 

تقدم.ما 

كبرإذا حتى يطي، لي ونثرت شبابي أكل اف رسول يا نالت؛ أنها ماجه ابن وعند 
جبرابلنزل حتى برحت فما أشكوإليك، إني اللهم مني، قام وامطعولدى، مني، 
بهزلاعللام ا^ 

فتاوي*.فىس
نمو

'•نالتا موته، يعد حملها ووصعن، زوجها مات وقد سألته الأملمية مبيمة أن بتا 
لي.ندا إن بالزوج وأمرني حملي، وصٌتا حن حللت، قد أني اطه. رسول فأفتاني 

وصعتإذا أناني قالت،: ؟ س افه رسول أفاها كيم، ، ّئلت، أنها البخاري وعند 
طيب،ت حامل وهي له فهالت، العوام، بن الزيتر عند عقبة كلثوم؛نت، أم وكانن، ٠ أُكحر أن 

لها;فمال وصعت، وفال فرجع الصلاة إلى حرج ثم ، فهللفها يتهلليفة، نمي 

اشاكيوصل اهسبأِأب، _ اله-مال: تول سريسأ)آا/آامفىمباب )ا(رواْ 
نرالتدوكالحاكم رمح،حه صحح، ؤإمادء ( ٤٦المدرآ/ مر راحمي الظهار، باب التكاح نير ١(  ٦٨)آ/ 
كلسمعه ومع تارك ت ناك عاتثة عن عروة حديث •ن ٢( ٠ )٣٦ ماجه وابن الذمي، وواشه (  ١٤٨ رآ/ 

رسوليا ومرتتول: اف. ومر■ثكيرزوجياإلمررمول مضه حولاؤيخمرعله ت كلام م ُإني شيء 
برحتفما أشكوإلك إم، اللهم ، مي، ظام ولدي وانتطع مي حمرإذاكرت بطم، ل ونثرت مرثبابئر اش، 
■ززدجهاب تحايلك التي نول اث سع الآ؛ات: بهؤلاء جريل نزل حى 

(٢٤سمرض،بواحر>طةارلأ/•
نير( ٢٣'رنم)٦ داود وابر هيا، التوفبر عد' اقضاء باب الطلاق فير ١(  ٤٨٤ر رنم لم مومحله وتد لغازى، از 

الأملمأرصي،سعأ حديث م، زوجها، ينيا الترفي عدة باب الهللاق (ز، ١٩٤/٦ِ١٩٦اني،)والنالطلاق، 
٥١.)،^



أحله،الكتاب سبق • فمال ذلك، عن فاله ، الض. أتى يم اش، حدعك خدعتتي 
. ٠١ماحهرابن ذكره مها. إلى احطبها 

حشأبقوا له أعبد ؤللب ني حرج زوجى إن • فقالت مالك، بنت فريعة ومالته. 
لمزوجي إن ت وقالت أهلها، إلى ترُح أن فسألته فقتلوه، لحقهم القدوم بطرف كان إذا 

فانصرفتنالت! نعم، ! اف. رمحول لها فقال نقمة. ولا علكه، مكنا لي يترك 
فنوديتبى أوأمر ، الاه. رسول ناداني الجد، فى أو ، ، الحجرْ في كنت إذا حتى 

حتىبيتك في املكي فقال: له، ذكرت التي القمة عله فرددت فلت؟ كيف فقال: له، 
إلهمأ،أرمل عثمان فلماكان وضرأ، أشهر أرمة فه فاعتددت قالت: أحله، الكاب يبلغ 

السناأآأ.أهل ذكره صحح ]حدين، به. وقضى فاتبعه فأخبرته، ذلك،، عن فسألني 
احتلعن،لما أبى بن افه عبد وحميلة؛نن، شماس بن نيس بن ثابت، امرأة ه تى وأف

المائي[.]ذكره بأهلها. وتلحق واحدة، حيضة تتربص أن الني. فأمرها زوجها من 
محناحتلعت، نيس بن ثابتؤ امرأة أن عباس، ابن عن والترمذي داود أس وعند 
أنهامعوذ الربح؛نت، عن المرمذي وعند ، حيفة تحتل أن النبي. فأمرها زوجها، 

الزيرينحديث من ا حس ومحوحديث يانت، بطنهأ ذا وصمت إذا الخامل الطلية باب ( ٢٠٢٦)رنم ماحبم ابن روه ٢ ر١ 
اريرعن روايته وأبوأيوب مهران، هوابن ومسمون ت مشي إلاإنه ثمان إمحناده رجال زالزوائد■ العوام، 
■بها يقوى شواهد للحديث ولكن التهذيب، ش اؤلزي قاله مرسلة، 

•^(بزويفيلآهاضتحل،ورداودرتم)•
(فيسقابثم١٩٩/٦سمق،واكLتير

احمدوتدروا، ومركماتال، صحٍح، حن عذاحدين، اكرمدي؛ ينال نحل، يتهاحش حمتهازوجهافي التوش 
وفرهماوالحاكم حبان ابن وصحح،، الطفات معدش والدارروابن ماجه وابن والطيالي الندوأبوداود ني 

والثافعيالثوري صمان تول وهر حمدتها تنتفي العلم أهل حمتدأكثر الحديث، هدا حملي والعمل * ^*^^، ٠١١وتال 
تعتدلم ؤإن شاءت حث تعتد أن ل1مرأة وحميرهم ه الم، أصحاب من العلم أهل بعض وقال ؤإمحاق، وأحمد 

•حمجرة بن كب يتتإ نينب حديث، من اصح، الأول الغول الترمذي؛ قال زوجها، ن، يش 
منالخ،لع ش باب الطلاق داودرنمر؟ألأأأ(في وأبو الخلع، في حاء ما باب الطلاق رتمرههاا(في الترمذي روا، )٣( 

•مح ص دم ماما امح، حديث 
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.^^١١٢تعتد أن أمرت، أو ، المي. فأمرها ه اش رسول عهد عر احتلعت 
بحيضة.تعتد أن امرت أنها الصحح الربح حديث الترمذي؛ نال 

ثمزوجي، من احتلعت ت نالت الربح عن له، واللفظ ماجه، وابن ائي النوعند 
حديثيكون أن إلا عليك عدة لا فقال! العدة؟ من عليأ ماذا ت فسألت عثمان، جئت 
اضرمول نقاء ذلك ني تع ؤإنما • قالت حيضة، تحيضي حتى عنده نتمكشن بك، عهد 
o؛؟؛.ناحتلحت نيس بن ثابت تحت، وكانت، المغالية، مجرم ي ن. 

م)،ولبرس

وفه 

هومعد! فقال الغلام، في زمعة بن وعبد وقاص أبي بن سعد ه إله واحنصم 
بنزسة•دذالب-' شبهه انقلنإلمح، ابنه، أنه عهدإلي وقاص أبي بن عب أحي ابن 

سهافرأى سهه، اف.إلى ففلررسول مزولدته، فراشأبي على ولد هوأحي،، 
مودة،يا منه واحتجبي الحجر، وللعاهر للفراش الولد عبد، يا هوللئ، •' فقال نأبعتبة، 

عبد.يا هوأحوك I البخاري لنقل وفي • عليه[ نهل سودة تره فلم 

أمات أحمد ام الإموعند بأخ، للمنه فليس سودة يا منه واحتجبي ائي الموعند 
لصاحمي،بالوك وأفتى فحكم بأخ، لك ليس فإنه • منه فاحنجى أنت وأما فله، الراث 

حديثوم منها، اث *عرذرصي بت حدبثإالربع من ، ١^ ماجاء؛ي باب الطلاق، في ١( ١ ٨ ر٠ رنم الترمذي ردا• ر١( 

حديث*ن ، ٢( •  ٥٨رثم)ماجه اين وروا، حس، وإمادْ الختلعأ، ءلْ باب الطلاق في ١(  ٨٦اررآ/ النروا، ( ٢١
ومحوحديثاصحح.ينها، بتامعوذرمحياث الربح 
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ليسوقال! بعتبة، بنبهه عملا منه نحتجب أل مودة وأمر الفراش، بموجب عملا الفراش 
.االيراث١١٢ ني أحآ وجعله للنبهة، 1ُخ، لك 

عملاالواحدة انمن في شعص الأحكام وأن فراش، الأمة أن فنواه. فنفمت 
الميراثدون وال^ممية الحرمة بها ينبت وثبوتها الرصاعة، في ____ كما بالاشتباه، 

ذلكونظائر ولس هوولدفىاكحربم، الزنا، ولد في وكما والنفقة، 
التوفيق.وباه والقوى، الحكم بهذا الأحلم. فيتض تذكر، أن من أكثر 

أسض ألإض عن 

اشتكتوفد زوجها، عنها توفي ابنتي إن افه، رمول يا ت فقالت امرأة و. ألته وس
ءاليه[؛ُآُ.]نمتنق تلأثا. أو مرت؛ن لا، ت افه. رمول نقال أفنكحلمها؟ تمنها، 

أشبرأربعة تحد فإنها ووج؛ على إلا ثلاث، فوق ميت على تحد أن المرأة ومنع. 
إذاورحصلهافىطهرها سبوغا، ثوبا تلبى ولا ولأتطيب، ولاذمححل، وعثرا، 
[رم.علميه ]متفق أفلفار أو مط من تدة فى اغتلت 

بابالعرائض رني الوك  ٢١يأب الخق وني ولدي سامي لومحب الوص ثرل (فىالو٠٠اياياب ٢٧٨/٥رواءالخاوي)ر١( 
رغمداود رام الأثضا، في ( ٧٣٩والوءلأرآ/ الرضاع، (فى ١٤٥٧مر٠Jلم ومالخجر، وللعاعر الولدللغراس 

سحدثسرضياضءها.واحل(فيالألأق،  ١٨•والنماش)،■/ رآياآآ(فىالألأق، 
وسلمللحاده، الكحل وباب اقرفىيمازرجماالآآأثمروضرأ، تحل ذباب 

والوءلأ)آ/ا"آْوعآه(فيالألأذ،،وآع،ا(فىسقيابوجوبالإحداد،  ١٤٨٨١ويخ؛ا رذم)ا"ح،ا 
صحد.ط،امّلأولأآاا(فىسمذ،،  ١١٩٦بميرنم)هاااووأيرداودرنم)آآآأا<فىائلأق، 

الدمحيا.رضي 
رنموسلم ، انم_، ياب الخاد؛ تلمي ؤياب حمندالطهر، للحاد؛ النعل باب الطلاق، ني ( ٤٣٢را/ رواءالخاري )٣( 

فيائلأق،واكانيرآ/م-آ(فياّلأق،سحدث،أم
ءيا." ٥١رضي عطأ 
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وعندئمثشط، ولا ت النساش وعند ولاتختضب، والمسائي! داود أبي وعند 
ولاتخضب ولا الخلي، ولا ايشمة، الثقة ولا الثياب، من العصثر تلبس لا أحمد؛ 

ض،.

مات فقال أبوملمة، صبرألمانوني عينها على عنها افه رصي ملمة أم وجعلت 
نحعليهفلا الوجه، ينب إنه قال؛ طب، فيه ليس هوصبر إنما نالت؛ ملمة؟ أم يا هازا 

ديءأتلابأي نلت: سفإنهمماب.
فلا•' داود أبي وعند ا، ائي النلذكر0 رأسك. به تغلفين در بالنال: اش؟ ول رص

بالهاررى.بالاايلومء؛ه 

نجديت ممال نخلها؟ ئجد تخرج هل • طلقت وند اض عبد بن جابر حالة وسألته. 
،.ملم[؛ لذكرْ معروفآ. تفعلي أو تتصلقي أن عسى فإنك نخلك؛ 

فمل

بموحما_؛ ممة ر ه فتوأ* فى 
رسولإلى والممقة الكتى فى فخاصمته ألة زوجها محللمها نيس بنت فامحلمة أن ثت 
نفقة.ولا مكتى لي يجعل فلم نالت: اش. 

سحاوثامدةرإ.طدْح_ن، أ(فىائلأق، • مدرقار؛'آأ(فيسق،وىش)^م>آو، 
•دضافء،ا 

س؛فيبىوه،هش)آ/م-آرأ>أ(فيسق،
٠صحح حديث وم عنها، اقه رصي ملمة أم حديث محن 

وأيولخاحما، اكهار محهازوجها؛ي والهرش ايائن الغد؛ حروج جواز ياب الطلاق ني ٢ ١  ٤٨٣١رنم لم مرواْ )٣( 
مدادرنحياهبا.جابربن سحديث والماش)أ/آ-آ(فىائلأق، داردرقمريآآآ(فىاظلأق، 
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املم يكره ل t تقبحوهن ولا تقربوهن، ولا تلسون، 

يعتليتيوليس شحيح، رجل سميان أبا إن •' فقالت سفيان أبى امرأة هند وسألته. 
وولدكيكفيك ما حدي ت ئال يعلم، وهولا منه أحدت ما إلا وولدي يكفيني ما النفقة من 

ءاإيه[رآُ.]متفق بالمعروف. 

 Uألماطةالفتوى صعنته ن

أمورأ!الفتوى هده فتضمنت 

تقديرهايكن ولم تقديرها، ينفي المعروف بل مقدرة، غير الزوجة نفقة أن أحيها! 
•تابمهم ولا التابعتن ولا الصحابة ولا اف. رسول زمن في معروفا 

بالحروف.كلاهما الولد نفقة حنس من الزوجة نفقة أن الثاني! 

أولاده.بنفقة الأب انفراد الثالث: 

أنوالأولاد فللزوحة طيه الواجة النفقة يذل لم ^١ أوالأب ١^^ أن الرابع: 
بالمعروف.كفايتهم فدر يأحدوا 

القحإلى لها يكن لم زوجها مال من كفايتها أحد على لدرت إذا المرأه أن ت الخامس 
مل•

وأبوداودر5مرآ؛اأو'آ؛اآالسد، زشأن رالسرمخضرا، زنمة زالزمد، ٣( ٠ 'رنم)٧ رواءملم )١( 
ومابب، ص النثيري حد؛  oi ٠٧١٠٠حكم؛>، مزحدئث زوجها، ^٠، الرا؛ حن، مح، باب التكاح مح(  ١٢٢ ٤ دأ 

.صحح حديث 
يتفقلم إذا وباب الظالم، رش يتهم ضارفونه ما عر الأمصار أمر أحرى من باب المع ر ( ٣٨٨ر؛/ البخاري روا0 ( ر٢ 

ر٣(  ٥٣٢ر رنم داود رأيو هند، قضية باب الأئضية ر ( ١ ٧ ١ ٤ ر رقم ومسلم علمه، بغير تأحذ أن فللمرأة الرجل 
عنها.اه رصي عاتثة حديث مجن القضاة، قي ٢( ٤ ٦ رخ/ والغار ، يد0 تحت من حقه يأحد الرجل ر باب المع 
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إلىفيه نائرجع الواجبة الحقوق من ورسوله اش يقدره لم ما أن • ادس ال
العرف.

بهيأثم نلأ غية، يكون لا النكاية حال هوفيه مما لخصمه الشاكي ذم أن اع اي
.عليه بإقرارْ سامعه لا وم 

ييدهيأحاز أن ظاهرأفلمستحقه لبونه سب وكان عليه الواجب مع من أن ت امن الث
عليه،نزل من يقره لم إذا الضيف ه به وأفتى هندأ، ه البي به أفتى كما فدرعليه، إذا 

بفنائهأصح فإن مسالم، كل على حق الضيف ليلة فال! أنه عنه. داود أبي سن ش كما 
فعليهمبقوم نزل من ت لنقل وفي ، تركهر١؛ شاء ؤإن اقتضاه ساء إن عليه دينا كان محروما 

يجزلم حفيا الحق سبب ؤإنكان ،، فراه١٢ممثل يعمهم أن فله يقروه لم فإن مروه، أن 
ساصك،ولأمحن'ننْ

تقال من؟ نم قال! أمحك، ت قال صحابتي! بحن الناس أحي س ت رحل وسأله. 
لم;مزاد ، عليه[ أبوك. ت قال _؟ نم ت قال أمك، قال! _؟ ثم ت قال أمك. 

صَفامم،،.

سدكربالقيادين حديث عن ن صحح رإسادْ الفانأ، ؛ي ماحاء ياب الأشة ني ( ٣٧٠ر• رئم داود ام رواه )١( 

ونال;الملم ش ٢( ٦ ٦ رنم)٦ والترمذي صحح، وسدء السة، لزوم ياب نأ الرآ(دراْايرداردر؛م)؛'ا"أ(في 
معديكربين القيام حديث من ، ه اف رسول حدث تعظيم باب آ ١ ٢ ر رنم القيمة قي ماجه وابن حن، حديث 
1ف-0.رض 

منعدة عن أحرى روايات وله عريرة، ايي حديث رنمر؛ا"آا(من والترمذي ، ( ٣٥٣رنم)٤ رواءأيوداود )٣( 
صحح.حدث و>و ا الصحاية 

الوالدين،بر الرباب (فى ٢٥٤٨ررنم وملم الصحية، بحن الأاس أحق من باب )مآا/إوهوآ( الخاوي رواء ( ر٤ 
محه.اش رصي هريرة أيي حديث من 
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منانيوثد بابني، يدهب أن يريد زوجي إن •' فقاك امرأة جاءته الرابعة! القضية 
منت زوجها فقال عليه، اسهما اممه. رسول ذقال نفعني، وقد محبة، بئرأبي من 

فاحدنئن، أيهما بيد فخد أمك؛ وهد0 أبوك هذا الني. ال فقولدي؟ في حائي 
أبوداودارا،.]ذكره به. فانطلقت أمه، بيد 

لهدهلني كان هدا ابني إن افه رسول يا ت فقالت امرأة جاءته. ة! الخامالقضية 
فقالمني، ينزعه أن وأراد طلقني، أباه ؤإن ، حواء له وحجرى ، سقاء له وثديي ، وعاء 
.أبوداود[را؛ نذكره يفحي. لم م! به أحق أنى لها! 

التونق.وبالله الحضانة، تدور الخمس القضايا هده وعر 

فمل

ؤالغاياتالدماء ر؛اب فتاؤه. من 

فللامرسعجزءأ، ّممن النار مت نفقال؛ والقاتل، الأمر عن ئل. م
.؛ أحمدا؛ نذكره . جزء وللقاتل وستون، 

الطلاق(^؛ ٢٢٢٧^)وأبوداود أبويه، بض الغلام تخير ؛ي حاء عا باب الأحكأم ش ١(  ٣٥٧رثم)الترمذي رواه )١( 
صحح،ؤإسائم الأحكام ماحهرلهمآ(فى وابن الخللاق، في وا"ها(  ١٨٥اأيرأ/ واكبالولد، أحق عن بائح 

وقالوءجدالخم_لينضر، صرو، بن ء_داف عن اJاب، وش صحح، حن حديث هذا وفال،اكرمدي: 
وتحتإذا أبريه ب؛ن الغلام يخر نالوا؛ وهمرهم الني. أصحاب ن العلم أهل عند هذا يلي والعمل الترمذي: 

يثنحتر متثن مح فإذابلغ أحق صغيرأفالأم الولد ماكان ت ونالا أحمدؤإسحاق، وهوقول الولد في بينهماالنازعة 
عنه.افه رصي هريرة حديثاا؛و، عن والحايث، أبويه، 

التدليسكير لكنه وهوتنه ملم بن الوليد ندْ ّوفي بالولد احن، من باب الللاق في ( ٢٢٧٦رنم)أبوداود روا، )٢( 
•حس حدينا وهر ئ' اف رصي جد، ص أبيه عن معييا بن ممرو رواية ُن والخديئا والشويه، 

الصحيحرحال احمدورحاله روا، ( ٢٩٩الزوائد)U/ مجمع في الهيثمي وقال ٢( ٢ ٥  ٥٧رقم)السند في أحمل روا، )٣( 
ورواء، الز'ي،ءنرجلسأصحابابي،. سحديثمثدبنءدافه بنإّحقرضمةصءدش، غيرمحمد 

•يته افه رصمح، الخيري حديناأيبرمد من وهوصعيف، طة، بن حن ين الحض الصغيررثيه الطرازفي 
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قاولهاشسكاذلأحاك، قال: أنهاوامأحي، ذجذظ: 
عنه،فخلى القيامة، يوم لك وحير لأجرك، أعثلم غإنه عنى، واعف اش اتق الرحل! 

القيامة،يوم بك هوصاغ مما خر إنه أما له; نقال له، نال مما فأحبره فأله الني، فأحبر 
•تل ب! ط؛: مل رب يا ت مول 

لهفأمر مفصل، غير من قهلعها بالسيف ساعده صرب ند باحر رجل وحاءه. 
لهيقض ولم فيها، لك الله بارك الدية خذ ت نقال القصاص، أؤيد نقال: بالدية، 

؛.ماجه[١٢ابن تذكرْ بالقصاص. 

الذيؤيحجس محل الذي يفل الأحر الرجزوقله الرجل أمك إذا انه س تى وأف
،.الدارظي[١٣تذكرْ أمك. 

بتنرأسه يرَص أن به قامر حجرين، بئن رأسَجارية رص ئد يهودي إليه. ورفع 
زضعليهارأ؛.حجرين. 

أبونذكره صاحبه. يقتل ولا العمد، مثل مغلظ العمد شبه أن ضى. وق
داودارْ،.

٠حن حاريث وم اكوي، باب المامت قي ( ١٨)a/اي التهرواه ر١( 
صعق،ؤإساده أيه، ص  ٠٧١٩-بن ئران حديث هن الل.ياتباب>الأمدل، محاب ( ٢٦١٢٦رنم)هاجه ابن رواه )٢( 

عدا١^؛^،موى عنداكف ■باري< لمس داودوقال! ابر صعقه المعاني، ثران بن دعثم الزواتدزإسناده وقي 
■الكب يب ؛ي ولسلهنيء 

■حن حديث وعر عنيما، افه رصي ععر ابن من ١( ٤ ' )"ا/ الدارنيي روا• )٣( 
إذاوباب الخدود والإقرارفي يم حى الغاتل سرال وباب أنالبالخجر من باب الديات )آا/'حا(في المغاري رواه ( ٤ ) 

فيىئ،وابرداردرقم)يآ0أوخآ0،رآآ0؛(»يست،
أنىحدث هن ،ه؛يم/أآ(؛يسم؛اباكرد.نارجلكراة، 

^٥٥١.٠رصي |لإالك بن 
ز٤( ٠ والمار)a/ قوم، ي؛ن عميا ي قتل فيمن باب الديات رابمءأ(فى  ٤٥٤و•  ٤٥٣٩رقم)أبوادود روا. )٥( 

عنه.اه رمحي ماص ابن افه ماو حدث •،ن حن، ُإسناد. أوصوط، بحجر قتل هن باب اُة الن

١٦٠







•داود[ أبو نذكره مواء والضرس الثتيه ت مواء الأمتان أن وقضى. 

الترمذي[زصححه عشر. بعشر والرجلن اليدين أصاح دية في وقضى. 
اليدوني الدية، بثلث ءلمست إذا السادة العوراء الع؛ن ني ضى. وق
داود[أأبو نذكره ديتها. ئك قهلعت إذا الشلأء 

الذكروفى بالدية، البيضتين وقى بالدية، الشفتين ونى بالدية، اللسان فى وقضى. 

وأنالدية، نصف الواحدة الرجل وني بالدية، العينين وفي بالدية، الصلب وفي بالدية، 
اكائي[ر'؛.نذكره تحليالرأة. ١^ 

وثلاثونمخاض، بنت ثلاثون ت الإبل من مائة فديته حطآ ئتل س أن وقضى. 
عشرونت داود أبي وعند النسائي[، ]ذكره • لبون ابن وعشرة حفة، وثلأيون لبون، بنت 

ابنوعشرون لبون، بنت وعشرون مخاض، بنت وعشرون وعشرونحدعة، حقة، 
ذكررْ*.مخاض 

ابنعبداف حديث من صحح، ؤإماد• الأعضاء، ديات ياب الديات و*آهإواآ'هأ(زي  ٤٥٥٩)أبوداودرنم روا0 ( ر١ 
عنهما.اض رصي ماس 

الأعضاء،يا باب فدةالأصاع،وأمداردرقم)يهه،(فىالدات رأأ(رواْاكر.دىراا*اا 
عته.اف رصي الأشعرمح، رمس حديث س الأصابع، عتل باب امة، القثي ولاه(  ٥٦)a/اي والن

المائةالعوراء الع؛ن باب المامه ش ٥( ٥ )a/ والنسائي الأعضأء، ديات باب الديات ؛ي ٤( ٥ يائيرثم)٧٦ رواءأبر )٣( 
،نروايتءمرو؛نتج_،ءنا0ءنحدفىوعوحديث،حسن، عانهاإذافت،، 

رواءوثمن ومرصرلأ، م"الآ هذاالحليثإ وتدروي ، اكنول< باب  ٠٠ساالقهوآهو*آ(في وخ  ٥٧)a/ اي النرواه ( ر٤ 
واو_ه؛ي)إ/آبنس>.سامحمينوالخاتمرا/يآ-ا(وا؛نحأان)مأآص، ءوصولأالدارظيرا/أآا(، 

أيهص حزم بن سد؛0 أبجايكربن عن الزهري حيض، نال؛ يائي ين ملمان عن حمزة ين، تحم، من 'وّم، 
.( ٢٥٧الراملرنم)أبوداود»ي ورواه حدء، عن 

هيكم الدية في باب الديات ني ( ١  ٣٨٧)رنم والترمذي هي، كم الدية باب الديات في ( ٤ ٥ ٤ ١ ) رنم أبوداود روا. ( ٥ ) 
امحرو،الجاءيراشد س محمل سنده وني الممد، ثب دية كم باب امة القني ٤( ٣ )a/ اش والنالإبل(، مت، 

،مح، بممؤ، حديثه مح، نب، و*وصدوق، الأشدق، الدمئئي الأعوي موص بن ويمان يهم صدوقا وعو الدمثتي 
وشواهده.بطرق حسن وهوحديث، حده، عن ايه عن اه رحمه شس، بن عمرو رواية س وحلطنر،ممحبقلل، 
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شاءواؤإن نتلوا، شاءوا فإن المقتول، أولمياء إلى متعمدأدفع ثل من أن ه وفضى 
فهوعلبه صولحوا وما حلفة وأربعون حدعة وثلاثون حقة، ثادثون وهى الدية، أخذوا 

وحمثنهءأالترمذي نذكره لهم• 
أهلوعلى اوقر؟اممة، أهل وعلى الإل، من ممائة الإل أهل على ه ونفى 

لذكرْأيوداود[ا".الحللضخلة. وعلىأهل U؛، الشاةألفى 

نذكرهديتها. من الثلث نبلغ حض الرحل، عقل مثل الرأة عقل أن فى ون
ملم[رم.

وعندا النائي ]ذكره لم؛ن. المعقل نمق الذمة أهل عقل أن ونمى. 
أكثرأهلمثله يمحح حسنأْ،، حديث المؤمن، عقل نمق الكافر عقل الترمذي: 
الحدث.

مزردايأنال، رمكما مُل-ي وت ما(فيانمياتبابفىاكةىإصبنالإل، )ا(روا>ا 
•جل•" عن امحه ص مب ش معريبن 

بفارُؤل إمحاق، محمدبن عنعة ندأرب مرسلاوممي كم الدية باب الديات في ٤( ٥ ٤ رقم)٣ أبوداود رواء )٢( 
محمدسة ب ايضأكوه عاكان والندب إذاععن، مدلس وم محمديزإّحاق عمة ب ركونه الإرسال عكاز 

مسظعنطا.ضدداةءنسمرل،وامب^ّحاقوكونمنالبذكرمءنجايرينب-اه 
محه.افه رصي يباح أبي ين عطا. رواية من والخدث 

ابنعن ماش بن اّامل حديث من الراة عتل باب امة الشفي ٤( وه ٤ ٤ )a/ الماي رواء بل ملم، هد لس )٣( 
وعدامرهم، في ُخلل يلد. أعل عن رواته في صدوق الخمي ماش ين ؤإممامل تجب عمروبن عن حرج 
فيالخافنا وقال ؤيرمل، يدلى لكن فاصل فمه مة الكي الأموي تمدالعزم بن تمداللك وم حرج: وابن مها، 

بنهمعرد س جرج ابن بمع لم الخاري بمي إمماعل بن محمد نال اكرمل-ى؛ وقال اكهن-يب؛ تهن-يب 
٠نعا 

جيءءنا؛بءن تجب، يمردبن رواب س حن حديث وم الكافر، دية كم باب القامة ؛(في )a/٠ اي اك(روا. )٤ 
•٣٣٥١رضي 

وحسنهماجه ورواءابن كمانال، وم الترمذي، وحننه الكفار، دية في ياب الديات في ١( ٤ ١ رقم)٣ أكرمدي روا. )٥( 
•ابنالخاررد وصححه النوتي الوصري»ي 
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وثمانيةدينار، ثمانمائة اش. ء-هدرمول على الدية قيمة كانت ت داود وعندأيي 
ديةرغ عمر كان فلما السلم، دية من النصف يومئذ الكتاب أهل ودية درهم، آلاف 

.الديةر١؛ من رغ فيما يرفعها لم الذمة أهل دية وترك اللم؛ن 
قضىالي الرأة إن ثم أمة، أو عبئ أحرى صربها امرأة جن؛ن في وقضى. 

.عصبتها على العقل وان وزوجما، لنيها مراثها أن فقضى. توفيت، بالغرة عليها 
اوه[ر'،.ء^ 

عاقلةعلى بالدية زوج منهما ولكل الأحرى إحداهما قتلت امرأت؛ن فى ونفى. 
فمالاف، رسول يا لنا مراثها ت القتولة عاقلة فمال وولدها، لزوجها ومراثها القاتلة، 

داودارآلأبو ]ذكره وولدها زوجها ^يراثها لا، : . 

فجبله، حاؤنة اقل رآني ميدي نال: ماللف؟ فقال: صارخ مد اءه. وج
قال:حر، فأنت اذهب فقال: فaلابفلممدرطإيه عليأبالرحل، فقال: مذاكيرى، 

ماجه[ر؛*.ابن لذكرْ ملم. أو مؤمن، كل على قال: الئه؟ رسول يا نصرتي من على 
فأسقئلفيه، من يده المعضوض انتنع لما العاض دية اف.بإبهلال رمول وقفى 

تمتفقءليهاأْ/ثنيته. 

كاصعق دم اب، بن طنمال بن الرحمن ب ت، وني ص كم الدين باب الديات ني ٤( ٥ ٤ أبرداودرنم)٢ روا، آ ١ ل 
بها.بمدى نيامي للحديث ولكن التقريب، في الخافهل نال 

والزوجا،لرا؛ مراث باب الغراض وش الكهانة باب الطب وني الراة •بم؛ن باب الديات رآا/لأاآ(في رواءالخاوي ر٢( 
ز١( ٤ ١ • ر رنم راكرطي القول، والوطأ)آ/هْه(فى امة، القرقم)اخا"ا(فى لم وم، ومحر، الولد مع 

ت.اف رصي هميرة أبي حديث من القامة، ني وع؛( ٤ )a/٧ والسائي اكيات، 
حديثوص منه،  ٠٥١رمحي همير٠ ابي حديث ٌن ابت؛ن، دية باب الديات ام ٤ ولالإْ ٤  ٥٧٦أبوداودرقم)رواْ  ٢٣١

صحح.

فهو>عد، متل من باب الايات محاب ، جل، عن أيا عن نعب ء»روبن حديث رنمر'خأ"ا(،،ن ماجه ابن روا، ٢ )٤ 
حس.حديث وص حر، 

القامة،ني ٢ ١  ٦٧٣١رقم وملم ، نايا، رحلافوقعت، يض إذا باب الديات افي ١ ٩ و٤ ره(رواْالخاريرما/مها 
سرانحديث من العضة، محن القود باب المسامحة ش  ٢٨)a/والساتي الديات، والترمل.يرقمرأاأا(فى 

يا.اث رضي حصثن ابن 
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جناحلا بأنه عينه ذفقؤوا ذخذءو0 إذنهم ُغير نوم ست ؛ي احلي من يأن وفضى. 
.عله[ متفق ل عليهم• 

تالحديث هذا في أحمد الإمام وعند عينه، يفنووا أن لهم حل ففد • لم موعند 
نماص؛*؛.ولا له دية فلا 

ماحه[لآ'.ابن تذكرْ النقلة ولا الحاضة ولا الآمومة في دية لا أنه ه وقضى 
فال:فتكه؟ كيف فقال: أحي، نل هذا ت فقال بنسعة، آحر يقود رحل وجاءه. 

فقتلته،فرنه، عر بالفأس فضربته فأغفسنى فسبى شجرة، س نحت3لب وهو أنا كنت 
فرىنال: وفأسي، كساني إلا مجار نال: نفك؟ عن تؤديه شيء ص لك هل فنال: 
فانهللقصاحبك، دونك فقال; ذلك، س قومي على أهون أنا قال! يثتروك؟ قومك 

بلعنيافه رسول يا فقال! فرُثع نهو*حله، قله إن ' اُثه. رمول قال وز فلما به، 
ؤإثمباثمك يبوء أن تريد أما ت فقال بأمرك، وأخذته مثاله، فهو قتله إن ت نلت أك 

ّلمالم.منذكره مثيله وحر بنعته، فرس بلى، الله نى يا قال• صاحبك؟ 
قوله.•فإن فيه؛ إشكال ولا بمعناه، يحتل لم س على الحديث هذا أشكل وقد 

إثمعليه يق لم فله إن أنه به محي ؤإنما الإثم، في مثل أنه به يرد لم فهومثله، فله إن 
فإنهالولي أما الإثم، عدم في هووالولي فينوى الدنيا، في منه استوفى قد لأنه القتل؛ 

ز٢( ١  ٠٦رنم)وسلم ك، فلاديآ سرواب ثوم ين ش انللع من اب ش ٢( ١ ٠ / ١ الخاوي}٢ رواه }١( 
حديثمن زالمتول، باب المامآ ؛ي ٦( و؛ ٦ ' )U/ وال—اش الأس؛ذان، ر؛م)'اماآ(في راكرمن-ي ، >—< ١٥١١

اهس.ا;يءريرةرصي 
عة،افه رصي الظب صد ين الماس حديث من مالاثويب، ياب الديات كاب ٢(  ٦٣٧رنم)ماجه اين رواه )٢( 

•ؤإمنادءحن 
وايوداودرنمالضاص، من النتل ولي وممن الإزاربالغل صحة باب السامة في ١(  ٦٨رقم)'رواءملم )٣( 

ن ٥١صد حديث من القوي، ياب وما(فىالفا.ا والأ؛ي)م/ما •ه،(فياللات، ول  ٤٥'د•  ٤٤٩٩)
ءاس•

١٦٦



فإثمصاحبك، ؤإثم بإثمك بوء • نوله وأما مته، انتص ند هوفلكونه وأما بحق، نتله 
وخطاياخطاياك يحمل أنه الراد وليس دمه، إراقة القتول ؤإثم أحيه، بقتل مظلمته الولي 

أَ.واف أخيك، 
إنهأما فقال: تله، أردت ما والله فقال: قل، وهد إليه دفع الذي قصة غير وهذه 

هيكانت ؤإن صححه الرحل، فخلاه المار، يطن فقتكه صادفا ان كن 
أعلم.واف المأتم، في فهومثله تله إن كونه علة هذه فتكون القصة 

ا،ةألتسعن 

نمو

الأنصارمن ناس و؛ن بها وقضى الإسلام، فبل عليه كانن، ما على القسامة ه وأفر 
مسلماأآ'.نذكره اليهود. على ادعوه قتيل في 

منرحل على الفتل أوياء من حمسون م يقبان محيصة شأن فى ونفى. 
فوداهفأبوا، •سمجا، بأممان يهود ئرئكم فنال؛ فأبوا، إليه، برمته فيدفع به، النهمان 

عليه[.]طق عنده من كائة ه اف رمول 

هديتاش. رسول م فقائي الموعند الصدقة، إل من بماتة لم؛ موعند 
رنصفهاأ'آ؛.وأعانهم عليهم، 

همُرة،ابي حل.يث والعفوعن القصاص ش النيل ولي حكم ماجاء؛ي باب الا-يات، م ١( '٤ رنم)٧ رئاءالترمذي ٢ )١ 
صحح.حس حدث هدا اكرمدي؛ ومحال 

سلمةايي حدث عن ا القسامة اب ( ٥ والنار)a/ القامة، باب وايحارض الشامة في ، ١  ٦٧ر٠ رنم سلم رواه ر٢( 
•ه التي أصحاب من رجل سارعن ين رفان الرجمن مد اين 
بمالصااححمىن،وبرقا)^رواْ 

ومأه؛(في ٤٥٢١وداودرزم)-آأْ؛ وأبو اا، والوطآرأ/لأيهوسفىالفآأا(فياس، 
حٌّها؛ي بن مهل حديث من امة' (زالق ١٢٠٠)a/واكاثي الانيات، رئم)آآ؛ا(فى والترمذي الديات، 

عتر.اف رصي 
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ولأوليولأحنىوانمشونمْ، شسطىهمى، لأنحى أنه: س وقضى 
•ُ أحرىُ وزر وازرة ئزر فلا بجنايته، يوحد لا أنه • والراد ■ والدم على 

عقلفعقت، أوسوط بحجر ينهم لكونه أورميا عتا ني نتل من أن؛ وقضى. 
والناسواللائكة اض لعنة فيه وبينه ينه حال فمن يديه، عمدأفقول نتل ومن حطأ، 

داوداُُأ؛.أبو ]ذكره أجمع؛ن. 

ءاوه[ر'اا.]متفق حار• والئر يار، والعجماء حمار، المعدن أن : وقضى. 

فقطمعدنا له يحفر محن استآحر إذا أنه أحيما: نولان؛ حمار المعدن نوله؛ وفي 
حبار.والعجماء حار البتر بقوله؛ انرانه القول هدا ويؤيد جبار، فهو فقتله عليه 

ففرقالخمس، الركاز وفي • بقوله اقترانه القول هدا ؤيزيد فيه، زكاة لا أنه • والثاني 
ولاكلفة بغير يوحد مجمؤع مال لأنه الركاز؛ في الخص فأوجب والركاز، المعدن ؛؛ن 

أعلم.واش استخراجه، في وئعب كلفة إلى يحتاج لأنه المحدن؛ عن وأسقطها تمسا، 

صد حم 
منهفافتيين، بامرأته، فزنى هدا، على عيفأ كان ابني إن فقال؛ رجل أله. وم

مائةجلد ابني على أن فاحبروني العلم أهل من رجالأ ّألتا ؤإنى وحائم، ثاة بماثة 

ينثعلبة حدث من صحح، ؤإصتادء غيره، يجريرة أحد يوحد هل باب القامة هو(فى — ٥٣)a/الشاي رواء )١( 
عنه.اش رصي نهدم 

^نقلفىساينمم،والأش)م/'أ(في
سحدثءداف؛نءاسضادسمم.وإطد،حس، التاةيابستلحجراوّوط، 

وملمجار، جباروالبر ادال-ن باب، الديات وفي الخمس الزكاة ني الزكاة؛اب، ؛ي ( ٢٨٩و ٢٨٨ر"ا/ الخاري رواْ  ٢٣١
)ا/آأآ(فيازكاة،رامطىرئمرأ،أ(فىايكاةباب

والأنيره/ْأ(فىاازكا؛باب!_،وا؛وداودرتم)هبىآ(فىالإمارة، و؟لأآا(فىالآحكام، ^١٦١ 
افس.سحدبم،رءربرةرض 
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لأفضنأبينكمايده نني والدي ٠ همقال الرحم، هدا امرأة على وأن ع-ام، وتغريب 
أنيسي1 واعد عام، وتغريب مائه حلد ابنك وعلى عليك، رد والخادم المائة اف، بكتاب 

عليه[زمتفق فرحمها. فاعترفت فارحمها، اعترفت فإن هذا، امرأة على 

لذكرْعليه. الحد ؤإفامة عام بنفي ينس ولم زنى فيمن في. وق
اوخاري[رأأ.

نفيثم مائة حلد بالبكر والبكر الرجم، ثم مائة جلد بالثيب الثيب أن ونفى. 
لمار"أ'.م]ذكره سنة. 

التوراةفي نحدون ما لهم! فمال زنيا، وامرأة منهم رحالآ إن فقالوا اليهود وجاءْ 
فيهاإن كذبتم ت سلام ين اف عبد فنال ويجلدون، مضحهم فنالوا! الرحم؟ شان في 

ومابعدها ما فقرأ الرجم، آية على يده أحدهم هموصع قشروها؛ بالتوراة فاتوا الرجم؛ 
ياصدى فقالوا: ارحم، فإذاآية ارفع"تانكفرنيدْ iماللهعبدافيننلأم: نبلها، 
.عليه[ لمتمق فرحما. بهما فأمر الرجم، آية فيها محمد 

فإنه؛عن،الني؛ هذا إلى به اذهبوا فنالوا؛ زنيا، وامرأة منهم رحلا أن داود ولأبي، 
إنهاونلنا: الله، عند بها واحتججنا منه، قبلناها ارحم دون يفثيا أفتانا فإن ، ، ؛التخفيف

١٦٩٧حدانلمال،وطمرقإ)
(٤٤٤(فىسود،ولهداودرمره١٤٢بمىرقار٣■

محلجيمراأهآ(شسود،وس)آ/لأبا(
.•،C اف رصي رريرة حديث من الخيري، ني 

عنه.اف رضي هريرة ايي حدث من نقيان، ولا يجلدان الكران باب الحدود رآا/*إا(في البخاري رواه ( ر٢ 
خم،ارجم مح، ماجاء باب الخيري (؛^، ١٤٣٤^)والترمذي ارني، حد باب الحديد ؛ي ١( ٩ ٦ ٠ ل رثم لم مرواء )٢١( 

عنه.اف رضي الصامت ين ■يباد؛ حديث من الرجم، لي باب الحدود رها؛؛وآا؛؛(زي رثم وأبوداود اكب، 
والواالحيوي، لمرتم)آآآا(لي و،وآ؛ا(زيالخاربثنبابأحكامضاس، ر؛(رواْ 

الحدود.رآ/آاينفىالحدود،واكرطىرتم)آ'ال\(،ي 
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القاسمأبا يا : الصحابة، ني المجد يي وهوجالس فأتو0 أنبيائك؛ من نبي فتيا 
فقاممدرامهم، ين أتى حتى كلمة يكلمهم فلم زيا؟ منهم وامرأة رجل لى درى ما 

علىالتوراة ني نحدون ما موسى، على التوراة أنزل الذي باق أسدكم ت ممال الباب على 
حمار،على الزانيان يحمل أن والتجسة؛ ؤيجلد، ويجه بمحمم قالوا؛ أحصن؟ إذا زنى من 

إليهنفلر مكت الني. رآْ فلما منهم، شاب فسكت يهما، ويْلاف أنقيتهما، وتقابل 
ماأول فما ت الني. فنال الرجم، التوراة ز نحد فإنا أنشدتنا إذ اللهم • فقال وأنشده 

رجلزنى ثم الرجم؛ عنه فأحر ملوكنا من ملك ذوقرابة زنى ت نال اف؟ أمر ارتخصتم 
نحيءحش صاحبا يرجم لا ت ونالوا دونه، قومه فحال رحمه، فاراد الناس، من أمرة فى 

مماأحكم فإني : الني. ممال بينهم، العقوبة هده على فاصهللحوا فترحمه، بصاحبك 
فرحما.يهما فأمر التوراة، في 

فيذكره رأوا أنهم فشهدوا أربعة، فجاءه بالشهود؛ دعا أيضاأنه داود أبي وعند 
^مائلاليلفياس/

هلنومه؛ إلى فأرسل زنيت، قد إني ونال؛ بملهره، أن مالك بن ماعز أله. وم
فيماصالحينا س العقل أوفى إلا نعلمه ما •' قالوا شيئا؟ منه ينكرون بأسا بعقله تعلون 

ذلكغاب حض قال; نعم، قال! أكنها؟ ة! الخامفي له فقال مرات، أربع فأم نرى، 
قال؛البتر؟ في والرثاء الكحلة في المرود يغيب كما •' قال • نعم • قال منها؟ ذلك في منك 
امرأتهمن الرجل يأتي ما حراما منها أتت نعم الزنى؟قال"• ما تدري فهل قال؛ نعم، 

أمرثم فاسننكهه، رحلا فأمر تْلهرني، أن أيند • قال القول؟ بهيا تريد فما • قال حلألأ، 
جمل،لص معه برجل مر حتى يشتد م الحجارة فلماوجدص له، يحفر ولم بهفرجم، 

به.وحئتموني تركمموه هلا : س النبي فقال مات، حتى الناس وصربه فضربه 

صحح.حديث رم صه، اث رصي عم ين اص عد حديث من الحدود، وآأ؛؛(فى  ٤٤٤٦رنم)داود اير روا، ر١( 
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اذهبوامرات، أرع شك على نهدت ت له مال أ)ه. القصة هده محلوق بعض وني 
فارجموه.يه 

تمال جنون؟ أبك ت قال الض. دءاْ مرات أرع ه نفعلى شهد فلما بعضها؛ وفي 
فارجموه.به فاذهبوا قال! نعم، قال! أحصنت؟ هل ت قال لا، 

إلىانفلر لصاحبه؛ أحدهما مول أصحابه من رجلن سع ه أنه 'لريها بعض وفى 
سارثم عهما فسكت الكلب، دتجإ' رجم حض ه، نفتلغه فلم عليه اف سر الدي هدا 

ياذاك نحن فمالا! وفلان؟ فلأن أين فقال! برجليه، ثاتل حمار بجيفة مر حتى ساعة 
قال!هدا؟ يأكل من اف نبي يا فقالا; الحمار، هدا جيفة من وكلأ انزلا فقال; افه، رسول 

الحنةأنهار لفي الأن إنه بيده نفي والدي منه، أكلا أشد أنفا أحيكما عرض من نلتما فما 
فيها.ينغمس 

وكلاستكرهت، لعللئ، منامك، في رأيت لعلك له! قال أنه. محلرنها بحض وفي 
صحيحة.الألفامحل هده 

بنيررواية من غلتل، وني مسلمالاا، نذكره حقيرة، له قمحفرت أمر أنه يعضها وفي 
وأباأحمد أن على يغلط ند فالثمة الصحح، في له روى ند لم مكان ؤإن الهاجر، ين 

•أعلم والاه ماعز، إر نرى الغامدية، حفره من إليهما حصل ؤإمما فيه، تكلما ند الرازي حام 
تريدنيت فقالت رددها، ؤإنه ؤثرا، 03زنيت ند إني ت فقالت الغامدية، ه وجاءته 

بالصبيأتته ولدت فلما ئلدي، حتى اذهبي • فقال لحبلى، إني فوافه ماعزأ رددت كما 
أتتهفهلمته فلما ضلميه، حتى فأرصعيه اذهبي فقال؛ ولدته، قد هذا فقالت: رقة، حش 

والجنوتة،ايبمون يرجم لا لياب أحصنت هل المتر الإمام ّرال باب المحارض في ١( ٢ ٠ / ١ ر٢ الخاري رواه )١( 
يائيدام الخلود، (؛,، ١٤٢٨)بالزنا، ف كلى امحرف من باب الحدود ش ١( ٦ ٩ رنم)١ وملم 
عه.اف رصي مريرة ر ^^، من مالك، بن مام رحم باب الخيري في ٤( ٤  ٢٨رقم)
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رحلإلى المسي فدفع الهلعام، وأكل فهلمته فد هذا ت فقالت خز، من كره يده وفي يه 
بنخالد فأقبل فرجموها، الناس وأمر صدرها، إلى لها فحفر بها أمر لم ام؛ن، المن 

إياها،سمه ه اف ني فمع فسلها، وجهه، على الدم فنفح رأسها فرمى يحجر الوليد 
له،لغفر ْكس صاحب لونابها توبة تات لقد بيده نفسي فوالدي حالي، يا مهلا ت فقال 

لم[ُا،.م]ذكره ويفتت. عليها فصلى بها أمر ثم 
يسألهولم علي، فأنمه حدا أصبت إني اش، رسول يا فقال رجل، اءه. وج

إنيافه رسول يا فمال! الرجل إليه فنام ه، الني فصلى،ع الصلاة، وحضرت عنه، 
اممهفان ت نال نعم، نال! معنا؟ صليت فد أليس نال؛ افه، كتاب قي فاقم حدا أصت 

.٠٢١عليه[]مض حدك. قال أو ذنبك، لك غفر قد 

علىيجب فلم يمه لم أقربحد طاثفة! فماك الحديث، ^ا وجه في اختلفا وقد 
لهالله غفر بل ءلائف_ة! وقاك ماعزأ، حد كما لحده ولوسماه امحتفماله، الإمام 

المدرةنبل الذنب س تاب فمن هذا وعلى له، ك* لا كمن الخن٠_، س والتاسِا بتوبته، 
هوالصواب.وهذا الحارب، عن نشل كما تعالى الله حقوق عنه سقطنا عليه 

النهارزر الصلاة ؤوأقم فننك: ئبلة، امرأة س أصبت فمال: رجل ه أله وس
(،١١٤رهود:للداكريزه ذكماى ذللث، يات، اليدهى الحنان إن الليل، س وركا 

. ٢٣^،[']متفق أمتي. س بها عمل لن بل فقال: هذه؟ أليإ الرجل؛ فقال 
سودأبسمفضفايلورداودرنمر^؛؛وأ'اأ،واإ؛؛(في

اضرصي حديث،ريل.؛ من حبية، من يرجمها ه الني أمر الخي الراة يياب مالك ين ماعز لجم ياب الخدود 

رتمرأا"بآ(لم ومعله، يتر أن للإمام هل ييقن ولم بالحد أم إذا ياب افحادي؛ن لآا/خاا(فى الخاري رواه ر٢( 
عنه.افه رمحي مالك ين أنس حديث محن ، الثات^ يذهن الهنات ؤ١ن تحار؛  ٥١نول ياب الترية في 

طرفيالملام باب مرد سورة نفير وفي كفارة الملأة ياب الملأة موانت ر ٧( آ/ الخارى) رواه )٣( 
بمىرُم)ااامفىاشر،وأ؛وداودرتمس؛أ(في

(،١٨٦٦٩ر١٨٦٦٨^أبرداوداتجاJي)٢/•٢(،واسري)
محه.افه عودرقى مين اف عد حديث من 
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نيه،دليل ولا إمقاطه، للإمام ؤإن بواجب، ليس التعن;ر أن يرى من به استدل وقد 
نأمله.

وقر،فصاحت، منها، حاجته فقضى رحل فتجللها الصلاة، تريد امرأة وحرجت 
،الني. يه فأتوا ي، فعل الدي هدا • هووقالت أته ففلنت فأحدوه، غيره عليها ومر 

الني.لها فنال صاحبها، أنا فقال: عليها، وقع الذي صاحبها فقام برجمه، قامر 
فقال؛صاحبها؟ ترجم ألا • فقالوا حسنا، قولأ للرجل وقال لك، افّ عفر فقد ذمي ا •

ولاالن[لأُ، وأهل أحمد نذكره متهم• لقل الل"يتة أهل لونابها توبة تاب لقد لا' 
.هدامن أحن حكم ولا فتوى 

الريء؟برجم أمر كف، قل؛ فان 
عنيحتج ولم ينكر ولم هوهدا، وقالت؛ اخذ لما وزكن يرجمه؛ لم لوأكر قيل; 

مكونوسكوته هو، هدا الرأة وقول ازيب، صورة قي يه القوم مجيء فاتفق ه، نف
فتأمله.وسكوتها، الرجل بلعان ا،لرأة حد قرائن من أقوى القرانن وهده اريب، 

٠٠ ٠٠ ٠٠

(فىالخاJوداب٤٣٧٩تشالإU،ورداودرتم)
تالترمذي وقال أيه، عن واتل ين علفمه ين سماك حديث من ( ٣٩٩أحمدرآ"/ ورواه الحديجيءفيقر، صاحب في 

وهمدداتل، ين مدالجاد من دموأير أيه ُن سع حجر بن يادائل ومكة صنءربمح، حديث *يا 
مةيندا'لينحجرًددقإلأانملممسل،الحار؛نواتللمبمعءنأيه،وفالالخافiلفىاكنريب: 

حرببن سماك ين حاومن ١(  ٦٨رنم)"مالم منهامارواه عديدة روايات علمه يل.ل أيه من عشمه سماع أنول؛ 
رفعباب في واكاي اليدين، رفع حزء في الخاري عند وتذلك الحديث، حدثه اباء أذ حدته واتل بن علقمه أن 

.ي-ثفالهاوالحباروهواصغرمنه، عيد أحوه أيه محن يجع لم والذي أبيه مجن سمع علقمه أن على يدل فهذاكله اليدين، 
ص•
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وغيرعاالدماء في تأشراللون 
الخدودوأما القسامة، ففي الدماء أما والأموال! والحدود الدماء في تأير وللوث 

١^إن بانه حكم تعالى اف فإن السفر؛ في الوصية نمة نفي الأموال وأما الاعان، ففي 
امتحقانهما،على الورثة من اثنان يحلف أن وغدرا ظلما والوصي؛ن الناهيين أن على 

الدماءإراقة في أثر إذا اللوث فإن غيرْ، لأحكم الدي هوالحكم وهذا لهم، ويمضي 
حكموفد والأحرى، الأولى بملريق المال في له يعمل فلأن الحدود وفي النفوس ؤإزهاق 

هوولدبل بولدها، ليس أنه المرأة اعتراف مع النب في داود بن مليمان اش نبي به 
يقولأن للحاكم التوسعة نمته! على ائي النتراجم وُن • ابنك هو • لها فقال الأحرى، 

فقالأحرى ترحمة عليه ترجم ثم ا الحق يه لبتب؛ن كذا أفعل • يفعله لا الذي للمثيء 
به،اعترف ما غير الحق أن للمحاكم سن إذا عليه المحكوم به يحترف ما بخلاف الحكم 
حكمما الحاكم نقص فقال! ثالثة ترحمة عليه ترجم يم ا'سباطأودإيالآ، هوالحلم وهذا 

منه.أحل أو مثله هو س به 

أنوفيه المال، مجرى للنسب إجراء بينهما يكون نال؛ من لقول رد وفيه قلت؛ 
سعجيب ثريف، لعليف نؤع وفيه الباحلن، ني صفته عن الشيء يزيل لا الحاكم حكم 
استدلاللام عليه سليمان فإن ثرعه؛ على الله بقدر وهوالاستدلال النافر، العلم أنولع 

الولد،يشق أن أنت والشفقة؛حسن، الرحمة س الصغرى ةاوسا في وحلقه الله فدره مما 
نحمونالت،! الولد، يشق بأن الأحرى، رصي الاستدلال هذا وقوى ابنها، أنه على 

النعمةبصاحب يتأسى أن يريد حاسد من يصدر ؤإمما أم، من بمدر لا فول وهذا شقه، 
يكنلم ؤإذا الفهم، وهذا الحكم هذا من أحن ولا هو، عنه زالتا كما عنه زوالها في 

طافحة؛ذللئ،.الكاملة الشريعة وطْ الناس، حقوق أصلع الحاكم في هذا مثل 
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الصل؛الميائفى رأى 
•عقل ابن فقال الفقهاء، بض يبتن عقل بن الوفاء أبي ين مناءلرة ذلك في وجرت 

وافقإلاما سامة لا الآ■حر! ونال إمام، ولايخلومنه هوالحزم، بالسياسة العمل 
إلىأقرب معه الناس يكون بحث الأفعال س كان ما السياسة عقل! ابن فقال السرع، 

أردتإن فوحى، به نزل ولا ه الرمول يشرعه لم ؤإن اد، المعن وأبعد الصلاح 
ؤإنفصحح، الشؤع به نهلق ما يخالف لم أي! الش-رع، ماوافق إلا سياسة لا بقولك؛ 

القتلس ااراساJين الخلفاء من جرى فقد للصحابة، وتغليهل فغلهل السرع به نعلق ما أردت 
فيهاعتمدوا رأيآ كان الماحق تحريق إلا يكن ولولم عالم؛الس؛ر، يجحدْ لا ما والثل 

ئصرعمر وش الأخاديد، فى الزنادقة وجهه الله كرم علي تحريق وكيلك مصلحة، على 
حجاج•ابن 

صعب،معترك فى صنك وهومقام C أفهام ومضلة أقدام، مزلة موضع هدا قلت؛ 
الفال،على الفجور أهل وجرروا الخنوق، وصيحوا الحدود، فععللوا ءلارفة، فيه فرمحل 

صءلرذأصحيحة أنقمهم على ومدوا الحبال، كمالح تقوم لا قاصرة الشريحة وجعلوا 
أدلةأنها ا بهالماس وعلم علمهم مع وعطلوا الئلل، من الص بها يعرف التي الهلرق 
معرفةفى تقصير نؤع ذلك لهم أوجب والدي الثميع، لقواعد منافاتها منهم فلنا حق، 

الالناس وأن ذلك، الأمر ولا؛ رأى فلما وبينها، الواغ بثن والتفق الشريحة حقيقة 
سياميةقواين لهم فأحدثوا الشريعة س هؤلاء فهمه ما على زاني بشيء إلا أمرهم يستقيم 

أحدثواما هؤلاء ؤإحداث الشريعة فى أولتك تقصير س فتولد العالم؛ مصالح بها ينتفلم 
استدراكه.وتعذر الأمر، وتفاثم عريض، وفساد محلول، ثر ميامتهم وضلع أس 

اتيتالطائفت؛ن وكلأ ورسوله، اف حكم مايناقض منه نموغت أخرى ءلائنة فيه وأفرمحل 
ليقومكتبه وأنزل رمله أرمل اممه فإن رسوله؛ به الله بعث ما محرفة في تقصيرها يل قس 

أماراتنلهرت فإذا والأرض، الموات به نامت الذي وهوالعدل بالمهل، الناس 
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ورصاهودينه النه شمع فنم كان؛ طريق بأي صبحه وأسمر العقل، أدلة وفات الحق، 
منغيره وأطل واحد مع ني وأماراته وأدلمه العدل طرق يحمر لم تعالى وافه وأمره، 
إقامةمقصوده أن الطرق س شرعه بما ين بل وأظهر، وأدل منه أقوى هي التي الطرق 

وجبالعدل ومعرفة الحق بها امتخرج طريق فأي بالفعل، الناس ونيام والعدل الحق 
غاياتهاالراد ؤإنما لاترادلذواتها، وومائل أمثاب والهلرق ومقتضاها، بموجبها الحكم 

طريقانحد ولن وأمثالها، أمثابها على الهلرق س شرعه بما نبه ولكن المقاصد، هي التي 
التكاماإةبالشريعة ينلن وهل علميها، للدلالة وسيل شرعة وهي إلا للحق البة لتلمرق اس 

ذلك؟.خلاف 

معمأجزاء جزءمن العائلة الميائ 
أحزاتهامن حزء هي بل الكاملة، للشريعة مخالفة العادلة الساسة إن نقول! ولا 

سءدلأفهي كانن، فإذا ؤإلأ اصهلملاحى، أمر سياسة ونميتها أيرا؛ها، س وباب 
الريثةأمارات ظهرت لما تهمة ني وعاقب تهمة، ش ه الله رسول حبس ففد الشمع، 

فيبالماد علمه؛اشتهاره »ع أوحأليه ثيله موحر متهم كل أطلق فمن • التهم على 
الونال! - معه روق الموحوي مع يما ولاس- السرقات وتواتر الدور وثب الأرض 

وكيلكالشرعية، للسيامة مخالف قفوله وطؤع، احتار أوإزار عدل بشاهدي إلا آحده 
المسيءومغ متاعه، الراشدين الخلفاء وتحريق ا سهمه الغنيمة س العال النبي منع 
الما مارق على الغرم ؤإصحافه الزكاة، ماح مال مهلر وأحده فتيله، متب أمن على 
الخaإاببن عمر وتحريق الضالة، كام على الغرم ؤإصحافه بالحلي، وعقوبته فيه، قطع 

لماوناص أبي بن سعد صر وتحريقه الخمر، فيها ياع قرية وتحريفه الخمار، حانوت 
نتعلما بالدرة صثيغا وصربه ونفيه، حجاج بن نمر رأس وحلقه رعيته؛ عن فيه احتجب 
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ؤ،سامةفري،ة إلى يشبرالدين 
اوارض**وض

شريعةإلى الدين غيرهم كتئسيم وسامة شريعة إلى الحكم محيرق بعضهم يم وتق
السامةبل اطل، ميم ذلك وكل ونقل، عقل ١^^ آحرش يم ويقوحقيقة، 
فمنالمحح ونامي، صحح نمين! إلى م ينقذك كل والعقل والهلريقة والحقيقة 

الأصولأهم من الأصل وهذا ومنافيها، صدها واياطل لها، نيم لا الشريعة أنام من 
يحتاجما كل إلى بالمسة رمالته. وهوعموم واحد، حرف على وهوبى وأنفعها، 

ؤإممابعده، أحد إلى أمنه يحؤج لم وأنه وأعمالهم، وعلومهم معارفهم ني العباد إليه 
إليهمالأيتهلرق محنو٠لان عمومان نلرمالته به، حاء ما عنه يلغهم من إلى حاجتهم 

بعثس بمحتاج ما كل إر بة يالنوعموم إليهم، الرسل إلى بالنية عموم سثص؛ 
يتمولا سواها، إلى تحوج لا عامة، شافية كافية الته فرسوفروعه، الدين أصول من إليه 

رمالته،عن الكلفن من أحد يخرج فلا وهذا، هذا فى رسالته عموم بإثبات إلا يه الإيمان 
به.حاء عما وأعمالها علومها فى الأمة إليه تحتاج الذي الحنا أنولع من نؤع بممج دلا 

عيآفيء س من وذم إلا . هممول لهريتوف 
منهللأمة ذكر إلأ الماء لى جناحيه يقلب، طانر وما افه. ول رستوفى د وق
والقعود،والقيام والنوم وآداب التخلي، آداب حتير شي،ء كل وعلمهم علما، 
والعزلةوالكلام، والممن، والإقامة، فر والوالنول، والركوب والشرب، والأكل 

لهمووصم، والمويتإ. الحياة أحكام وجمتع والمرم،، والصحة والفقر، والغني، والخلهلة، 
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رأىكأنه حتى فبه وما القيامة ؤيوم والحنة والنار والحز واللائكة والكرسي العرش 
ض■

كمالهباوصاف ؤيثاهدونه يرونه كأنهم حتى تعريف أم ؤإلههم معودهم وعرنهم 
حلاله.وثعوت 

كانواكأنهم حض معهم عليهم جرى وما لهم -مى وما وأثمهم الأساء ^؛+٠٢ 
مله.لأ0 ني يعرًءه لم ما وحليما دقيقها والشر الخير محرق من 3ءولإم سهم، 

الغيممن فيه يحمل وما البرزخ لي بعدم يكون وما الوت أحوال من ه عرفهم 
غيره.ني به يعرف لم ما والبدن للروح والعداب 

الكفرأهل نرق جميع على والرد والعاد والنوم التوحيد أدلة من عرفهم. وكيلك 
ويوصحؤيبنه إياه يلغه ٌيى إلى إلا اللهم ؛ بعدم محن حاجة عرفه لن لس ما والضلال 

عليه.حفى ما منه 

لوما والفلفر النمر وءلرق العدو، ولقاء الحروب مكاثد من عرفهم. وكذلك 
أبدأ.عدو لهم يقم لم رعايته حق ورعوه وعقلوه علموه 

منبه تحرزون وما منها يأبهم التي وطرقه إيى ملكيد من ه عرفهم وكذلك 
.عليه مريد لا ما صره له يديعون وما ومكره كيده 

حاجةلا ما وكمائتها ودماسها وأوصافها نقومهم أحوال من ه عرفهم وكذلك 
وعملوهلوعلموه ما معايشهم أمور من ه عرفهم وكذلك مواه، إلى معه لهم 

٠اسقامة أعظم دنياهم لهم لامحمتقامت 
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خيرالدياؤالاخرأه ارمول جاء 
،سواء أحد إلى اف يحوجهم ولم برئه، والآحرْ الدنيا يخير وبالجملة؛جاءهم 

إلىتحتاج نانصة منها أكل شريعة العالم ؤلرق ما التي الكاملة شريعته إن يقلن فكيف 
فلنومن عنها؟ خارج معقول أو حقيقة أو قياس إلى أو تكملها؛ عنها حارحة سياّمة 

حاءما حفاء كله هذا وسب بحده؛ أحر رسول إلى حاجة بالناس أن نلن فهوكن ذلك 
بمااكتموا الذين نبيه أصحاب له اف وئى الذي المهم س نميبه وقلة ذلك فلن ص على به 

إلينانبينا عهد هذا • ومالوا والبلاد، القلوب به وفتحوا سواه، عما به واستغنوا به، جاء 

حشيةاف رسول عن الحديث س بمع عته الله رصي عمر كان وقد إليكم، عهدنا وهو 
أفكارهموزبد بآرائهم الناس اشتغال رأى لو فكيف القرأن، عن يه الناس يشتغل أن 

المستعان.قاف والحديث؟ القرآن عن أذهانهم وزبالة 

سالكثابَ؛شءهم،إلفىذلكَفال وفد 
الكتابعليك ؤوئزلنا تعالى! وقال ( ٥١)العنكبوت!يومتوزب لموم وذكرى إزلحمة 

أيها^يا تعالى؛ وقال ( ٨٩)النحل؛ للمّلم؛نه وبشرى ورحمة وهدى شيء لخل تبيانا 
للممرمن؛زهورحمة وهدى المثدور، في لما وشماء رنحم موءذلهأس جاءئكم قد الناس 

معشاربعثر السنة تبينه وهوما لايفي الصدوركتاب فى ما يشفى وكيف ( ٥٧ريونس؛
صواحدة مسألة في الشن منه يستفاد لا كتاب الصدور في ما يشفي كيف أم الشريحة؟ 

علىموقوفة دلالها ظواهرلفنلية أوعائها وأفعاله؟ وصفاته وأسمائه اف معرفة ائل م
.عفليم! بهتان هذا سبحانك انتفاؤها، يحلم لا أمور عشرة انتفاء 

افأتى اوي ااقوان؛ان هذه وصع قمل والتابعون الصحابة كان كيف أ العجب ف ؤيا 
مهتدينكانوا أهل والأوصاع؟ واكاييس الاراء هنأْ استخراج وقبل القواعد س بنيانها 

منهمأعلم فكانوا التاحرون جاء حض ذلك؟ خلاف على كانوا أم بالنموص مكتفن 
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عليهممتع وما له يجب وما وصفاته وأسمائه بافه وأعلم منهم للشرد وأصبتل وأهدى 
الفلنبهذا يلقاه أن من لخير الإشراك خلا ما ذنب بكل عبده افه يلقى لأن فواف مهم؟ 

ابٍلل.والاعمماد الفاسد 

ألشربألميائ في أحمد ألإ*اممح كفر من 
نمو

الشرعية!السياسة قي اممه رحمه أحمد الإمام كلام من بيرة نبيه وهده 

المادإلا منه يقع لا لأنه يتقى؛ والمحنث منصور! وابن الروزى رواية قي ئال 
ه.حبعليهم به خاف ؤإن أهله، فاد يامن بلد إلى نفيه وللامام له، ض والتم 

نحوهدا!شيئآ أوأتى رمضان، نهار خمرأفي شرب فيمن حنبل، رواية في وقال 
وثلث.دية الحرم في يقتل الذي مثل عليه وغلفل عليه، الحد أقيم 

وتزدبان.تعاقبان المرأة المرأة أتت إذا ت حرب رواية في وقال 

الوليدابن خالد لأن ذلك، فله بالنار اللمومحلي تحريق الإمام رأى إذا ت أصحابتا وقال 
تنكحكما ينكح رحلا العرب نواحي بعض في وجد أنه عنه الله رصي بكر أبي إلى كتب 

أشدهموكان وجهه، اممه كرم علي الومت؛ن أمير وفيهم الني. أصحاب فامشار المرأة، 
مابهم افه فصنع واحدة، إلا الأم من أمة به ادن4 ئعص لم الذنب هذا إن فقال; قولأ، 

يحرقوهأن على الله. رسول أصحاب رأى فأجمع بالنار؛ يحرقوه أن أرى علمتم، قد 
بانعنهما اممه رصي الوليد بن خالد إلى عنه النه رصي الصديق أبوبكر فكتب ؛النار؛ 

•الملك همد بن هشام حرقهم ثم الزمحر، ابن حرقهم ثم فحرقهم، يحرقوا؛ 
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علىوحب ند أنه الصحاة على طعن فيمن عنه الاه رصي أحمد الإمام ونص 
أعادؤإلأ تاب فان ؤستيبه، يعانه بل يعفوعنه، أن للسلطان وليس عفويته، السلهلان 
العقوبة.

ببعض،بعضهن حلوة حرم الساحقة عليهم حيف إذا الماء أن في أصحابنا وصرح 
حتىصرب أبى فإن إحداهما، احتيار على يجبر فإنه أختان ونحته أملم من بان وصرحوا 

يختار.

حتىيضرب إنه فأدائه، من تنع امفحق علمه وحب من وهكذاكل الوا! ن
يوديه•

فمثهور.ذلك في وأصحابه مالك كلام وأما 

قرائناعتبر أنه مع تعالى، الله رحمه الشافعي ت بدلك الأحد من الماس وأبعد 
جوازمنها الكتاب. هذا غير في كثيرأ منها ذكرنا وقد موصع، مائة من أكثر في الأحوال 

علىبناء امرأته، أنها عدلأن يشهد ولم يرها لم ؤإن الزفاف، ليلة المرأة الرحل وظء 
وجوازأكلهاصيأومدأوكافر، إليه النىيومجلها الهدية قبول ومنها القرائن، 

ولاالقرائن، على بناء كذا، لك أهدى فلأنا أن عدلأن يشهد لم ؤإن فيها، والمحرف 
ودقهحلقته بقؤع بابه في تصرفه جواز ومنها ■ والهدية الهمة بفلظ الرسول تلففل يشترط 
منثاء لن والسنان للدار نأجر الماستدعاء ومنها ذلك. في يستأذنه لم ؤإن عليه، 

محرفهمذلك تحمن ؤإن نهلقا، يستأذنه لم ؤإن مدة، عده ؤإنزالهم وضيوفه أصحابه 
علىالإقدام جواز ومنها ، ونحوم اللم ؤإصحافهم الكثيف ؤإمغالهم الدار منفحة في 

الإناءمن شربه جواز ومنها ، لفنلآ. بالأذن له يصرح لم ؤإن يديه بين وضعه إذا الهلعام 
ومنهاينثاذنه، لم ؤإن كثيفه في حاجتثه قضاء جواز ومنها يستأذنه، ولا إليه يقدمه لم ؤإن 

يصرحلم ؤإن وعيره، العلعام من عه رغبة ينبده ما أحد ومنها ومادته، إلى الاستناد جواز 

١٨٢



يستأذنهالم ؤإن وآنيتها، ووسادتها ولحافها زوجنه بفراش انتفاعه ومنها له. بتمليكه 
ذلك.أصهاف أصعاف إلى ، و3لقا 

مبدالش القرائن على الاعماد وهي الماب، هدا إلامن الشرعية المياسة وهل 
تقدموقل. واسع، باب وهدا تارة؟ بكسر النهود فلن من هوأثوى الدي والفلز تارة المعير 
والحاكم.القي عنه يستغني ولا مرارأ، عليه التيه 

ألآسدر محض ق م ض ءش رجوع 
سل

الأطسة.ني ناويه من ٍلرف وذكر ، . اث رمول فاوى إر فلرحع 

نذكرهرائخه. أحل من أكرهه ولكني لا، نال: هو؟ أ-مام الثوم: عن وسئل. 
٢١٣.

الما يغشاني ولكنى بلى، فقال! البصل؟ لما يحل ألا أبوأيوب؛ أله. وس
تذكرْسمى.يغشاكم.

نأجدنيم/( بأرض يكن لم وص لا، ت فقال هو؟ أحرام الضب، عن ه ثل وم
لمفقءاوهارم.أعاذه.

رنماكرذي وروا، الأنماري، رايرب حديث محن الثرم، اكل إباحآ باب الأثربث قي •٢(  ٥٣رقم)ملم رواء ر١( 
ومركماصحح، حن هذاحديث الترذي؛ ونال طرحا، الثوم أكل في الرحمة في باب الأطعمة في ١( ٨ • )٨ 

.عنه اه رصي سمرة بن جابر حديث من قال، 
•صحح حديث رم الأنصاري، أيوب ايي حديث من (، ٢٢٩٩٦)رقم المني ر احمد رواْ ( ٢ ) 

^كيهلأاكلرسلنعلمطهم،دلمرُمرهإآا
(٣٧٩iJr٧٩٣ثم)JiJbJJ،o١ص١Jس(

افينمد اكب،سحدث باب وبمبما(فيانماو 
منهما.اف رصي ءّاس 
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والحرامكتابه، قي اش أحله ما الحلال ت فقال ، والفراء والحن المن عن ومثل. 
.٢١ماحهارابن نذكره محه. عفا مما فهو محه سكت وما يابه، فى اش مه حر ما 

.أحد؟أآ؛ الضبع أويأكل ممال! الضع، عن وسئل. 
وعند، الترمذي[ نذكره حير؟ فيه أحد الذئب أويأكل • فقال الذئب، عن ومثل. 

ؤإنالضع؟ ياكل ومن ت فال الضح؟ في تمول ما اهنه رسول يا ت قلت فال! ماجه ابن 
علىيدل الحديث هذا كأن نيتا، منه القلب في فان ٢ الضعر إباحة ش جابر حديث صح 
أعلم.واله تتزهآ، أو تقدرأ أكنه ترك 

اسمأذكر لاندرى باللحم يأتوننا هموما إن ' فقالت عنها النه رصي عاثئة وسألته. 
البخاري[*؛/نذكره وكلوا أقم منوا فقال: لا، أم عليه اف 

رولأولأنأكل،اقتلاش؟فاملاف: فلنا، مما أنأكل فقال: وسأله.رجل 
ذكرْأ؛وداود،هكذا اأا(إرآخرالآية، عاوه4)الأنمام; اممُاف< ئكر لم مما -اكئوا 

ساْالحاكمرةم(، ٣٣٦٧وبي.لإاجهرثم)(فى١لاuسفuحاءفىشاماء، ١٧٢٦^^ضرقإر
حن.حدث وهر عنه، اض رصي الفارسي سلمان رأ/هاا(منرواية 

(بمس،وئال٣٢٣٧م،راين٠اج٠رقإر
نيالحافظ ونال رأمه، عبدالكرم عن الم عين إّمامل حديث إلام لامرنه يالقوى إّنادْ لمي الترمذي; 

أبأبى الكرم مد صشا على لاماتهم فضعف حزء بن حزيمه حديث من الترمذي رراْ ما رامحا التلخبس؛ 
•ملم بن اساءتل دالراوكاى 

ص،وأبرداودرقارا'خآ(فىالآس،واداشرم(رواْ 
 /U(' )وهوكماصمح، حسن حديث هذا الترمليإ ونال (، ٣٢٣٦رقم)عاجه وابن الضع، المنيباب في '٢
■الترُدي رغال< واليهقي، •محزيه وابن حان وابن والترمذي الخاري وصححه التلخيص؛ لي الحافظ وفال ، قال، 

وهوفولوأثول؛ وإ،حاق، أحمد قول وهر المع، باكل يروابأسا هذاولم إلى العلم أهل بعض ذهبا وند 
أيضا.حتيقة وأبي الجارك ابن ئول وهر أكله العلم أهل بعض كرْ وتد أيضا الشافعي 

في٤( وا،لوءلا)آ/٨٨ التوحيد، وفي المؤع وفي ونحوهم، الأ'ءراب، ذبيحة باب الصيد ني ٥( ٤ ٧ رواءالخاري)ا/ )٤( 
عن(فيالضحايا؛اب،ذب؛،ئُنلمي«رن،، ٢٣٧/٧وألماني)داودرقم)آأخآ(فيالآضاحي، وأر الذبائح، 

عنها،اف رصي عائشة حديث 
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الذينهم السرين أن القصة هده في والشهور اليهود، هم الموال هذا سأل الذي وأن 
اليهودوكون مكية، السورة كون عاليه ؤيدل ، وهوالصحح الموال، هذا أوردوا 

هذاعر يوافقون وهمم السؤال هذا يوردون فكف المسلمون، يحرمها كما الميتة يحرمون 
ليجادلوكمبأوليائهم إر ليوحول الشياشمآ ؤوإن • قوله أيضا علميه ويدل الحكم؟ 

رواهوقد هذا. في تحايل تكن لم واليهود ذلك، في مجادل موال فهذا ( ١٢١)الأنعام:
النبيإلى ناس أتى ولغنلمه؛ الموال، هذا أل سبعض أن ءلاهر٥ بلمففل الترمذي 

جممماصاف؟فأنزلافتعار:ؤمحلوا
لمثركوزبإنكم أءنمموهم ؤوإن قوله: إر ١( ١ ٨ عليه^)الأنعام: اف اسم دم مما 

محهنأل المزال، هذا أوردوا الذين هم التركز كون لايناقض وهذا ( ١٢١)الأنعام:
أحدس وهما إلا ذلك عن مالوا اليهود إن قوله: أحب ولا اف.، رمول السلمون 

أعلم.واش الرواة، 

وأحذتتي، للنساء انتشرت اللحم أصبت، إذا إر اف رسول يا فقال: رحل وسأله. 
ءلساتتحرموا لا آمنوا الذين أيها ريا تحار: اف فأنزل اللحم، علي فحرت مهور، 

حلألأمحناه١^ رنتكم تما وكلرا > المعنيين لابمحب افن يعتدواإف ولا لكم، اش أحل ما 
الترهاوي(ص.]^٥ ( ٨٨، ٨٧)اذئدة: 

رعيوند الساب، بن عطاء رب وحسنه، الأنمام سررة ومن باب جر التفش ٣( ٠ ٧ ر١ رنم الترمذي رواه ( )١ 
بهرأس لا رإسناد0 ( ٢٨١٧)رنم وأبوداود لين، فيه الكاتي اطه عبد بن وهوننال عنه والراوي ا بالاحتلامحل 

(٢٣٧)U/وص اصطرابوربماخآ(فىالأصاحي، ^حاخآ(فيّندْتكوفىروابمهعني 
الدرصي عباس ابن حديث من بعضافتقرى، بعضها يشد الحديث هدا وطرق الآصاحي، في حسن ؤإستاده 
عنهبما.

عنبعضهم ورواه غريب، حس حديث هدا وتال؛ الاتدة سورة ومن باب التفسير في ٣، ٠  ٥٢)رنم الترمذي رواه )٢( 
رنمالطبري وأحرجه مرسلا، عكرمة عن الحذاء حالي ورواه عباس، ابن عن نته ليس مرملا سمد ين عثمان 

،ناء معنا وليس ه الشي نغزو•ع كنا قال؛ معود بن اض عيد حديث، من ٢( ٠ ٧ / )a البخاري واخرج (، ١٢٣٥٠)
تحرمرالا أمتوا الذين أيها ريا قرأ٠ نم بالثوب الرأة نروج أن دلك بمد لنا نخص ذلك ص دهاْ نختصي؟ ألا فقلنا 

صحح.وهوحديث عنهما، اممه رصي عباس ابن حدقث س والحديث ، لكم^ افه أحل ٌا طبيات 
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كتاب،أهل أرض أرصنا إن ت فنال عنه، افه رصي الخثني أبوثعلبة وص—اله. 
هفقال وقدورهم؟ بانيتهم نمبمغ نكف الخمر، ؤيثربون الخنزير لحم يأكلون ؤإنهم 

ماافه، رسول يا قلت قال! واشربوا، فيها واطبخوا فارحضوها غيرها نجدوا لم ن إ ■
منناب ذي كل ولايحل اليرالإئسية، لحم لأاكلوا ت نال علينا؟ لناومايحرم يحل 

أحماو[ااا.]ذكره الباع. 

نابذي كل أكل ت نال أنه هريرة أبي حديث من لم مصحيح في عنه ثبنا وقد 
نابذي كل أكل عن نهيه اول من قول يطلان ااالمنلان وهدان . ■>و\آماابع من 
التوثيق.وبافه نطعا، ناسي تأؤيل فإنه كراهة، نهي بأنه الباع من 

عزألذكا؛اوأس

لوطعنت،فىفخدئأماذكوناللكاةإلأفىاللقوالأة؟فقال: :وثل. 
هذاهارون: ابن ونال.زيد التردي، ذكاة هدا ونال: لذكرْأ؛وداود["أ، لأجزأءنلث،. 

القدورعليه.غير هوفي ونيل: للضرورة، 

فقال:نأكله؟ أم أنلقيه أوالشاة أوالبقرة الناقة يهلن في يكون ايغ( عن ثل. وم
تأولمن تأويل يبطل وهذا ، أحمد[؛؛؛ نذكره أمه. ذكاة ذكاته فإن شئتم، إن كلوه 

حديثدم سحدثرسامضاشت، (، ١٧٢٨٨

واكرمذيالصطرI ي ٤(  ٩٦رالرطا)آ/ البيع، من ناب ذي كل أكل تحرم الصيدباب في ؛ ١  ٩٣٣رنم)ملم رواه )٢( 
عا.اف رصي مرترة أبي حديث من انميد، ز '٢( 'اش)U/ والنالختل، ش ٢ ١  ٤٧٩١رنم 

ش( ٢٨٢رابوداودرقم)٥ واللن، الخلق في الزكاة ني جاء ما باب الأطع—مة في ١( ٤ ٨ ر١ رنم الترمذي رواء  ٢٣)
وأيوالمثرا'،اقاكيلأمملإرضا، في ذكرالرئة اب الأضاحي، 

عني.اه السراءرمحي ابر حديث، من نفلر، أيه من وصمامه واصمه حديته ش الخاري ونال مجهول، 
حن.وهوحديد عنه، اؤه رصي الخيري صعيد حديث من ، ( ٣٦()م/ ١ ٠  ٨٦٧الندرنم)في رواءأحد )٤( 

١٨٦



ذكاةأمة ذكاة أن وأخبر يأكله، أمرهم فإنه يوكل؛ ثم أمه تذش كما يدش أنه الحديث 
أجزائها.كساتر يذبح يمرد أن إلى يحتج فلم أجزائها، من جزء لأنه وهدا له. 

أفندكىمدى، معنا وليست لائوالعدوغدأ، إنا فقال؛ حديج بن راير آله. وم
^^ماّماشطيهتكل،إلأماكانسمنأوفنال باللطة؟ 

منة الفلقت واللهلة ءاوه[ُا؛، ]منفق الحبشة. مدى والثلفر عظم السن فإن ظفر، 
الكب،.

معهوليس الصيد ليصسب، أحدنا إن فقال! عنه، اض رصي حام بن عدى اله. وم
1له.اسم واذكر الدم، أمر ! اض. رسول فمال العصا؟ وشقة باروة أيدبح سكتن، 
؛.أحمدا١٢]ذكره 

النبيفأمر به، حجرأفذبحها جاؤية فأحذُت، ، الون، بها حل شاة عن ه ئل وس
اوخارى[ره.]ذمْ .بأكلها.

]ذكرْأكلها. فى لهم فرحص كروة، فذبحوها الذئب، فيها ثب، شاة عن وسئل. 
المائي[؛؛/

رنموملم النم، ي بجزور الغنم س مثر، مدل من وباب الغنم نعة باب الثركت ره/؛آ(فى الخاوي روا، )١ 
رمداردرئمراأهآ(فيصحم،وآا؛ا(نيالآعام،  ١٤اص، رهآاا(فىالأض

منه.اه رمحي حدج بن رانع حدث من الضحايا، وهاآأ(في  ٢٢٦رما/اش والن
إسناد،ر؛ي منه، ااو4 رصي حام بن عدي حدين، من ، ( ١  ٨٨٨٣؛ ١٧٧٩٨؛١ ^١ ٧٨٦)رثم تل ال؛ي احمد رواه ( ٢) 

صاما.

(٤  ٨٩/ رآ والوطأ ، والأمة الراة ذيحة ؤباب الضب من الدم أنهر ما باب الديائح (ني ٥٤٤/٩)رنم المحاري رواه )٣( 
•ييا اض لصي عم ابن حديثه من الدباح، »ي 

^(،رأسدفيالمدره/؛ها(ُنحدثزد؛ن'ات،
.صحح حديث ومحو 
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لكم،اف أحرجه رزقا كلوا ت ممال عنه، المم جزر الذي الحوت أكل عن ومثل. 
ءليه[أاا.]متفق معكم. كان إن وأءلعمونا 

العلم،وبكلي قومي أصيل. صيد، بأرض إنا ممال؛ الخنني، أبوثعلبة ه اله وم
افامم فذكرت ، فوسلث، صل.ت ما ت فنال لي؟ فمايملح ممعلم، ليس الذي وبكلي 

يكلكصدت وما ،  jkiعليه اش امم ندكرت العلم، بكلبك صدت وما يكل، عليه 
لحلمية التاشتراط وهوصريح؛ي . ]متفق• فأكل ذكاته فأدركت العلم غير 

العلم.غير صيد نحرم على دلاك من أصرح ذلك على ودلأك الصيد، 

اسموأذكر علي فيمكن العئمة كلابي أرسل إني ت ممال حام، بن عدي وسأله. 
قلت:عليك. أمك ما فأكل اف اسم وذكرت العالم، كلبك أرسلت إذا فقال: افه، 
يالعراضأرمي فإني قلت؛ منها، لمس كلب ينركها لم ما قتلن، ؤإن نال؛ قتلن؟ ؤإن 

فلايعرصه أصابه ؤإن فكله، فخنق يالعراض، رميت إذا فقال! فأصب، الصبي 
]،تفقءليه[ص.-اكله.

فازأخاففلأ-اكل فإنأكل الكلب، إلأأن1كل الحدين،: هذا يعصألفاظ وفي 

سفغزوة باب الغازي وش الحره، صد لكم تحال؛ اش نول باب المد را/ل'اْ(في الخاري رواء )١( 
(فى٣٨٤بمطأ)٢ل٣٩(فىسابيهورbودرتمر•لم ومالمم، 

•٢و٩•٢(،سحدثحايرينمداشرضاله٧/٧صر

ص،وبابئجاءفىاصل،و؛ابكسمسواك،)آ(رواْ 
رقمواكرمذى المد، ل و\ه\،أ  ٢٨٥و0  ٢٨٥• ر رقم داود رام الموأ ني ( ١  ٩٣٣).رنم لم وم

^فد،سحمط،اضتجاكيرصىاشس.
شرياب اليؤع ول سعا، فليغله أحدكم رإناء الكلب إذاشرب باب الرنحرء في ٢( ٤ ٤ / ر١ رواءالخاوي ( ٣١

رنمداود رام العيا، بالكلاب المن. المدباب ني ١(  ٩٢)٩ رقم وملم المعرافر، مد وباب المنبهات 
١٤٦٩و١٤٦٨و١٤٦٧و١٤٦٥(٠يافل،واكرطيرقمر٢٨٥١و٢٨٥و•٢٢٨٤٩و

الهيرباب انمد، الأمسينل و؛عأ(فيالمدباب  ١٧٩واوا5ي)يم (فىانمل، ١٤٧١و١٤٧و•
يته.اض رضي حام بن ءا.ي حديث من ، اف اسم يذكر لم ما اكل ين 
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مميتإنما فإنك تأكل، فلا غيرها من كلاب حالطها ؤإن ه، نفعلى أمك إنما يكون أن 
•ءيرْ عر نم ولم كلك عر 

عليك،أمك فإن اف، اسم فاذكر كلك أرسلت إذا ألفانله: بعض وفى 
ذكاته.الكلب أحد فإن فكله، منه يأكل ولم قل، قد أدركته ؤإن فاذحه، حيا فأدركته 

اليوميعك غاب فإن وفيه: اسزاف. فاذكر همك، بإذارمبت ألفانله: بعض وفي 
فلا، الماء في  XjiJji'وحدته فإن ، سنن، إن فكل ، سهملئ، اثر إلا فيه نجد ولم الثلاثة أو 

.سهملث، أو فتله الماء لاتدري فإنلئ، نأكل، 
صيدها،فى فأفتى مكلة كلابا لى إن اممه رسول يا ت فقال افنض ثعلبة أبو ه وماله 

دضال؛وه: رسول يا فقال: ، عليلن، أممكن مما فكل مكل-ة، كلاب لك، كانت إن فقال: 
افال: ؤإزأكومه. ئنأكلمنه؟فال: قال: ذكيوءيرنكيّ، قال: 

ذش؟وغير ذكى • نال ، نوسلث، عليلئ، أمسكنا ما كل نال: قومي، فى أفتني افه رسول 
يعنييمل، لم ما عنلث، تغئّإ ؤإن قال: عني؟ تغيب ؤإن قال؛ ذكى، وضر ذكي • نال 

٢.أبوداود[ا ]ذكر0 سهملئ،. غيرأر أثرأ فيه أوتجد يتغير، 
فيماعدى حدين، فإن اكل، فلا منه أكل ؤإن حام: بن لعدي قوله هدا يناقض ولا 

بحدمنه أكل فيما ثعلبة أبي وحديث، ه، نفعلى ممسكا يكون إذ صيده؛ حال منه أكل 
لوكما يحرم لا وهذا ، ذللئ، بحد منه أكل ثم صاحبه على أمسال؛، قد يكون فإنه ، ذللث، 
صاحبه.نكا0 مما أكل 

ملم[؛"؛؛.]ذكرْ ينتن. لم ما كله فقال: ، ثلاي؛، بعد صيدْ يدرك الذي عن ومتره 

ينصرر -bj_ من ٢( ٨ ٥ ورثكم)٧ مخصرأ، الخشي تحلة أيي حديث، داودرتم)ههمآآوا"همآ(من أبر رواه )١( 
•شمبءنكصبم،دمحدتثَ 

نيباب الصد ثي ( ٢٨٦رنم)١ وأبوداود ، وجد، الصٍدثم •؛ث غاب إذا الصيدباب في ١(  ٩٣رنم)١ سلم روا، ر٢( 
الخشتي.تحية أبي حدث من إذاانس، الصيد باب الصيد في ١( وإ٩ ١  ٩٣اني)U/ والننهلعة، منه نهل صيد 

يعد،.اااJي له ؤينهد حايناحس، ومر و٨٨(  ٨٧رْ/ احمل روا، )٣( 

١٨٩



أولخيرهم،لهم ناقة عندهم ماتت محتاحن ا-ارْ في كانوا بيت أهل س أله وم
أحمد[لآ؛.نذكره شتائهم. بمية فعممتهم أكلها، في لهم 

ناقةلي إن ت رجل ل فنال وولده، أهله ومعه ، بالحرم نزل رجلا أن داود أبي وعند 
فقالتفمرصت،، يجدصاحبها، فلم فوجدها، فأمسكها، وجدتها فإن صلت؛ قد 

ولحمهانأكله،نقيئشحمها، اسلخهاحش I فقالت فنفقت، فأبى، انحرها، امرأته! 
فقال!يغنبم،؟ ما عنيك هل ت له فقال فأله، فأتاه ، اف. رسول أسأل حتى ت فقال 

تقال نحرتها؟ لأ'كنت، فقال; الحر، فأ-حبره صاحبها فجاء فال! فكلوه، قال; لا، 
للمضطر.اليتتة إمساك جواز على دليل وب • ٢ منل—١١ امتحتا 

نملثففي لا فقال! منه، نتحؤج ؤلخام الطعام من فقال! رجل أله. وم
طعامنايه النهإعما أعلم واش ومعناه . أحمدارم ]ذكره النصرانية. فيه صارعت شيء 

دونالنصارى وحص عام، بجواب فأجابه دعه. بل فيه، تشخن لا يقول! النصارى، 
الخيلمن ودرج دب ما سحون بل الأطعمة، من شيتا يحرمون لا المحارى لأن اليهود، 

ال^رما•إل، 

•'فقال ترى؟ فما يقروننا، لا بقوم فنزل تيعثنا، إنلث، ت فقال عامر بن عقبة وسأله. 
حقمنهم فخذوا يفعلوا، لم فإن فانالوا، للضيفح ينبغي ما لكم قامروا بقوم نزلتم إن 

فلاممربقوم إنا الترمذي! وعند البخارىالأُ. ]ذكره لهم, ينبغي الذي الضيف 

رصيسمرة حائربن حديث من حن، ؤإساده التأ، اكطرإلى باب؛ي الأطععة ؛ي ( ١٣٨ رئم)٦ رواءابرداود ر١( 
اأذءمم.

^^بوداوددم)،ص(ومطى)ْآْا(واتيي
•حن حدث وم عه، اش رصي الطاش طب حدث من (، ٢٨٣٠)

^١^بابساصالألالومإذاوحدتليا،؛_، )م(روا،الخ1رى)'ا/آآإ(فيالأدبباب
حديثمن الأس، ني وأبوداودرغم)آ0يم( لمرزمرلأآأا(فىسبابامج، ر.رحدماوظاله، 

ءه.اش عامررمحي ■شأبن 
وهومنه، اض ءامرضي بن شأ حديث من الذمة، أموال من مايحل باب السر ش ٢ ١  ٥٨٩رنم)الترذي روا، )٤( 

صحح.حديث 
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إلاأبوا إن ! ، _lJمنهم، نأخذ نحن ولا الحق، من علهم لتا ما يودون ولا يصسموئتا، 
أصحنإن لم. مكل على حق الضيف ليلة ت داود أبى وعند . قرى تأحدوا أن 

بقومنزل من أيضا! وعنده تركه. ماء ؤإن اقتضاه، ماء إن عليه، دينا كان محروما يفنانه 
قراْرأآا.ممثل يعقبهم أن فله يقروه لم فإن يقروه، أن فعلهم 

أبىإذا هوعليه ممن حقه نفلر الإنسان أحد وعلى الضيافة، وجوب على وهودليل 
سهمفلا هاهنا، الحق سبب لفلهور فيه، دليل ولا الفلفر، مسألة فى يه امتدل وقد دفعه. 
مفيان.أبي ْع هند قمة في تقدم كما الأحد 

بميفنى،ثمممريولا مرينى فلا به أر الرجل ممال؛ مالك بن عوف وسأله 
لكهل فقال الثياب، رث - ه الني يعنى - ورآني قال؛ ، اءرْ بل لا. قال؛ أفأحزيه؟ 

فلإرَءلك.قال: والغنم، الإبل من افه قدأءْلاني الأل كل من قلت: قال: مال؟ من 
.٢٢١الرمذىأنذكره 

كانفما أيام، ثلاثة والضيافة وليلته، يومه • فقال الضيف، حائزة عن ئل. وس
٢.ءليها١ ]>__ يحرحه. حتى عنده يثوي أن له يحل ولا صدقة، فهو ذللن، وراء 

^مفيالأس،رفىاكرقاريىآ؛(،سينثاكامين
صحيح.حدث رم سديكرب، 

(،٤٧٤و٤٧٣/٣فيالإuلرالخر،و١حملفىاددر
صحح.حديث وم عنه، اف رصي مالك بن عرف حديث من 

ان،ردارتمره؛(،وفيارئقبأبظالأ
(فىاJر١٩٦٩و١٩٦٨فىئةاJيبج،وأبوداوديم)وس-أب 

ءت،<.اف رصي الدوق، شرح أبي حديث من ا المانث ثي جاء ما باب 
الندرنمأحمدفي رررا، سدرجهال، و؛ي القض ماجاء؛ي باب العننة 'ْ(في )تأ/'اإلرءاأ رواءمالك؛ي ر٤( 

سزفر؛صرجل،نمسرضيافههم\ورواْأحمد
وافاشص/0أا(فىاسةفىوأ;وداردرذم)أا؛ارأا(فيالأصاحي، وإّنادْحن، رنم)؛أآا-أاآ(، 

منه.اف رصي جده خمن أبا عن شعب بن حديث من حن، ؤإمتاد، ناتحته، 
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استألعن 

فعو

أنكأحب مولود له ولد من وقال! الأمم، كره وكان العقيمة، عن ومثل. 
يحبلا فقال! العقيقة، عن مثل. أنه أيضا وعنده . أحمد[ ]ذكره فليفعل. عنه ينك 

ولد،له يولد أحدنا عن نسألك إنما اممه رسول يا نالوا! الأمم، كره كأنه العقوق، اف 
وعنمتكاضن، ثات؛ن الغلام عن فلينك، عنه ينك أن فأحب ولد له يولد من نال 

الخاريةشاة١١؛.

ألامهعن 

فمل

نمفيك، عن القدح فأبن قال: واحده، مس من أروى لا فقال: رحل س وسأله 
أنه.الترمذي وعند ذكرهماللث،. فأهرفها. قال: فيه، القذاة أرى فاني قال: تنمس، 

قال:أهرقها، قال: ، الإناء في أراها القذاه رجل: فقال الشراب، في النفخ عن نهى 
.صحيح١٢٢ حديث، فيلئ،. عن إذن القلح فأبن • قال واحده، ثفس من أروى لا إني 

رصيسمد أتي حدث عن الشراب، النخ؛ي كرامة قي جاء ما باب للآ'شربة ا؛ي ١  ٨٨٨١رقم رايرًذكا 
حن.ومحدث اممهعنه، 

رقملم ومالوصوءبافذ، لايجوز الوصرءباب دفي المل' الخمرُن باب الأثربة في  ٥٢٣ / ١ ٠ ر الخاري رواه )٢( 
وأيوداودالأشربة، في ( ٨٤واالوطأرأ/ه حرام، حمر كل حمروان مكر كل أن يان باب الأشربة قي ٢ ٢ ٠ ٠  ١١

الأثرةاش)ع/عاآ(في والنو؟ا-خا(فىالأشربة، واكرذير؛آعا رنمرآ^مولأدا"م(فىالأشر؛؛، 
ُنحديثعاسةرصياضمحها.بابتحر؛(كلمكر، 
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'.ءله[أ ]متفق حرام. فهو أسكر شراب كل • فقال البئع، عن وسئل. 
باليمن!صنعهما كنا شرايين قى أفتنا افه رسول يا فقال! أيوموسى، اله. وم

ستد؟حءتي ينئي والعير الذرة وهومن والرر سمتي، حق ينبذ العل وهومن الثأغ 
.]متفق حرام. مكر كل ت فقال 

،االالواء أصنعها إنما فقال! يصنعها، أن فنهاه الخمر، عن سعيد بن ءلارق ه وسأله 
داءأم.ولكنه بدواء، ليس اله فقال! 

هو؟أمكر فال: ازر، له: يقال بارصهم، شراب عن المن من رجل وسأله. 
السكرشرب لمن عهدأ اممه على ؤإن حرام، مكر كل ؛ اه. رسول فمال نعم، ت قال 
النار،أهل عرق فال؛ الخبال؟ طينة وما افه، رمول يا ؛ قالواالخبال، طينة من قيه يأن 
النارص.أهل عصارة قال: أو 

شتصنعه شراب ش ترى ما افه رسول يا فقال! قيس، عبد من رحل ه وس—أله 
قضىفلما يصلى، نام حتى ، مرايت، ثلاُث، سأله حتى عنه، فأعرض ثمارنا؟ من أرصنا 

يحلفأووالدي بيده، نفي فوالدي المسلم، أحاك تسقه ولا تشربه، لا قال٠ صلاته، 
أحمدااْ؛.]ذكره القيامة. الخمريوم افه فيسقيه ممحر، لدة ابتغاء رجل لايشربه به، 

اك1زع،من يكرم U ياب الخيال وش المن ومعاذإلى موص أي بث باب الغازى ز ْ( ' ، ٤ ٩ )a/ الخاوي وداء ر١( 

عظ.اه رصي الأشعري موسى أبي حديث من الأشرة، 
الأدؤةفي باب الهلب في ( ٣٨٧٣)وأبوداودرقم بالخمر، التداوي تحرم باب الأشرة رةمر؛لأآا(ةي محلم رواه )٢( 

افرمحي مؤيد بن ءلارق حدينا من بالمكر، التداوي كرامة باب اليا ي ( ٢٠ ٤٧)رثم والترمذي الكروية، 
■و<.

حابرحاويث، من الأشرة، في ( ٣٢٧)a/ والناش مكرحمر، كل أن يان باب الأشربة ؛ي ٢( ٠ ٠ ملم)٢ ورام )٣( 
اشس.رضي 

أحمدورحال، والملراني أحمد رواء ؛ ونال( ملي بن 'ليمحة حديث، من ٧( ٠ )ْ/ الزواثدا امميمع ي الهثي ذكره )٤( 
مات.
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مسالم[أاآ.نذكره لا. ثمال; حلأ؟ ثنخد الخمر عن وسئل. 

حلا؟نحعلها أفلا I ة1ل أهرئها، •" ممال حمرأ، ورثوا أيتام عن أبو'؛ثلحة ه وسأله 
أحمد[.نذكره لا. ت قال 

الخمرحرت فلما حمرأ، له فاشترى للحن، جمحرأي ز شمأكان أن لفظ! وفي 
لأرى؛ثال: خلا؟ أتخدئ : ه المي ساك 

علىرواية! وش وعئائنا، عداثنا على نبيذأنشربه ئتثد إنا • فقالوا نوم، وسأله. 
قليلعن نهاكم اش إن فقالوا; عليه، فآعادوا كلَّْكر، واجتنبوا اسربوا ممال؛ ؤلعامنا، 

الل.ارقطيالم.]ذكره وكبره٠ أمكر ما 

إنافقال! عنهما، افه أيثهءرصي لءن الديلس فيروز بن اف عبد أله.ؤ وس
زبيثأ،تتخدونه ت قال بهذا؟ نصغ فما الخمر، نحرم نزل وند لكرم' أعناب أصحاب 

عثائكم،على ونثربونه غدائكم، على تنقعونه فال! ماذا؟ بالزبيب نصنع ت فال 
ثمننحن اش، رسول يا • قلت، • نال غداتكم، على وتثربونه عنائكم، على وتتقعونه 

قال.'ورسوله، اف ت فقال ولينا؟ نمن علمت، ند من نلهرانى ي؛ن ونحن ، !، ٠١۶ند 
.، ^١ ٥١رسول يا حبي 

اضحديثآ عن الأشرة، ش ١( ٢ ٩ ر٤ رنم والترمذي الخمر، نجرمتخلل باب الأشرة ل(في  ٩٨٣رنم)ملم رواه ر١( 
س.اش رصي مالك اين 

صحح.حديث رم عتم، اف رمحي مالك ين انس حديث اا(رم/آاا(،.ن  ٧٧٩رنم)الني. ني أحد روا، )٢( 
•وصحدث'ح—ن ، مرجدْ أيه عن شمب عمروبن حدثث س الن)إ/عْآ(، الدارللتي؛ي رواه )٣( 
شواهووله صعٍف إمناد، عنته اه رضي نروزالريلمي حديث (.ن ١٧٥٧٥(رنم)٢٣٢/٤الند)ش أحمل روا، )٤( 

حن•ض. بما" 
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سل

ومحذورالأيمان ر .  Kjjtsمن ررف 

ؤإنوالعرى باللأت حلمت إني اف رسول يا ت ممال وناص أُي بن سعد اله. وم
يساركعن انفث ثم ثلاثا، له، صريلث، لا وحده اف إلا إله لا ثل ممال; قريا، كان العهد 
أحمد[لاا.نذكره تعد. ولا تعوذ، ثم ثلاثا، 

لهوأوجب، الحنة عليه اهه حرم بيمينه لم مامريء حى من •' ال. نولما 
]ذكرهأراك. من قضيبا كان ؤإن ت نال يبرأ؟ شيئا كان ؤإن ت ألوه. صالنار، 

ملممءص.

أهلهفأتاه ناموا، فو انمسيان فوحد أهله إلى رّثع ثم ه، الني عند رجل وأعتم 
فدكر، اش. رّول فأتى فأكل، له بدا ثم القنية، أحل من يأكل، لا ؛ فحلف، بطعام، 

ممينه.عن ولمحم فليأتها منها، حيرأ همرها فرأى بمتن على حلفإ من ت فقال له، ذللثط 
مالم[أم.]ذكره 

قلاأسأله، آبه لي عم ابن أرأبن، اف، رسول يا ت فقال فضالة بن ماللث، وسأله. 
ولاأصله؟الآأءءليه حلفت، وند ألي، فيإليأفيأتبي يحتاج ثم ولابملمني، يعطني 

دأممرعنمحز،أ؛؛•ي م ١^^، أذي أل ض تال• 

سحن، حديث رم والزى، باللأيتؤ الخالق، باب، الايان ني ( ٧Aj والتاتي)U/ أحدرنمرهآا'ا(، رواء )١( 
ئ.اف رصي رناص أيي بن معد حليث، 

ني( ٧٢٧والوطأ)آ/ بالنار، فاجرة سن ملم ض انتطع من رمد الإ،ان؛اب، ش ( ١٣٧رنم)لم مروا، )٢( 
س.اد رفس راعائ حديث، عن زالتضاء، ( ٢٤٦والت—اتي)a/الأنمأ، 

حديثهعن حير، م اان.ي يأتي حلمإمحتأءر١كاهمرعاحترأمنهاأن ين ند.م-، الأممان؛اب، رنم)ُهاُا(فى لم مروا،  ٢٣)
الأتان.>م،فاصارةُن باب، ؛(_^؛uaA Ioمرتدة، انح، 

رصيا؛يا، عن الأحرص أبي حلبث، ُن صحيح، ؤإمتاد، ، الخنت، بعد الكنار، باب الأتان مر ١( ١ ١ النسائي)٧ روا، )٤( 
اف4ءن«.

١٩٥



فأخذيريدانرسولَاشهحمبا، وحرجنويدبنخظلةووائلُبننجر 
سيله،فخلوا ، أحوه أنه سويد وحلف أحوهم، أنه يحلفوا أن القوم ذ*مج عدوله، وائلا 

نذكره• أحوالسلم المسلم وأصدقهم، أبرهم أنت • فقال ذلك، عن اف. رسول فسأل 
سه.

نهاره،ضلر ولا ؤيمحوم يقعد، ولا النمس في يقوم أن ندر: رحل عن وسئل. 
نذكرهصومه. وليتم وليقعل دسذلوولمكلم مروه، فقال! يتكلم، ولا ولأيستفلل، 
الخارى[ر".

القربة،في النذر صح فربة ندر من وأن الذر، في الصفقة تفريق عالي دليل وفيه 
.سواء الوقن، في الحكم وهكذا القربة، غير في وبملل 

فيليلة أعتكف أن الحاهلية في نلرتt إني ت فقال عنه، اف رصي عمر س اله وم
ءليها١٢/]متفق بنذرك. أوف فقال! الحرام! المسجد 

لأنإيهبعضفيه؛ حجة ولا صوم، غر من الاعذكاف جواز يرى من يه احتج وقد 
إنماالمثرؤح الاعتكاف إن بالصوم؛ يأمره ولم أوليلة، يوما أعتكف أن ؛ الحديث، ألفافل 

المثرؤع.على الطالق اللفثل فيحمل الصائم، اعتاكاف هو 

فأمرهامختمرة، غير حافية الحرام الله بيت إلى تمني أن نذرين، امرأة عن ه وسئل 

(سحالثمدين٢١١٩(واينيرb٣٢٥٦ردرتم)
٠صحح حديث وم عنه، تعار الله رصي حظلة 

ورمطآر^هي؛(فيالآيانراكلور، 
ءها.اش رصي ءاس بن اش همد حديث ين والذود، الأممان ؛ي ( ٠٣٣ رثم)٠ داود 
وايوداودرئموطمرُم)آ0أا(فىالأءان، ر؛/^(فىالأسثافابالأسكأفبم'، )٣(^، 

سحدثهم،وافينواداتيري/اأوآأ(، سمدنم)بمآها(فيالآيا0، )ْآآآ(فيالأءانوالذود، 
عثهمأ.افه رصي همس 
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أحمال[ره.نذكره أيام. ثلاثة وتصوم وتختمر، ترك-، أن 
الحراماف سن، إلى تمني أن أحتي نذرت ت قال عامر بن عمة عن الصحمحن وفي 

ولتركبر٢ا.شش ممال؛ فاسممتيته، اش. رسولا لها أسفي أن فامرتتى حافية، 

ممال، ذلك، تْليق لا وألها ماشية، نحج أن نذرت عقبة أخت أن أحمد الإمام وعند 
.ولتهدفلتركب أحتلئ، مني عن لغني اف إن • . الني 

أننذرت قال! شأنالث،؟ ما فقال؛ النمس، في قائم أعراي إلى وهويخطي، ونفلر 
لهى! اف. رسول فقال الخهلهة، من اف. رسول يمغ حتى الشمس، في أزال لا 

أحمد[؛'؛.نذكره اش. وجه به ابتغي فيما النذر إمما نذرأ، هذا 

أنئدر ! فقالواهذا؟ بال ما فقال؛ ابنيه، ين يهادى شيخا س اطه ول رمورأى 
ءاليهاأْا.مض يركب. أن وأمره ه، نفهذا تعذيب عن لغنى اش إن • فقال بمثي، 

رسوليا قالوا! القران؟ مابال I فقال البيتر، إلى يمشيان مقترين رحلن ونظرإلى 
وجهبه ابتغي فيما النذر إنما ندرأ، هذا ليس فقال؛ مقترين، اليت، إلى غشي أن نذرنا اش 

أحمدارآ؛.نذكره اممه. 

ائيوالن(فىالآءانواكJور، ٣٢٩٩و٣٢٩٤و٣٢Wرا(وواء 
 /U( ٩ )صحح.حاوث وم ، عن، اض رصي عام بن عب حديث من والذور، الأممان ز ١

رنمالمني ني أحمد ورواه صحح، وم راكذرر، الأممان ؛ي ( ٣٢ ٩٧و  ٣٢ ٩٥ررنم أبوداود رواه )٢( 
ئ.اض عامررمحي بن عب _ Jb- من (، ١٧٣٣٧)

إمرممر؛ثآا(.رّروا، )٣( 
حن.حديث وم محه، اض صرورمحي ين همداض حدين، •ن ، ٢( ١ ١ رأ/ ٦(  ٩٣٦الندرقم)احمدني رواه )٤( 

وأبويائيالنذير، ش ، ١ ٦ ٤ ٢ ) رنم وملم لا،للف، التنرمعا باب، والذور )اا/لأ'ْ(فيالآءان الخارى رواء ( ْ ) 
م،والأش)يم-أ(فىالآءانواكور،.ن

صنه.اه رخي ، ين،()iiأنى حديث، 
حن.حدين، وم يته، اق4 رمحي العاص ين عمرر بن اش ب حدبث، من ، ( ٦٩٧٠)رقم الند أحمدثي رواه )٦( 
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؟الطاعات عمل قى غورالنياة هل 
أنمل ذتوذست صيام تذر وعلمها توفيت أمي إن ت يقاك امرأة، ه. ألتوم
.ماحهار١٢ابن تذكر0 الولي. عنها ليصم فقال؛ تقضيه، 

٠.وليه؛ عنه صام صيام وعليه مائتا من ت فال أنه عنه. وصح 
والف-رٌى،لنذر ا عنه يصام ت ونالت، ؤاطلأنه، عمومه على هذا حملت، ف2لائمة 

فرض.ولا نذر عنه يمام لا ت وقالت، ، ذللئ، ط\ون* وأبت، 

عباسابن نول وهذا الأصلي، الفرض دون الذر، عنه يصام فقالت،! ء1اتقة وفصلت، 
مجرىحار الصيام نرض لأن وهوالمعحح؛ وأصحابه، أحمال والإمام وأصممحابه 

وأماالصيام، ؛، JUJi^أحد عن ولأتلزآحد أحد، عن أحد يصلي لا فكما الصلاة، 
محضوهذا ديته، يقضي كما له الولي قضاء فشل الدين، بمنزلة الدمة في فهوالتزام الذر 

الفقه.

يتلعمكما معذورأباكأحير، كان إذا إلا عنه يزش ولا عنه يحج لا أنه هذا وؤلرد 
لعذر.رمضان في أفهلر عمن الولي 

فرمحلاكي تعالى افه لفراتض عنه غيره أداء ينفعه فلا أصلا عذر غير من الفرمحل فآما 
ولاأحد، عن أحد توبة فلا الولي، وامتحانآدون ابتلاء بها هوالمأمور وكان فيها، 

حتىفيها فرٍل الي تعالى اش فراض ولاغيرهامن عنه، ولاأداءالصلاة عنه، إسلامه 
أعلم.واش ماُتإ، 

صحح.حديث رم ، ٢(  ١٣٣ر»م)•احم اين رواه )١( 
رنمداود رام الملم، افي ١ ١ ٤ رنم)٧ وسلم صرم، وعف مات من باب الخرم ني ١( ٦ ٨ / ر٤ رواءالخاري ر٢( 

(٢٤٠ عنها.اظه رصي عاتثة حديث من صرم، وعليه مات باب؛يمن أكوم في ( ٠

١٩٨



أونينقال! بالدف، رأسك على أصرب أن ئدرت !ني فقالت! امرأة، ومسألته. 
تناو الخاهلية، أهل فيه يذبح مكان وكدا، كدا مكان أذبح أن ندرت إني نالت؛ بنيرك، 
لذكرْأبوداود[لأ؛.بمدرك. قال:لا، : cJUلوثن؟ قال: لا، قالت: لصم؟ 

فيهاكان ه: الني فقال بموانة، إبلا أنحر أن نذرت إني فنال: رجل، ه أله وم
فهلكانفيهاعيدُنأعيادم؟نالوا:نال: لا، وثنسأوثانس؛ند؟قالوا: 

آدم.ابن ممالك لا فيما ولا اه، معصية ز بالنير وفاء لا فإنه بنذرك، أوف نال: لا، 
داود[أأأُ.أبو نذكره 

سم ه ض، س ف رر 
أئمتكمخيار وقال: الصلاة، أقاموا ما لا، فقال: الثللمة، الأمراء قتال عن مثل 

الذينأئمتكم وشرار عليهم، وتصلون علتكم، ؤبملمون ويحبونكم، نحتونهم الذين 
مالا، قال: أفلاننايذهم، قالوا: وتلعنونهمهنونكم، ؤيغضونكم، بغصونهم 

وال،عليه ولى من ألأ : قال. نم الصلاة، فكم أقاموا مجا لا، الصلاة، فيكم أقاموا 
٠لاءته.يدأمجن ينزعن ولا اش معصية من ياتي ما فليكره اش معمية من شيئا يأتي فرآه 

Dr)ملم[ره.نذكره 

عدافعن تأد،حس، رإ«الوفاءبالنر، عن * ij.yiماباب رال-درر الآ،ان ش ( ١٣٣ رواءابرداودرنم)٥ ٢ )١ 
صدافحديث س ( ٣٥٦اشد)ه/احمدش نلأ، توله: إلى 0 الأول الخز، وروى عنيعا، اف صريلصي ابن 
أيضا.حن وإسادْ ايه عن يريد، ابن 

ينثابت حديث من وإسادْءحح، باكر، الونا، عن والأJوراب٠ايوم الأتان ش ( ٣٣
عته.اض رمحي الضحاك 

عنه.اممه رضي بن،الك عوف حديث من وشرارهم، الأئمة حيار باب الإمارة رنم)0هها(فى ملم رواه )٣( 

١٩٩



أنكرومن برئ، ممد كره ممن وتنكرون، ذت٠درفون ؛ أمراء عليكم ستعمل i وقال 
]ذكرهصلوا. ما لا، ت قال نقاتلهم؟ أفلا ت قالوا وتابع. رصي من ولكن لم، منقد 

.اهمس صلوا ما أحمد وزاد! ، ملم[ 

حقهم؟ويسألونا حقنا يمتعوننا أمراء علينا كان إن أرأيت ت نقال رحل، أله. وس
• ٢٢١الترمديالذكرْ ماحملتم. وعليكم حملوا ما عليهم ^^١ وأؤليعوا، اسمعوا نال؛ 

ذلك؟أترك من تأمرنا نما قالوا! وأمورتنكرونها، أثرة بعدى متكون إنها وقال؛ 
ءليه[لم.]طق لكم. الذي اف وسألون عليكم، الذي الحق تودون نال؛ 

هلنال؛ ثم أجده، لا قال؛ الخهاد، يعدل عمل على دلني فقال؛ رحل ه وسأله 
قال؛شلر؟ ولا وتمحوم تفتر، ولا فتقوم مسجدك ندحل أن الجاهد حرج إذا نمتْليع 

باياتالقانت القاتم الصائم كمثل اف سبيل في الجاهد ■تنل فقال؛ ذلك؟ تهلح يومن 
ملم[أ؛ا.نذكره ١ الق، سبيل في الجاهد يرُثع حتى صلاة ولا صثام من يمتر لا اش، 

ثمقال؛ اف، سبيل في وماله بنمه يجاهد مؤمن • قال أفضل؟ الناس أي ومثل. 
ؤ٠ عليه[أ ]متفق ٠ شره س الناس ؤييع اش يتقي الشعاب س شعب في رجل قال؛ _؟ 

خافامع،ومطؤيردر)اآآأ(
.نحاو؛ثامه\<أرأأ'مرْ-"أواأ"ا(،راحطوفياك)آ/ داودرمر«^،(فىالخ، رام 

عتها.ااو4 رصي طمة 
سواامق،وهمضرقإر'-آآ(فيامح،(فىالإ٠Lر؛ابفىطائالأرلوإن ١٨٤٦يم)

(١٨٤٣رنم)وملم ، .١ امورتنكرونها.ى بعلبءسكون •' اللام عليه توله باب القس م آ ٤ / ١ الخاري)٣ رواه )٣( 
هه.الذ معودرمحي ين ء؛داش حاويث س واكرذىراااآ(فىالغبى، فيالإ«ار؛، 

،وطمرقاسخا(فىالإُاد؛،والرطأ)ا/مم،(فى
عنه.اض رمحي مريرة اي حديث من والنمايرآ'/آا(فيالخهاد، الخيال، 

ثي١(  ٨٨٨رثم)وسلم اف، سيل رماله؛ي بنمه يجامحد مرين الناس انقل الخيالباب في ٤( أ/ الخاري) رواه ، )٠ 
آا(فىكاوالخهاد،واداني)آ/اا(فىالخياد،

محه.اش رمحي الحرى معيد ايي دبنا حس 



صابروأنا الاه، مسل ني قتلت إن أرأيت اش، رمول يا ت فقال رحل، أله. وس
فردنلت؟ كيف نال! ثم نعم، ت نال حطاياي؟ عني اف مدبريكمر غير مقبل محتسب 

رسوليا أرأيت ت فقال أيضا، القول عليه فرد قلن،؟ فكيف، نعم، ت فقال نال، كما عليه 
قالحهلاياى؟ عتي الاه يكفر مدبر مقثلأغير با صابرأمحتاش مثيل في قتلت، إن افه 

أحمد[أا،.تذكر0 بدللث،. سارني جبريل فإن الدين، إلا نعم، 

ببارقةقال;كنى ^^تنيمونَفىفورهمإلأابيد؟ : نل^ وم
المائي[ُآ؛.]ذكره فتة. رامه على السيوف 

الالصف في يلقون الدين قال؛ تعالى؟ اف عند أفضل الشهداء أي ت ه نل وم
إليهمؤيضحلث، الخنة، من العلى الغرف في ينهللقون أولئلث، يقتلوا، حتى وجوههم يلفتون 

أحمدارم.تذكر0 عليه. حانمج فلا الدنيا في عبد إلى ر؛لث، صحلث، ؤإذا تعالى، ر؛ان، 

فيذللئ، أي ، يناء ويقاتل حمق، ويقاتل شجاعة، يقاتل الرجل عن ثل. وم
]متفقاش. ثيل مفي فهو العليا، هي اض كلمة لذكون قاتل منً قال: افه؟ سيل 

ءليه[ل،،.

ويقاتلللدكر، يقاتل الرجل • فقال ، اش. رسول أتى أعرابيا أن داود أبى وعند 
لتكونقاتل نن قال; اف؟ ميل في فن مكانه، ليرى ؤيقاتل نحمد، 

صحح.حديث وم ى، اه رصي قادة ر حدث س (، ٢٢* رنم)٩٧ند الثي أحعد رواه )١( 
عنرحل ين اف. رحعه معد• بن حديناراني س ؤإسادءح—ن، النهٍد، الخنارياب ني ٩( ٩ / اتئ)٤ النرآ(ررا، 

أصحابامح،ه•
صعق،.امناد، و»ي عته، اش رصي معار بن نمم حدبما *ن (، ٢١ ٩٧الندرنم)'ني أحمل روا، )٣( 

ثمياس،رطإرتم)؛'آا(فيالإئر؛باب،
١(٦ ٤ رنم)٦ ايزمذي وروا، عا، اض رصي الأشعري موس أبي حديث، من العقا، مي اض كلمة لتكون تاتل من 
صائلالخيال-؛ي 



الهر١؛.سيل يهو؛ي العليا، هي اف كلمة 

فهويبتغياف سيل في الحهاد يريد الرحل اف، رسول يا فنال: رحل، وسأله. 
عدت للرحل وقالوا الماس ذللث، له، أحر لا فنال! اكنيا، أعراض من عرضا 

وهواش سيل يي الجهاد بريد رجل اف رسول يا فهال؛ تفهمه، لم فإنك اف. لرسول 
اف.فقاللرسول عد للرحل؛ فقالوا له، لاأحر فقال؛ اكنيا، ءرصاسءرض يثني 

تذكرْأبوداوداص.لأأحرله. فقال: الثالثة، له 

فقالماله؟ صرجغزاسالآحروادزكر، : ثل. مأنه وعد 
له،سيء لا • اقّ. رسول يقول ، مرايت، ثلاُث، فأعادها له، شيء لا إ اش. رمول 

وايتغيله حانمأ كان ما إلا انمل من تقبل لا تعار اف إن فال: ثم 
ؤإنما، تغزوالماء ولا يغزوالرحال افه، رسول يا • فقالت، سلمة، أم والاه. 

يعصبعلى بحفكم به اف فصل ما فمرا ^ولأ تحار؛ اف فأنزل اليراث، نصم، لما 
؟مأ(لذكرْسم'؛.)اكاء:

موافانى)ا-/مأ(فيابمد، بيدابسىتلمنسالهساس، )ا(رواْ 
٠صحح حديث رم عنه، اف رصي الأشعري مرمى أيي حديث 

■حض حديث وص الدنيا، يانزوويلتس بن باب اجهاد في ( ٢ ٥ ١ ر٦ رنم أبوداود رواه ( ٢) 
بمَْ،سرواةرساوائيرصي

والحاكم، ( ٢٣٢ )٦/ الند في أحمد وأحرجه ، النساء سرره ومن باب النمير في ٣( ٠ ٢ ٥ ر رنم اكرمدي رواه ( ٤ ) 
^سص<اا،وقالالحكممدرراةمجاءد

وندتصحيحه، على الدهي وواثقه ية أم من مجاهد سمع كان إن الثخن شرط عر حديث هدا سلة أم عن 
ومجاهدأدركبلادليل حزم انه فقال؛ مرمل، حديث الترمذي؛ تول عرالطثري تعلته أحمدشاكرفي ردالعلامة 

الثقةالراوي من والمعاصرة الشن على -( ٠٦ّنة)٠ بعد ماتت ملة وأم -( ١٠٢ ر منة ولد ^نه وعاصرها ملمة أم 
اكلبالإيفيتاما يزعمأحدأأنضاض،إلأ5وة الأتمالإلأأمكرن عر تحمل 
وتالإ اكدليس إر نسيه محن أر ولم يقوله عليها عقب ثم ٤( ٤ / ١ التهذيب)٠ في الخاففل عند حكاها اليحاري شرح 

مجاهدساع ولكن عمرو، بن الد عد مجن سمع مجاهدألم أن زعم من ردأعر ( ١٩٤ر٦/ أيما القح في الخاففل 
فه.والحمد وصمححته الحديث شن مميلي ولبس ثابت عمرو ابن مجن 



طاشضبم؛وسمطتفىسوممال؛ 
نذكرهنهوشهيد, البطن في مات ومن فهوشهيد، الطاعون لي مات ومن فهوشهيد، اف 

،(١)ْام[لأء.

رمق ر>'/رفسي 
داءبنزل لم اف فان نعم، ت فقال أمداوى؟ اف رسول يا فقال! أعرابي، ه اله م

.ُ أحمدار ]ذكره جهله. من وجهله علمه، من علمه ، شفاء له أنزل إلا 

اضاد عبنعم، نال: قداوى؟ ألا اف رسول يا : الوانالأعراب أن السن وفي 
رسوليا ت قالوا واحدأ؛ داء إلا ، أودواء ؛ شفاء له وضع إلا داء يضع لم اف فإن ثداووا؛ 

.الهتمُ"'أ'ت فال هو؟ ما اش 

تردهو نمميها ونماه به، قداوى ودواء نسترقيها؛ رش أرأيت له: فقيل ثل. وم
اكرملى[ر؛'.]ذكره اف. ددَر من هي قال: شيئا؟ اش قدر من 

عنه.اقه رصي هريرة أيي حديث من ، الشهداء ياي باب الإمارة في ( ١٩١٥)رنم ملم رواء ( ١ ر 
ابنرررل صحح، حديث وهو عنه، افه رصي سعود بن الثه عد حديث من ، ( ٣٥٦٨)رنم السند في احمد روا، )٢( 

الذمي.ووافقه ( ١ وماه  ١٩٦والحاكم)؛/زوائده، في الوصيري وصححه صحح، ؤإستاده ( ٣٤٣٨)ماجه 
رقموالترمذي وأيوداردرقم)ههمم(ةيأولالف، (ا ٣٤٣٦وادنءاحه)، (  ١٧٩٨١)؛رقم الند قي احمد روا0 )٣( 

وقال(والوصيرىنيزواتد٠، ١٣٩٥واينحجان)؛هآا وصححه وإ٠نادهمحح، )هم*أ(فيالطب، 
لصيءاس وابن أمحه م درحزل هممْ عودوأي مابن ص اياب رش صحح، حن مداحديث إ الترمذي 

را;نصر^؛مرفيسدوافىيم)1ا\\\{, واكرطى)آآ-أ(، )؛(راا.احطور\اي0م، 
رحزامتحديث عن الذمي، ووانته وصححه ( ١ ٩ ٩ / ر٤ الحاكم عند حزام بن حكتم عن اياب و؛ي تقات رجاله 



وتعالىنارك اش أنزل وهل اش، بحان فقال؛ سيئا؟ الدواء يغنى هل وسئل. 
احمداءا،.تذمْ شفاء'؟! له يل إلا الأرض ني داء من 

همفقال؛ أمته، من حاب يغير الحنة يدحلون الذين ألفآ السمن عن ثل. وم
]ثنقيتوكلون. ربهم وعلى بكتوون، ولا ينفرون، ولا يترفون، لا الذين 

ءاوه;اص.

العقرب،من بها رقي رقية عندنا كانت إنه فقالوا حزم، عمروبن آل ه اله وص
مارىفقال: عليه، نعرصوا قال: اءرصواءاليتiاكم، قال: وإكَضتَءناريفى، 

ْساوماأم.لذكر0 فليفعل. أحاه ينفع أن اّتْلاع من ، بأسا 
حدهقي وجعايجده وسكاإليه عنه، الله رصي العاص أي بن عثمان وامتفتاه 

وقلثلاثا، ادثه، بسم وقل: دك جمن يألم الذي على يدك صع فقال؛ لم، أممند 
ملم[أ؛آ.لذكر0 وأحاذر. أجد ما شر من وقدرته الله بحزة أعوذ مرايت،: سع 

ارجليلىطىلأمثلفالأئل،
ابتليالدين صلب كان ؤإن ، ذللئ، حمسب، على ابتلي الدين رنيق، كان فإن إ لبنه حب 

حتليثة.وماعليه الأرض، وجه على يمنى حتى البلاءبارجل فمايزال ذلك؛ حسب، على 

حديثرم محهم، اه رضي الأمار س رحل ين ذكوان ص حديث من را(روا،أحمدتيال-نلرفيأ)ْأآآآ(، 

ربابموص وناة الأنياء>اب وني غره كوى ار اكترى س راب يرق لم س اب الطب ر'ا/آلأا(زي انخاري (روا0 ٢ ) 
عنااتٍا4آ، صنة واكرماوىره،،أا(فى )•آآ(زيالإىل، رنم ومسلم حاب، الغابغير سعون ابنة يدحل 

•ينهم اش رصي هماس ابن حدبك 
^٢١Uفىالخمباباسابهمبسانمن.٢١٩٩و)

بابالسن رأا/أ؛ا(في والرْلآ الألم، *رصع ض يدء رصع اسحباب باب اللام رنمرآ'آآ(في لم مرواه ( ٤ ) 
ضانحديث 4ن واكرعدىرذمرايىآ(ايالطب، الطب، قي داردرذم)اآخ"ا( وابر اكوذوالرذن»يالرض، 

١ييالعاصرصيابن 



•الترمدى[ وصححه أحمد، تذكر0 

رسوليا قلت؛ ، الأنساء قال! بلاء؟ أشد الناس أي ت سئل ه أنه ماحه ابن وذكر 
العباءةإلا يجد ما حتى بالقمر ليتلي أحدهم كان إن الصالحون؛ ثم ت قال من؟ نم اش! 

٠.أحدكم؛ااعاذةر بمرح كما يالبلأء لنفرح أحدهم كان ؤإن نحويه؛ 
قالكمارات، قال؛ بها؟ لما ما تصبنا التي الأمراض هده أرأيت رحل؛ أله. وس

أبومعيدفدعا نونها، فما شوكة ؤإن ت قال قلت؟ ؤإن عته! افه رصي الخيري أبوسعيد 
ولاعمره، عن ولا حج، عن يشغله لا وأن يموت، حني الوعك يقارنه لا أن ه نفعلى 

حتىحرم وحد إلا إنسان مسه نما حماعة، ني مكتوبة صلاة ولا الله، سبيل في جهاد 
تذكرْأحءد[ص.طت.

فيحرج أعلينا ت الثمي. بمالون الأعراب شهدت • عنه اممه رصي أسامة وقال 
عرضمن افترض من إلا الحرج افه وصع اف، ماد فقال؛ كذا؟ في -مج أعلنا كدا؟ 
•قال نتداوى؟ أن جناح من علينا هل افه رسول يا ت فمالوا الحرج، هو فللائ، شينا، أحيه 

الله،رسول يا قالوا! أج سو إلا شفاء معه وصع إلا داء يضع لم افه فإن الله، عباد ئداووا 
ماحه[رُ*.ابن ]ذكره الخلق. حسن قال! الحبي؟ عقلي ا ما حير ما 

٢٤٠)رقم الترمذي رواه ( ١ ر  قال،كما رم صحيح، حدث هدا ت الترمذي وتال ، اليلأء على الصر محي حاء ما باب ( ٠
حبانوابن (، ١٤٣٤)والبغوي ، البلاء على الصبر باب الص في ( ٤ ٠  ٢٣)ماجه وابن ، ( ١  ٨٥/ ١ ) احمد ورواه 

ى.اف رصي رئاص أيي ين معد حديث م ٢( ٩ • )١ 
وهوعنه، افه رصي الخيري معيد أبي حدث من ، البلاء على الصبر باب القس كتاب ( ٤٠٢٤)رنم ماحه ابن رواه )٢( 

حسن.حدث 
بتنيتب محتده وش عنه، اه رصي الخيري معيد أيي حدث من ا()م/مأ(، ٠  ٧٩٩)رنم الند في احمد رواه )٣( 

•حال يوما لم صم، بن كب 
يعفهوندروى صحح، حديث شفاءرم له داءإلاانزل اق ماأنزل ياب الطب محاب ( ٣٤٣٦رقم)ماجه رواءاين ر٤( 

ائودادوواكرعذي.



لسفهلأدبا نال•■ ثم اعرصواعلىJذاكم، فقال: 
مسلمارا؛.لذكرْ شرك. 

]ذكرهضابي.عنصا. داوء، ني يجعلها صفدع عن فب واله. 
ئ.أهل 

بلسنأفاهم القمل، عوف بن الرحمن وعبد العوام بن الزير ء ه إلوشكا 
صححه[رأ/ني البخاري نذكره الخرير. قميص 

ألخطاءفى الطبيب عش لاضان 
علىممهومه يدل وهو صامن، نهو حلب، ت يعرف ولم تش، من أن ه وأفتى 

.ءاJهر؛؛ صمان فلا تطيبه، في وأحهلا طبيبا، كان إذا أنه 

مدإنى3ظويىألطب

لهم:فقال المشي، عن وصعقهم تعبهم الحج طريق ني المناة 3. إله وشكا 
له،فخفقنا ففعلنا، قالوا! له، وتخفون الأرض عنكم يقطع فإنه بالمل، استعينوا 

وامداودرُم)ا-\/\ام(فىالف،ابلأيأسبالرفىطلهشبهمك، )ا(ووا،سالمرقا0'آآ(فىم 
.■SK اش رصي الأشجص مالك بن م؛-' حديث من 

اكندع،صاي،رالأشر؟/-اآ(فىساب 
صحح.ؤإمادء 

اللماس،في ٢( ٠ )٦٧ رثم وملم للحكن، الخرير *ن للرجال يرحص  ١٠باب اللباس ؛ي ٢( ٤ ٩ ا/ ' ١ الحائي وئام  ٢٣١
(فيسس،راوانيص/أ'آ(فيار0،سس

.■fC اق •الليرصي بن انس 
ماجهوابن التامة، ومآه(في  ٥٢ار)a/واكعلم، بغر تطيب بعن باب ااد.يات رواءأبوداودرةمرآمهأ(في آ )٤ 

محه.اض رصي العاص ععروبن بن افه ءأو حديث س حن، حديث رمر رئم)آأ؛م(، 



مسلم،ني الحديث هذا أن الدمتض عود مابن ذكر ا-ثطا، تقارب العدومع والنسل؛ 
النيحج صفة في ملم رواه الذي الطويل جابر حديث في ب،وإمماهوزادة ولس 

•ا حس١١ؤإسنادء ، و. 

جعفرولد إن اش، رسول يا •' فقالت عنها، افه رصي عميس بتت أسماء وسألته. 
لقنهالقدر سابق شيء لوكان فإنه ' نعم • نال لهم؟ أذأٌّترفى ' الع؛ن إلههم نمع 
أحمدا'آ؛.]ذكره العض. 

جعفربابز اش. رسول على لحل ت قال المكي محس بن حصد عن مالك وعند 
إلهمااتسرع إنه فقالت؛ صارعن؟ أراهما مالي لحاصتتهما! فقال حنالب، أبي بن 

اّتنفوافقال; ذلك، من مايوافقك ندري لا أنا إلا لهما ترفي نأن ممتعنا ولم العض، 
انمزرم.لمنته القدر شيء سبق لو فإنه لهما، 

وأبوداود[.أحمد نذكره الميطان. عمل من هي ت فقال النشرة، عن س ثل وم
المحور؛'.عن الحر حل والنشرة: 

منالحر فإن الثمطان؛ عمل من وهوالذي مثله، بحر سحر حل • نوعان وهي 
المحور.عن عمله قسطل يحب، مما والمتتثر اكاسر إليه فيتقرب عمله، 

الومي.وواث الحاكم، وصححه اف ب جا؛ر،ن حديث زالمتدرك)ا/'اأ؛؛(و)آ/ا'ا(س رواءالحاكم )١( 
(،٢٦٩٢٤السندريم)في ورواءأحمد الق، م ٣( ٥ ١ رثم)* عاجه وابن اللب، في ٢( ٥ ٠ رقم)٩ الترمذي رواء ر٢( 

حنحديث الترمذي! وتال ملم، صحح ر شاهد ول صحح وهوحديث ءءجس، بمن أمما، حديث محن 
.تال كما وهو ، صحح 

الوءلأ;شرح ني الزرناني نال ؤإمنادءمحعفل، انمن محن الرب باب العين رآ/ا'آبمو'؛آ(فى الر'لآ في رواءمالك )٣( 
رجوءلجاءمحرصرلأمحن بممّلأ'، حال. بن ءمُه ص بس جمدبن ءن محالك من جامحعه مح، لهب درداءابن 

٥١رمحي الكي بس بن جمد دواية محن والحديث ءمس، بت امحما، من محاجه وابن أحمدوالترمحدي ءد صحاح 
ويشهارلالدىنل.يته، 

صحح.وهوحدين، ، الشرء في باب ، اللم، ز ( ٣٨٦٨رنم)داود ابر رواء ، )٤ 

٢٠٧



بلفهازاحايز، الماحة، والأدوية والدعوات والتعوذات بالرمة النشرة والثاني! 
•ساحر إلا الحر يحل لا الحس! يول يحمل الزموم النؤع وعلى مستحب، 

فهو

نجيلهنالكم، كان من على اف يبعثه عيابا كان نقال: الهناعون، عن ه وسئل 
بآصابرأمحتيخرج لا نمكث فيه، ويكون للي ني يكون همد من ما للمؤمن؛ن، رحمة الله 

اوخاري[لا؛.لذكرْ ب أم مثل ل كان إلا له اف شب ما لا إس 

لهايقال بأرض إنا الله رسول يا نقال؛ همه، الله رض نسك بن فروة وساله. 
ادغه: الله. رسول فقال شديد، واباها أونال! وبينة وهي وميرئنا، ريفنا وهي أض 

اكلفُآا.فبري من فان عك، 

كماوالهواء، التربة وهوامتملاح ، الي، أنويع من شريف نؤع على دليل وفيه 
واعتداله.البدن صلاح يكون الأربعة هذه بمحلاح فإن والغداء، الماء استصلاح ييغي 

الكلمةنال: الفأل؟ وما نيلارمولارل4، وخرuالفأل، لأيَةَ، : ه ال وف
عليه[.نمض أحدكم. يمعها الصالحة 

كلمةالفأل؟نال: وءانالوا: الفأل، ؤسى لأءدوىولأءليرَة، لهما: لفظ وفي 
ظة"،.

ص'دفيصابطذمءنضس،دفى
هيا.اف ونحي حديث س لا4، كتب ا يمناإلا لن الغدرباب 

افرضي رائي سك بن زلة حديث س رإساد»ضمف، )آ(روا،أبوداودرقارآآآم(فياسبأابفيامْ، 

ش٢( ٢ ٢ • ر رقم وسلم ولاعدوى، صم لا رباب صم ولا محامة لا باب الطب ش ٢( ■ ٦ / الخاري)'١ رواء  ٢٣١
ت.اث رصي مريرة ابي حديث من طرة، ولا عدوى لا اللام؛اب 
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الحرب،به يكون العير أرأيت • رجل قال • هامة ولا طيرة ولا عدوى لا ؤال؛ ولما 
سا،.]ذكرْ الأول؟ ألحرَبَ ض القدر، ذالئ، قال: الإل؟ نجرب 

إلىكلها الأساب ورد لفهإناتاضر، باب، الأمأنكر لمن هزا في حجة ولا 
فياكلل لزم بوله،لأإرغاة متدأر سب كل لوكان إذ الأول، الفاعل 

لوكانإذ الأول؟ أعدى فمن • بقوله ل لاكه اليي مقطع ممتع، وهو باب، الأمح
الممتع.اكلل لزم غاية إلى لا كيلك، فله والدي بالعدوى حرب فد الأول 

وافر،والمال والعددكثير، سكناها دار اش، رسول يا فقالت،! امرأة، أكه. وم
•؛ مرسلا[؛ ماللث، نذكره ذميمة. دعوها فقال! المال، وذهب العدد فقل 

وشالغرس، في ثلاثة؛ فهوفي شيء في النوم كان إن ؛ لقوله. موافق وهدا 
ولاالناس، أكنر علبه ولا باب، الأسمن خفي لؤع وهوإكات والمرأة• الدار، 

وهيمسببه، ونؤع ثل سبيته يعلم ما الأسباب من فان مسببه، وئؤع بعل• إلا يعلم 
الخفية،الأسباب وهي مسببه ونؤع بعل• إلا مبيته يعلم لا ما ومنها الظاهرة، الأسباب 

إلىفالني.أمار ونحوه، ، الكعب، ومدور مشوومالخللعة، فلأن الناس! قول ومنه 
لحصولتحقيق ، ، ثلاثة؛ في فهو ء مي في الشؤم كان إن ونوله! يعلله، ولم التؤع هدا 
رئماحمل ورواه صحح، وهوحديث منه، اف لصي هريرة أيي حديث س ٧( ٥ ٦ رنم)٥ السند ني أحمد رواه ر١( 

منهما.الد رمحي باس ابن حديث س (، ٢ ٤ ٢ ر١ 
سفىالأدبامدرنمصاآ(بابالنؤم

(فىالأطانباب>طيى٩٧٢/٢ْمفيالوطأر
الأىلكن وغٍره، أنس ص محغوظ اليرإنه مد اين قال : الوءلأ شرح في الزرئاني ئال مقطع، وإمائه النوم من 

جاءتإ وهتانال المائل هر أنه على يدل •سالت، بن وعندنروه رجل المائل أن أنى عن الحاكم ائوداودوصححه رواه 
معتد،بن يحص حديث افه،س رسول سالا والرأة الرجل من كلأ أن ينهما بجمع ه افه رسول إلى اعرأْ 

٠يشواهده حس والحديث 
الفرس،شرم س يذكر ما باب الخهاد رقي عدوى لا وباب الْلرة باب الطب ر*ا/*خاواما(فى البخاري رواه )٣( 

واكرذى^^^^أ)أ/^(فياسمان،رابرداردرنمرأآبمم(فىاك،، انمرنمرْآأآ(فىاولأم، وه
افمعدرفي بن مهل حديث س الخل، شوم باب الخل ني ( ٢٢• والماتي)٦! الأدب، في ( ٢٨٢٥رنم)



ثناء،به شيءثداوون ثي كان إن كقوله; غيرها، من لحصوله نفيا وليس فيها، ١^٢ 
نذكرهالكي• أحب ولا بنار، ة أولذععمل، أوشربة محجم، شرطة في ن

اوخارى[راا.

ذلك؟كفارة وما اف، رمول يا قالوا أشنك، نقد حاجته من الطين؛ ردته من وقال! 
.؛ أحمد[٠٢نذكره خنلى. إلا حين ولا ، ^؛، إلا ط؛ن لا اللهم I يقول أن ت قال 

متنرئأ؛وأب ض . فتاؤيي من ذكرخصول 
لكهل ت فقال توبة؟ من لي فهل عفليما، ذنبا أصبت، إني فقال رحل، اله. وم

الترمذينذكره فبرها. فال؛ نعم، قال! حالة؟ من للث، فهل ت فال لا، فال! أم؟ م٠ن 
وصححه^؛.

ولصارتد ثم أملم، الأنصار من رحل كان عنهما! افه رصي عباس ابن وفال 
نومهفجاء توبة؟ من لي هل س اف رسول لي ملوا نومه؛ إلى فأرمل ئدم ثم بالمشركن، 

إ؟اذهم؛ٌبعد كدروا نوما اش بهدي فنزلت'• توبة؟ من له هل فمالوا؛ س النثي إلى 
غفورافه فان وأصلحوا ذلك يعد ص -نُوا الذين رإلأ سم(إرقوله: عمران: )آل 

]ذكرهالنمائي[ر'،.فآملم. إليه فأرمل ( ٨٩عصران: ^)^ 

اءيرْ اوكرى اكرى من رياب الدواءيالعل، رباب الإ-اء، من الخجامث باب الطب الخاري)■ا/ي'اا(في روا، )١( 
•ءن،ا اث رض اش ب- جا؛ربن حا>يث من دراء، داء لكل باب الملام قي ٢( ٢ ■ ر٥ رنم وملم 

ابنلهعةو٠وصعق،وف سحدثمداف؛نتموبنالماص، (، ٢٢* / U)(Y•• )'اأ(رواْاحمدفيافدرغم)ْ 
•حن نهوحدتث '١( ٠ الزوائد)،/ مجمع ني الهبمي ذكر، ثابت بن رؤينع حديث من ناهد للحديث ولكن 

_Y^Y)jl^^o ،) ،وذمءاكرذىوالحاكم
لغر،صحح حلما نهو منهما، اف رصي عمر ابن حا«يث من مرسلا، آخر باساد 

•صحح ؤإسناده عنهما، اف رصي هماس ابن حاديث من ارتد، توبة باب الدم نحركم في ١( ٠ ٧ ائي)U/ النروا، ر٤( 

٢١٠



أوجب،ونوله • ٠ أحمد[ر نذكره عنه. أعتقوا ت فقال أوجب رحل عن وسئل. 
,النار يستوجب ما فعل I أي 

نال!( ٢٩الثكرب)العنكبوت;ناديكم في تعال؛ نوله عن ه ثل وم
]ذكرهيأتونه. كانوا الذي النكر وذلك منهم، ؤيمخرون ال،لريق، أهل يحذفون كانوا 

س[رأ

نعم،نال! بخيلأ؟ أيكون قالوا؛ نعم، قال; جبانآ؟ الؤْس أيكون ؛ وسئل. 
]نكرُْالكارم.ةال:لأ. أيكوزكوابآ؟ : قالوا

زوجىمن تثئت إن جناح عر فهل إنليصتة، فقالت: ألتههامرأة، و-
عليه[؛؛؛.زور. ثويي كلأبس يعط؛ لم مما الشبع فقال: يعطبتي؟ الذي غير 

•يعطي لم ٌا أعطال نوص إن أنول؛ • لمقل ول 
فقال:الكذب، في حبر لا فقال: امرأتي؟ عر أكذب هل فقال: رجل آله. وم

مالك[أْ،.نذكره لاجناح. : اض. رسول فقال لها، وأقول أعدها افه رسول يا 
احمدورواه ثقات، رحاله وباقي ■همان غيرابن يوثقه لم الديلم بن والميف العتق ثواب أبوداودرثمر؛آ'ه'آ(فى رواه ( ١١

صعق.إصاده الأمع، بن واثلة حديث من ندرءمر*خهها(، الني 
بنحام حديث من نعرفه حسنإءا حديث ت وفال المكيون محوره ومن باب الضير في ( ٣١ ٨٩١رقم الترمذي رواه ر٢( 

م)r/٩'٤(lJ(،٤٩r/rشمر٦/)^٣(،J\ينسماٌر•
أبيوابن حمل بن رمد لانريابي سنه لزاد ( ١٤٤)ْ/ اكو; الدر في الموُلي وأدريه اال-مي، ووانئه وصححه 

شبش والمهقي *ود0* والطرازوابن وا؛ناك-رواكاشيفيسدْ، الممن، حاتموا؛نأبيالدسافيمماب 
.١٣عانىرصياه عنأم ماكر وابن الإممان، 

ببطحا،فيانمدقوالكدب،قالأبوصراينبال؛ر:لأ
واكرمباكرغيب واننلر أشبه، والوقوف وموقوفا مرفوعا بمما. روي ونل أنول؛ ثابتا، وجه ندأمن مأحنفله 

محهما.اض رصي سليم بن صنوان حديث من (، ٢٨)٤/ 
ذل،وطمردار*ماآ(تيابماس،وأ؛وداردرنم

عنها.اف رصي بكر أبي بنت أمحاء حديث ٌن الأدب، في ٤(  ٩٩٧١
الوجوه،س سندأبوحه لاأحفظه نالأ؛رعمر؛ مج،قهلح، ؤإمحتاده الكلام في  ١١٠مر*٩( ٨ ٩ / الوحنار٢ في ماللئ، رواه ر٥( 
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ننفيهكيف له؛ مميل النمل، ديب من أحفى فإنه المرك، هدا اتقوا ت ال. ون
نشركأن من بك نعوذ إنا اللهم • نولوا * فقال اش؟ رمول يا النمل دبيب من وهوأحفى 

أحمد[لاُ.]ذكره نعلم. لا لما ونتغفرك نعلمه، شيئا بك 

الشركوما ت نالوا الأصغر، الشرك أمتى على أحاف ما أحوف إن ت ه ال وق
الناسحزى إذا القيامة يوم الى تعاف يقول ، الرياء ت نال اش؟ رمول يا الأصغر 

■جزاء عندهم نجدون هل فانظروا الدنيا، ني ئراوون كنتم الدين إلى اذهرا بأعمالهم، 
احمدارآ؛.]ذكره 

همالأىرونأُّوالآإلأمنفقال• القيامة، أعمالأيوم الأحرين عن ثل. يم
ماونليل شماله، وعن مميته وعن حلفه، ومن يديه، ب؛ن من وهكذا وهكذا هكذا قال 

يآرم•
(شقذلك٨٢ولمدواإمماسمميظلمه)الأنعام: ؤوالذبنأموا نزلت: ولما 
ذلك،ليس • اف. رسول ممال ه؟ نفيفللم لم وأينا اف، رمول يا وقالوا: عليهم، 

لفللمالشرك إف ياف< تشرك لا بي ت لابنه لقمان قول تسمعوا ألم هوالشرك، إنما 
عليهار'؛.]مض (. ١٣)لقمان: 

اف.رحعه الزرش ملم ين صنوان حل.ث عن مرملا، مار ين عطاء من صفوان •،ن ب اين روا، وتد 
■حن ومو الأشعري، رعرس حديث >ن والطراني، ، ١( ٩ ١ • اص)٩ ني احمد روا، ر١( 
حديثومو لجد، محمودين حدين، ن الزمد، في وانهقي الدسا أبي دائن (، ١٢٣١ رنم)٩ احمد روا، )٢( 

صحح.
محاويهو)م/آ0أ(فىهمك1ة،وبرُم)،آه(في
صرْ/،اواا(فيم5اةبابسفىصهمكاة،ٌن

عنه.افه رصي ذر حديثاايي 
يلسواإيانهمؤرام الأنعام؛اب، مورة جر موثي ظلم دون ظلم الأيمان؛اب، في وءآخ( ٨ ١ / الخارى)١ روا، )٤( 

يم)بم\.مفيافر،سضط،اينسردرصياف
عنه.
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عليكمهوأحوف بما أخركم ألا فقال! الدجال، المسيح يتداكرون وهم عليهم وحرج 
وماالشرك؟قال:قالوا: اكركالخفي، فال: بلى، : ئوىسالحانمجال؟ما

ابنتذكرْ أنشومارجلسي،، 
ساراء.

نارأفآصرموه حطا فجمعوا أصحابه أمر الذي الأمير طاعة عن افه. رسول وسئل 
فيالطاعة إنما منها، حرجوا ما لولحلوها : فقال. فيها، يالدحول وأمرهم 

منهمأمركم من لمقل؛ وفي الخالق، معصية في لمخلوق ؤئاعت لا إ لفظ وفي العروق، 
'.تءليعو٠ر فلا الاه بمعصية 

فيهاتخصيص ولا كان، من كاسا اف بمحصية أمير أمر0 من لكل عامة فتوى فهذه 
أللمة.

أثع،رائعسد من 

الرجليشتم كيف سألوه؛ والديه، الرجل شتم الكبائر أكبر من إن : و. ال قولما 
ءليه[أم.]متفق وأمه. أباه فيسب وأمه، الرحل أبا يب قال؛ والديه؟ 

الوالدين؟عقوق وما قيل: الوالدين. عقوق الكبائر أكبر من إن احمد: وللإمام 
وأمهأ؛ُ.أباه فيسب وأمه، الرحل أبا يب ؛ نال. 

صعيدأيي حديث من حن، وهرحديث والسهقي والسمعة، الرياء باب الزهد كتاب ( ٤٢٠٤رنم)ماجه ابن رواه ر١( 
ءن<.ائه رصي الخدرمح، 

والطامةالمع باب الأحةام وش الهمي، حدانة بن اف ءّد سرية باب اللغازى ني وخ؛(  ٤٧)a/ البخاري رواه )٢( 
والتاثيهمرالخيال، ٢( ٦ ٢ رنم)٥ داود وأبو الإمارة، قي ( ١٨٤ر'رنم لم وممعمية، تكن لم ما للإمام 

منحدين،ءليتيا؛يطاو،رصيافمح4.السعة، )يماا0ا(اي 
صا؛اه،وضلمرذمر-آ(فيالإيان،وبيرنم

محها.اظه رصي العاص بن ممرر بن اش عيد -b■^، من الأدب، داودرنمرا؛\0(في وأم ر'آ'ااا(إياور، 
•صحح وهوحديث صرو، بن افه مد حديث محن ر؛(رراْاحملرنمرها"؟ا"(، 
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هذهشواهد وفدتندمت لمدها، المرع وطلب الذرائع، اعتمار قي وهوصرح 
كفاية.فه مما القاعدة 

نوةبعشر الرجل يزني لأن ذمال؛ حرام، • قالوا الزنا؟ ش تنولون ما ! ونال. 
لأننال حرام. نالوا• رنة؟ الني تهولون وما جاره، بامرأة يزني أن من رعلبه أب

٠احمد[ نذكره ٠ جاره بيتا من يرق ان من اير أبيات عر من الرجل يرق 

مماأحاك ذكرك نال أعلم، ورسوله افه قالوا• الغببة؟ مجا أتدرون ت س ال وق
ؤإناغتبته، فقد ماتقول نيه كان إن نال! أقول؟ ما أحي قي كان إن أرأيت • قيل يكره، 

.المارآُ منذكره بهته. نقد تقول ما فيه يكن لم 

منتدكر أن ت فقال الغيبة؟ ما ت اف. رسول سأل رجلا أن ومالك أحمد وللامام 
ُإذا• الثه. رسول فقال حقا؟ كان ؤإن افه رسول يا ت نقال . يسمع، أن يكره ما الرء 

الببمازلأى.فذلك باطلا نلت 

اممائر

لقتلالزور، وقول الوالدين، وعقوق بافه، الإشراك فقال؛ الكبائر، وسئل.عن 
حنيةولده الإنسان وقتل العموس، وين الزحف، يوم والفرار اش، حرم التي القس 

وهذاالحصنان. وقذف الشم، مال وأكل والحر، جاره، بحليلة والزنا معه، يطعم أن 
أحاديث،.من مجمؤع 

وذكر،(، ٦٠٥ر•آ/ الكبير ش واكلبراتي (، ١٠٣الفرد)نرالأدب والبخاري ، ٨( زالند)ا"/ احمد رواه ر١( 
الأموي.ين القداح حديث من حن ومحوحديث مات، ورحاله ( ١٦٨)a/الزواش مجمع في الهبس 

واكرمذيزتمر0^ا(فىاور^ببابفيس، 
عنه.افه رصي هريرة ايي رواية من والحديث ا صحح حن حديث الترمذي ونال والصلة، 

عنداحمد.نحد، ولم صعق، إمتاد، وني الغية، ماحاءفي باب الكلام، في ( ٩٨١^)Y/ الوءلأ ني مالك روا، )٣( 
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والخاهوالماهاه للديا العلم ونعلم إظهاره، إلى الحاجة عند العلم وكتمان زوجها، 
وشدبرها ثي ارأة يإبان الحمام، ني والفجور والغدر، الناس، والعلوعلى 

أحكامهني واثهامه ، يافّ الظن اءة ؤإمالخير، عمل من وغرها بالصدقة والمن محيضها، 
نوقالماهر وأنه عرسه، على واستوائه وقدره فضائه والتكذيب والدينية، الكونية 

الكلمإليه بمعد وأنه إليه، المسيح رغ وأنه إليه، به عرج اممه. رسول وأن اده، عب
كلينزل وأنه غضبه، تغلب رحمته وأن عرسه، على فهوعنده كتابا كب وأنه الهلب، 

كلموأنه له؟ نأغهر تغفرني Jمن فيقول! الليل سهلر ممضى حين الدنيا سماء إلى ليلة 
أدمنائي وأنه •؛٥^٨؛، إبراهيم واتخذ دكا، فجعله للجبل يجلى وأنه تكليما، موسى 

سماواتهشص وأنه بيديه، آدم حلق وأنه القيامة، يوم نبينا وينادى مومى ونادي وحواء، 
القيامة.يوم الأحرى باليد والأرض يديه بإحدى 

أبمآألكبار من 
فه—و

زوجها،على المرأة وتخببث، استماعه، يحبون لا قوم حدينا إلى الأس٠تماع ومنها 
عينيهيرى وأن يكن، لم أم ظل لها كان سواء الحيوان صور وتصوير سيده، على والعد 

الخمروسرب وكتابته، عليه والشهاده ، وإء2لاؤْ الربا وأخذ ترباه، لم ما لمام اش 
الكهنةؤإتيان اللعن، يستحق لم من ولعن ثمنها، وأكل وبيعها وحملها وعصرها 

الله،لغير والجود يانوالهم، والعمل وتصديقهم والنور٥ والمانين والجميز 
قمرماثاءوند ، نقدأسرل؛،را؛ اف، بغير حلف من ! النبي. قال كما بغيره والحلف 

كتاب( ٤ ٥ أ/ )٥ رنم الخاكم ودوام ا اف بغر الخلف كرامحة ز جاء ما باب والندور الأممان في ؛ ١  ٥٣٥)الترمذي رواه ( ٤ ر 
ورواهاحملرآ/هآا(،عرشرطهما، التلخص وش الشمن، شرط على صحح الإممازونال: 

رصيعمر بن اف عد حديث من موارد، ( ١١برتم)لماما ومر الإحسان ( ٤٣٤٣برقم)حبان وابن ، ٢( ٩ / ١ ٠ ر السن 
صحح.حديث وم عنهما، اف 
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وهوأكبرالكبائر، من هذا بل • سمة أوترك أوصملألة بدعة يدعوإلى أن ومنها 
•ه اف لرسول مضادة 

رسولنال نال! شداد، بن المتورد حديث من صححه ني الحاكم رواه ما ومنها! 
بمملمنام ومن القيامة، يوم نارجهنم من بهاأكلة اض أؤنمه أكله بمسلم أكل امن ت ه اض 

ثوباالله كساه ثوبا بمسالم اكتى ومن وسمعة، ؤياء مقام القيامة يوم اش أنامه سمعة مقام 
القيامةا(لا/يوم نار من 

عليهكذب من المسلم أحيه بأذى إليه وتوسل ذلك، إلى توصل أنه الحديث ومعنى 
بالزور،علبه والشهادة به والازدراء عليه، واللعن غيبة، أو أولزة همزة أو أوصخرية 

وسهله،نى وأوغ الماس، من كثير يفعله مما ونحوذلك ، عدوه عند عرصه ص والنيل 
الممتعان.وافه 

الالن.ى وهوالإحهار وأشكاله، أصحابه بالحصية؛؛ن والافتخار التبجح ت ومنها 
فيأتيولمانان، وجهان له يكون أن ومنها! • ه نفشر س عافاه ؤإن صاحبه، الأٌ يعافي 
أحر.ولسان بوجه غثرهم ؤيأتي ولسان، بوجه القوم 

مخاصمةومنها! • فحثه اتقاء ؤيحاورونه الناس يتركه فاحثأبذئا يكون أن • ومنها 
أنا! ومنهله. ليس أنه وهويعلم له ليس ا مودعواه بايلل، أنه بعلم باٌلل في الرجل 
بابنه،وليس فلأن ابن أنه أويدعى منهم، وليس اطه. رسول آل.ت من أنه يدعى 

ترغبوا*لا أيضا; وفيهما  ٢٢حراماارعليه فالحة أبيه غير إلى ادءى اس الصحيحن! وفى 
ريسأيضا: وفهما كافر«رم فهو أبيه عن رغب فمن عنآبائكم، 

رقمالتدرك ش والحاكم (، ٢٩٩/٤اكرنر راحمي انست، نر اب الأدب (ز  ٤٨٨أبوداردرمم)ا رواء )١( 
عنه,اف رصي شداد بن المتورد حديث منر تال وهوكما صحح اكلخيمر؛ فير وتال وصححه ٧( ١ )٧٦ 

(٥١١٢ض١يه،رطمرتمر٣٦(فىالإبمان،وأيوداودرJم)
٠محه افه رصي، وقامى معدبنرا؛ي، حديث ص قبرالأدب، 

يانأرارءبءزاايه.وملمرقم)أاآ(؛اب رادرإرصرايه، زالغراضباب ( ٤٧/١٢الخارى)روا، ٢٣)
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النار،من مقعده وليتبوأ منا فليس له ليس ما ادعى ومن وندكفر، إلا وهويعلمه أليه، 
إلاحارعليهار١،.كيلك وليس عدواف بالكفرأونال دعارجلا ومن 

بقتالندأمر الني. كان ؤإذا ورسوله، افه يكئره لم من تكمر الكبائر؛ فمن 
بمرقالإسلامكما من وأنهم ماء، الأدم نحت قتر سر أنهم وأخر الخوارج، 

ومخالفةبالسنة، كمرهم من فكيف يالدنوب، لمان المتكفير ودينهم الرمية، من السهم 
إليها؟!والتحاكم وتحكيمها لها الرحال أراء 

وليؤيحينه، ؤينمره محدثا أويؤوى الإسلام، في حدنا يحدث أل ومنها؛ 
والماسواللألكة اض لعنة ه عليفاإمنممثئواأوآوىساوثا، الصحيح؛ن! 

نمليلت الحدث أعفلم ومن ءد'لأاأآا. ولا صرفا القيامة يوم منه الله يقبل لا أحممن، 
عنهوالدب ذلك أحدث من ونمر خالفهما، ما ؤإحداث رسوله، وسنة الله كتاب 

رسولهوسنة الله كتاب إلى دعا من ومعاداة 

حرمفي القتال واستحلال الصيد ممل والإحرام الحرم في افٌ شعائر إحلال ت ومنها 
للرحال.والفضة الذهب أواني واستعمال للرحال، والذهب الحرير لبى • ومنها • افه 

وأنالكبائر من يكون أن فيحتمل االءثر0مركااأ'أا قال! أنه الني. عن صح وند 
أنومنها لرع؛ته، والوالي الإمام غش ■' ومنها الخيمة، من العلول ومنها؛ • دونها يكون 

حاليان باب الإيمان ني ٦( رغم)١ ومسلم واللعن، الباب من يايتهى باب الأدب ثي ( ٣٨٨/ ١ رواءالخاري)■ ر١( 
ذرالسارىنمافسم.أبي إيانسرءبءنكوءوملم، 

وطمرتمر''\ما(الأسر، فكاك وفىالخأادباب اسم، محاب باب (فيالالم ١٨٣)أا(روا،اومحارىرا/ااخاد
ئكرطىرومصاأ(فيافلأ»وب،هر

محه.اه رصي طالب، أبي بن ملي حلم، ُن ص/مآ(، 
وابنماحاءزالطر؛، السرباب ش ١( ٦ ١ ر٤ رقم والترمذي ، الطر؛ ش الط-اباب ش ( ١٣٩ رنم)• )٣(رواءايوداود 

وتال، •*C■ اه معودرصي بن صداه «؛jJb v- عن (،  ١٣٩والمهتي)خ/وا؛نعا-بم)ممهآ(، ح؛انرقم)'اأاا■(، 
.Jliكما وم ا صمح حسن حديث هذا 
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ومخادعتهالملم احيه الكر ت ومنها بهيمة، على أويقع منه، محرم رحم ذات يزوج 
تهانهالامومنها! . بهاا؛اُ أومحار لم مبمكر من امالعون إ نال. وند ومضارته، 

ونحوبرحله، وطته من اف كلام لمه أن يعقد لا من يفعله كما حرمنه، ؤإهدار بالصحف 
بمننكيف وقدلعن.سطذكلآ؛، الطريق، عن أعس بمل أن ت ومنها ت ذلك 
المقيم.صرامحله أو اف ؤلريق عن أمحل 

علناف.من رسول لعن وقد وجهها، أودابة؛ي بممَإسانا أن ومنها؛ 
تنمه.اللائكة فان الملم، أحيه على الملاح يحمل أن وضها: . ذلك^ 

الما تقولوا أن اممه عند ثنا ٠^^؛ تعالى! افه قال يفعل، لا ما يقول أن ومنها! 
علم.يغير ودينه ايله كتاب، ش الخيال ومنها! • ٣( ؛ ، )الصفتفعلون^ 

المالكةا(ر؛؛.ء مي الخة #لايدحل الحديث! وفي برقيقه، اللكة إماءة ومنها! 

يداه.تعمل لم مما إليه يحتاج لا ما فضل المحتاج يمغ أن • ومنها 
فييد0 صغ ممن لاعبه لتشبيه الكبائر، فهومن يالنرد اللخت، وأما القمار، ومنها! 

بمزلةاللم، فإن به، التنبيه يتم فحيثن به، الآل أكل إذا ولاسيما ودمه، حنرير لحم 
وهوالحماعة؛ في الصلاة ترك ومنها! الخنزير. لحم أكل منزلة المال وأكل البد، غص 

ونرتدمجهول، وهو الكندي ملمة أبر منيه وقي والنش، الخيانة ني جاء ما زالر ( ١٩٤٢رتمرالترمذي رواء ا ر١ 
٠عنه افه رصي الصديق بكر أبي حديثؤ من حديثاعرييؤ، ت الترمذي ونال الخديثا، ل،ن وهو المخي 

حن.حديثا وهو عنهما، افه رصي عباس ابن حديثا مجن ا، ١  ٨٧٨)(ر٠م ٣١٧/١رند الفي أحمد رواه ر٢( 
ر»مرأا"هاآ(داود وابر فيه، ووممه وجهه ني الحران صربا عن اض بابا الماس ني  ١٢٢ ١  ٦١رنم لم مرواه  ٢٣)

رصياث ب بن جابر حدبنا س الخيال، اهم،  ١١٧ رنم)■ داكرمذي الوجه، هم، الرم عن الهمح، باب الحاد م، 

وهرالمخي، يعتوبؤ ين فرتد منيه وش الخدم إل الإحسان ماحاءل بابؤ الروالصلة اني ١ ٩  ٤٧الترمذي)رواه  ٢٤)
ijj  'ول"حنفله،س فرندالمخي واحدني وغبر أيوباالحياتي غريبارندتكلم حديثا الترمذي؛ قال الخديثا

■عنه اف رنحك، بكر أبي روابة س والحدث 

٢٢٠



لحرقيكن ولم ، عنها انخكن نحريق على افه. رسول عزم ونل الكبائر، من 
الخماعةعن يتخلف وما رأيتنا ولقد نال! أنه عود مابن عن صح وند صغيرة، مرتكب 

الكبرة.فوق وهذا . اوفاقأأُ معلوم منافق إلا 

أوالخمعات ودعهم عن اوتتهير؛أمام لم! مصحح وفي الخمعة، ترك ومنها; 
النيص بد ج بإسناد المن وفي ، الغافلزا من لكون ثم نلوبهم على اف ليختن 

.٠ قاJهاار على اش ؤلع تهاونا جمع ثلاث ترك أمن •' ال ق. 

ماالختل من ؤيعلمه ذلك، على أوتدله تركته، من وارثه ميراث يقللمر أن ومنها• 
؛خرجهساايراث•

إلىالكبيرة من يرتقى ند وهذا منزلته، يه يتعدى حتى المخلوق الغلوفى ومنها: 
المرك.

نبلكمكان من هلك ؤإنما والغلو، ءإياكم • قال أنه اش. رسول عن صح وقد 
اياروأكل كما الحسنات يأكل ءأنه المن! وش الحمد، ا! ومنهواارْا. لغالب

الماحي،ر»م)اها"(فى ومنم ابماعأ، صلاة وجوب باب الجماعت صلاة في '١( -٨ ١ • ٤ رآ/ الممحارى رواء )١( 
والمار(، ٢١٧بجصإ0رآ؛ه(وهم،الىرقا)وانيطآ)ا/ا<أا 

.ءن4 اف رمحي مريرة ابي حدبن، عن ، ( ١ ' ٧ / ٢ ) 
والتاي، الملأ؛ الهدى،وأاوداودرُمر'هه(فى س من الخماعأ صلاة باب احي الم؛ي ( ٦ ٥ ر٤ رنم رواءملم ( ر٢ 

(٩*٨/٢Jني ١)افعريرضي مابن على مرنونا بهن بالى حيث الصلرايت، على الحاففلة باب الإمامة *١

ءنحدثابنءاسرصيرالنماتي)'أ/خخواخ(، الخمعة، ترك ش اكنليظ باب الخععآ نى ٨( ٦ ر٠ رنم لم مروا، )٣( 
اهمح،ا.

انيوالنالملأة، قي ( ٥ ٠ ٠ ر والترمذي الجمعة، ترك قي التشديد باب الصلاة في ( ١ ٠ ٥ ر٢ رنم أبوداود (رواه ٤ ) 
.ينرامد، حن حديث، رم وغيره، الترمدى وحني ، ( ٨٨)"ا/ 

منحلثا؛نتماسوإسناد1ّ0>يح، الخصى، الظاط واواي)ه/خآآ(فىالخجباب ره(روا0احمد)ا/هاآ(، 
•اشءن،ما ينحي 
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قنالالني. امر لم صغيرة كان ولو المهبملي، يدي J؛j( الرور ت ومنها • اءص الحطب 
بينمروره محن له خرأ عاما أربض ومصالحه حوائجه عن ونونه يجعل ولم •  ف

آعلم.واف البزار. مسند في كما يديه 

فمل

بمافارجع ه محاه س مسطرد 
ؤإنمهاجر، فأنت الزكاة وآست الصلاة، إذاأنمت فقال! الهجرة، عن ومحئل. 
أحمدارأ؛.نذكره بالمائ. أرصا يعني مت١الضرمة. 

فإنهابالشام، علك فقال: بلادأيسكها، له يخار أن إوآلة بن افه عبد س وسأله 
وامثوابيمنكم، فعليكم أينم فإن عياله، من حيرته إليها يجتبي أرصه، من افه حيرة 

صحيحال؛ا.بإسناد داود أبو تنكرْ وأهله. بالشام لي يتوكل النه فإن ركم؛ غد من 
*قال تأّْرُي؟ أين اش رمول يا • فقال حكيم بن بهر جد حمية بن معاؤية وسأله 

.وصححهارْ؛ الترمذي ]ذكره نحوالشام بيده ونحا هاهنا، 

مللأءنسنوكليالحاب،ماهو؟فمال: وسألنه.اليهودُءنالرعد: 
فال:يسمع؟ الذي الصورتا هدا فما نالوا: اش. يشاء حمث به يوقه نار من مخاؤئق معه 

يمحىرترة ابي ص جد• رأمدص بن حديث!^١٠٣ م الخط م باب الأدب ني ٤( '٩ ارئاءأبرداودلنم)٣ ١ ١ 
المخهمرا/ألأآ(رذملخساسوئل: 

يمح■
ءنه«ا.اه رمحي يمر ين صداف4 حديث ص الملي، يدي الاربض مغ باب الصلاة ش ( ٥ ' ر٦ رنم لم ماردا• ر٢ 

)■أ(رراْاحملفيافد)آ/جآ(ئطد،س.
صء؛ح.ؤإصاد، التام، مكنى باب؛ي الخهاد ش ٢(  ٤٨٣)يقم أبوداود روا•  ٢٤١
حن.ؤإساد، عاحاءرالثام، ياب المس ش ( ٢١ ٩٣)رقم الترمذي روا• ( )ْ 
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حرمعما نأحثرنا * قالوا مم صدمحت، ٠ نالوا ، امرت ، حثتنتهي حتى السحاب رجره 
الإبللحوم إلا ش-؛ئأيخنمه يجد فلم ا، الثعرق اشتكى • نال ه، نفعلى إمرايل 
وحسته[أا؛.الترمدي نذكره صدت. قالوا! ه، نفعلى حرمها فليلك وألبانها، 

قومالعن لم اف إن فقال! المهود؟ نل من أهي وسئل.عن 
علىاف كب فلما كان، حلق هوا ومر يهلكهم، حتى لر نلهم فكان فمسخهم، ممل 

أحمدارآ'.]^٥ مثلهم. جعلهم مخهم الهود 

قيهميشتتركر الدينر إ قال الممبون؟ وما عائثة؛ فماك الغربون، فيكم وقال؛ 
وسمواالأولاد، فير للأمر النياطن مشاركة من وهدا ، أبوداودارآ؛ ره ]ذك• الحنر 

مغرب.عقاء قولهم؛ ومنه أصولهم، مر وانقءلاعهم ابهم أنلبعد معري؛ن 

قال:هاهااتزر، وقال: أبنأمر؟فاشارإلىظمساقه، والههرحلفقال: 
فإن، أسن، فإن امسن، فوق فهاهنا أبيت فإن ، ذانم، من، أممل، فهاهنا نال: أست،؟ فإن 
أحمّداُ؛'ا]ذكره فخور• مختال كل بمما لا افه 

أتعاهده،أن يسترحيرإلا إزاري إن فمال: عنه الله رصي الصديق أبويكر وسأله. 
لمحتلأء إزاره حن من، ال: وقالثخارىارْ' ]ذكره حتلأء. يفعله ثمنر لمت، إنلث، فقال: 

لمشهاب ين كر سله د؛ي  ٤٢٢٧ / ر١ نل• وأحدزالالنعي' مررة ومن باب التمر ؛ي ٣( ١ ١ الترُن-ى)٦ ارواه ر١ 
صحححن حدث مذا الرذي: ثال وليلك بها، يقوى مواعد ك ولكن ثمان، ويانررحاله حان، مرابن يوثقه 

•عنهما تماسرضاف افبن تمد حديث من غريب، 
حن.حدين، وعر عري مبن ائه ءّد حديث، من رتمرآ'خ"ا(، )ل/هآمأ( الند ني أحمد روا، )٢( 

صعق،.ؤإساده أذنه، ني بوئن يولد انمي في باب الأدب في ٥( '١ رثم)٧ داود أبو يراء  ٢٣)
في١(  ٧٨الترذي)٤ ورواءءعناْ عنه، اظه رمحي الهبمتي يمه أبي حديث رنم)ْأْْل(ءن الند في رواءأحمد ر٤( 

وهوصحح، حن حدين، الترذي; وفال، حذيئة، حل.يثا من الزينة، في  ٢٢'٧١رع/ا'آ رالنار اللاس، 

رنموملم ، مرخلاء من حرثوبه س وباب ، الخل:► م تربه م، م، باب الماس ش  ٢٢٢٣ا/ ألخارى)' رواء )ْ( 
عمررضيبن تمداه حديث، س (، ٢٠٦والماتير)a/رهخ'آ(ز،اللاس،وا؛وداودرنم)هد«؛(فيادامر،، 

ائب.
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يرخنت ثال ولهن؟ JJJاالنساء تصغ فكيف ت ملمة أم فمالت القمامة. يوم إليه اض ينفلر 
^،١١؛.يزدن لا ذراعا يرمحن ت نال أقدامهن، تنكثف إذأ ت فقالت، ثبرأ، 

فيه؟أفأصل شعرها، فتمرق ا-ةصبة أصامحتها اسي إن •' فقالت، امرأة، ألته. وس
عاإيه[رآ'.]متفق والتوصلة. الواصلة افه لعن فقال: 

مانعص 

اتهم.لا فقال: الكهان، إتيان عن ومثل. 

يردثهم•فلا صدورهم، في يجدونه شء ذللن، نال؛ الدرة، عن ه ومثل 
حتلهوافق فمن يخهل، الأنمياء من نبي كان I فمال الختل، عن ئل. وس

.٠٣فذاكر

يحدثونناإنهم السائل؛ فقال ، بثيء ليسوا • فقال أيضا، الكهان عن س نل وص
ولتهأذن فى فيقذفها الخز، يخهلفها الحق من الكلمة نالك، فقالI فيكون، أحيالأبالشيء 

عليه[١'،.]مممق كدبة. مائة معها فيخلتلون الإنس، من 

اس،وىنيرخ/؟'أ(فيشط،ومداودصردا)اميا(فيسسابطهفىمضل، )ا(رداء 
.«< Jl<أم حاوث من ا تال كبما وم صهحح، حس حديث اكرمل.ي وتال ا اللباس رةم)هااأ(ءي 
المرةم)آأاآ(فىال0س،وُولج\.ف>سمير ا/،"ا*اويا"آ(فيالاباسبابوصلاضر، )أا(وواْالخارير• 
 /U(ءن،اؤاف رصي أمماء حدين، ُن النية، اني ١ ^٨٨ ١  ٨٧والنار

(oVUرنم)منم وروام ينه، الد رضي الخكم بن •عاؤا حدين، رثم)'آهآ'آاا(من حدين،'لويل في أحمد رواه )٣( 
يابالملام ؛ي ( ٩٣ول  ٩٣رنم)'وابرداود إباحته، من ماكان ونح مرالصلاة الكلام نحرم ياب، الجد مر 

بنرمعاؤة حاويث منر الصلاة، مر الكلام سهوباب المر ١( وح ١ ٤ —امر)م والتالملأة، مر العاءلى سمت، 
اليي.الحكم 

رنملم وم، ليس؛ثيء للنيء الرجل قول، الادبا؛اب، وش الكهانأ، باب، الخارى)'ا/هما(ماالطس، رواء )٤( 
مها.اض رضي، ءاتثة منرحديث الكهان، الكيانأؤإيان تحرم باب، مراللام ٢( ٢ )٨٢ 
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همداص

■أيئس دفي'لآ"مْه الدنا الحثاة ش السري ^^٠( تعالى؛ نوله عن وّئل. 
ُ.أحمد[أ ]ذكره له. ترى أو الصالح، الرجل يراها المالحة الرؤيا هي ثقال! ( ٦٤

صدئك،كال إنه فقالت نوفل، بن ورقة عن عنها الاله رصي حديجة سألته. وم
النار،أهل من ولوكان يابسض، وعليه التام، ني رأيته فقال! تظهر، أن فل ومات 

ذلك"؛.غير بس عله لكان 

الفقال! أثره في فاشتد فتدحرج صرب رأمه كان التام في رأى رحل أله. وم
.، ملم[ر]ذكره مناملث،. في بلن، الشيهلان يتلعب الناس تحديث، 

موته،بعد يعني بحري، عينأ مظعون بن لعثمان رأيت •' فقالت، العلاء أم ه وسألته 
له؛؛،.يجرى عمله ذالث، فقال: 

وأحمدفيافاو)ه/هام،ؤلهماونريىفيساسه، (فىارؤااب،ملخسار: ٢٢٧٦امطى)
^^ذلأقاتصضالأمطاعلإنأاشين ١٧٧١٩والطرى)ح\ييا,,(، ١٢١٠واورارس)آ/

ايابهم( م، أيفأ انقطاع ونها ١(  ٢٧٧ ر٠ عتلالطري أ-؛مى طريق وله مائة من سعع ينءوف(ام الرحمن يل 
عنه.اس رصي المايت بن عيادة حديث من وتقريه ل، تشهد أحاديث 

ااززهم6عن عدارجمن بن عنمان اكيهسحديث بابماحاءفيرلا رذمر؟مآآ(فىالرلا الترمدي رآ(رواه 
رندت نقول بالقوى الحديث أهل عند ليس الرحمن ء؛د بن رءثم،ان غريب حديث هدا ت وقال عاتشة عن عروة عن 
صيردة ص أمحاالأّود ص لهعة ابن( طربجا ص احمد وأحرجه ض بن وكذبه متروك التقرببا: هم، الخانظ »ال، 

اعلمن لوكان( يضاناحسه يابأ عله ^i_، ندرأته فقال: نوفل ين ورنة عن ه الني مألت، حديج،ن أن( ء1ئثان 
عتيا.اف رصي حديثاءائ-ة من ميءالحفظ، لهتعة واين يض، ثياب عله يكن النارلم 

اللهدٌي، افه همد بن جابر حدين، من التام، ش الشٍطال يتلعت، يخبر لا الرؤيا؛اب، ي ٢( ٢ رثم)٨٦ لم مرواه ر"ا( 

اكحولضصةفيانام،وفىالحائزباب، 
فىممه،سحدبث،أمس،الآمحارُه.

٢٢٥



نىس
أحد؟لم فإن فال! اطه، بكتاب نال؛ أقضي؟ م فقال؛ معاذأمأله أن أبوداود وذكر 

عيتيكفي وعفلم الدسا، اسندن فال! أجد؟ لم فإن ت نال ، افه. رسول نة فبنال 
امتصعرهاأي! الدنيا، اسدن وقوله! ٠ بالحق الله فيددك رأيل واجتهد اش، عند ما 

^^١؛.

عائفتاوى 

،بغلا^١٧ألاأح٠للكح٠ارأعرفرس، فمال: وس-ألههدحيةالكلي، 
أحمدارأ،.]ذكرْ ملمون. لا الدين ذللث، يفعل  U1فقال: فتركبها؟ 

(فى١٣٢٨ر١٣٢٧ييفيس،وامضرقإر
إسادهرلٍس عزاالوجه س إلا لانم؛بم حديث يدا التزمذي: ونال يغضي، كف القاصي في جاء محا باب الأحكام 

أبومعاذوعنه أصحاب عمروعن بن الخارث تاريأءه ش البخاري وقال • التلخيص الحافظ؛ي ونال ا بمتصل عندي 
مهديابن وأرمله يكدا، عون أبي عن شب روا، العلل; في الJارةطي ونال ولايعرف؛هل.ا، لابمح عون 

يال.كرونهكلهم الفقهاء كان ؤإن لايمح أ التتامة العلل في الحوزي ابن الحاففل ونال أصح، والرمل عنه وحماعات 
العربيبن أبوبكر نال فقد العلماءبالمرل بعض رقدتلقا، أنول صح؛حأ. معنا، كان ؤإن عليه ويءت»ل.ون كتيهم في 

النولداليين صحح *ر قال س ومنهم لابمح، قالإنه س فنهم محذاالحديث ش احتلناالناس ؛يشرحالتر'ذي؛ 
وتمدمعبد، بن يحص متهم الفقهاءوالأثعة من جاعت عته روا، الحجاج بن شعبأ يرؤيه مشهور حديث فإنه بصحته 

فكفيإلابهل.االحدين؛ يعرف لم ؤإن عته يروي الذي عمروالهذلي بن والحارث دابوداودالطالي المارك، بن اث 
منيكون أن زمرتبه حظه وغاية به والتعريف؛ له التعديل ز نمة ن للمغرة اخ ابن للكون ى' شب بروايت 

حماعةعن الأمماء إمئا»ل الخم في يكون أن أصحاب،عاذمجهولاؤيجوز ين ولااحد فيه ذللنا ولايقوم الأفراد 
انولأيكونحدتتيرحلحدشإJنقال سمالح٠ااةإuيدحلإيالجهولأتإناكانواحدأ، 

البخاريحرج وقو بلد، أصيفواإلى أن بهم نيئتعريفا وقد فكف؛ اختماص له يكون حش صاحبا للرجل الرجل 
حملةفي الحاويث؛ ذلك يكن ولم عروة عن يتحدثون الحي سمعت ا رني اليا همروة حديثا ش الصحة شرط الذي 

صدجال حلني الزعري؛ عن المحح رفي أخرنيرجالستمراءقو'ه، القامة: ياللثافي وقال المجهولات، 
•الومح، إملأم ش المم ائت؛ صححه وقد أقول جنازة ءر صلى ُن *ريرة ابي 

رنمورواءأبوداود حن، حدين، وهو ا عنه افه رمحي الكلي حديثالحنة ن ١(  ١٨٣ ر٦ الندرقم ارواءأحمدفي ر٢ 
الحبرعلىسل الشديدفي ^سئي)آ/؛آأ(باب 

•صحح وهو^-_؛، عته، افه لبارضي  ١١٠أبي بن علي حدينا *ن الخل، 
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منوشرابهم الأيتام طعام عن طعامهم عزلوا اليتم، مال أكل قي التشديد نزل و،لا 
تقل النامي، عن I تعالى اش فأنزل اش.، لرسول ذلك فذكروا شرابهم، 

(فخلتلواطعامهمبملعامهم٢٢٠سمض،ئلحالخلوهمفإحواكم4)اكرْت 
بنرابهم؛؛•وشرابهم 

الكتابعليك أنزل الذي تعالى: فوله عن عنها اش رصي عائشة وساف. 
محبوننخ قلوبهم في الذين فأما متشابهات، وأحر الكتاب، أم ص محكمات أيان منه 
يتبعونالذين رأيتم إذا • فمال ٧( عمران؛ )آل اويلهب وابتغاء الفتنة ايتغاء منه سابه ما 
عليه[زمتفق فاحذروهم. اف، سمى الذين فأولئك منه، تسابه ما 

يسمونكانوا ت فقال ( ٢٨ت هاروزه)مرم أحن ريا ت تعالى نوله عن وسئل. 
مفيم من والصالخن أنبيائهم بأسماء 

أويزيدون^ألف مائة إلى ؤوأرسلناْ تعالى: قوله عن ٠ سئل أنه الترمذي وفي 
iالءشرةآلأف١؛ء.الزادة؟ /اةا(كمكانت رالصاض: 

والمالي، ٤(  ١٨٣رنم)جرير اين وأخرجه الطعام، اليم؛ي مخالطا باب الوصايا ثي ( ٢٨٧ر١ رقم داود أبر رواْ ر١( 
ئدالماب بن عمناء أن إلا مارت< ورجاله عايه، إذانام اليم مال من للوصي ما باب الوصايا (فى ٢٠٧ر٢٥٦/٦)

دموا' ء-هافه رمحي ■ماص ابن حديثا من الاختلاط، بعد 0 سع ثل ومرجرير صه والراوي باخرء، اختلط 
بشواهده.حمن حديث 

منالهي باب (فيالعلم ٢٦٦0مات،وLمرذمر
موايوداودرنمصاْ؛(فيالخ، (، 0٢٩٩٧بمآآ(فيايورنم)

عنها.اممه رصي عاتثة حديث 
رقموالترطى الأسماء، من يتح—، ما ويان القاسم بابي التكي عن الهي باب الأداب ؛ي ٢(  ١٣٠سلم)رواه )٣( 

ابنحدينا عن إلا نعرنه لا صحح حن حدينا الترمذي; وقال مرم، سورة وعن باب التمسر ،ي ٣( ١ ٥ )٤ 
إدييى•

جرمابن ورئاء غريب، حديث هذا رقال،: ، المانان، مودة وعن باب الضير رقم)لأآآم(في الترعدي روا، )٤( 
 hالذرلأبن نته وزاد ٢( ١ ٩ اكراكور)أ/ الهوطي»ي وأورد، وقعن، مجهول، سند، وقي ( ٦٧العلري)؟

•حمته افه رضي ممب ين ايي حديث م ّردؤيه، وابن حام وابنايي 
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ت، JiJUll)ه أنقمكم عليكم آمنوا الذين أيها ؛ريا ت تعار قوله عن أبوتحلة وسأله. 
وهوىمطاعآ، نحا رأيت إذا حتى النكر، عن وانتهوا بالعروق، ائتمروا ت فقال (، ١٠٥

فانانموام؛ ولع بنماك فعليك برب، رأى ذي كل ؤإنجاب مؤثره، ودنيا متعا، 
حمينأجر ٌثل محهن لكامل ا^ضنخمانياعراتج، أياما، ورائكم من 

أبوداود[لا،.نذكره عملكم. مثل يحملون 

تص_cح٠حه. والخد الروح ب؛ن وآدم • فقال التبوه؟ للثإ و"صتا متى ت . ثل وم
اكرءذ%.

أمي،ورؤيا عص، وبشرى إبرامم، أبي دعوة ممال؛ أمرك؟ تدء كف ه دّثل 
أحمال[رم.نذكره الشام. ئمحور له أضاءت ئور مجتها حرج أنه رأت 

لفيإني فال! النوة؟ من رأيت ما أول ما اش، رمول يا ت أبوهريرة اله. وص
أهولرجل؛ يقول برجل ؤإذا رأسي، فوق بكلام ئذا وأشهر، سنة عشرين ابن الصحراء 

أرهالم ونيات قط، ■فلق أجدها لم وأرواح قْل، لأحد أرها لم بوجوْ فاستقبلاني هو؟ 
فقالمنا، لأحدهما أحد لا بعقدي منهما كل أحد حتى ممنيان فأملا ممل، حلق على 

افلقلصاحبه! أحدهما فقال هصر، ولا نمر بلا فأضجعاني أضجعه، لصاحبه! أحدهما 
الغلأحرج • له فقال ولاوحع، دم بلا أرى فيما ففلقه صدري، أحدهما فحوى صدره، 

0الأح؛رة وللفمة فش، رإسادْ '؛( ١٤عاجه)واين '٣( ٦ رنم)٠ والترمذي رنم)لأآأ(، ائوداود رواه ر١( 
,بهأ يحس شواهل 

صحيح،حس حديث ذا الترماوى ونال ، ه الني قفل قي حاء ما باب التائب ني ( ٣٦ ١٣)رنم الزمدي رواه )٢( 
اة.يايمول نلت نال; رحل ص شفق ين اف محي حديث عن ( ٣٧٩ر؛/ا'ا"(و)ْ/ الند احمدش ورواء 

ورواءأيضامننذكره، . افه.يارمول قالت ت قال الفجر مرة عن شقيق ين اه همد حديث من ( ٥٩وره/كره، فل.
عن.اض رصي ر>و؛وأ رواية من والحديث الصحح، ورجالهارجال الهثي ونال حدبثم-رْاممرر، 

ى،اف رضي المامى ين ■مائة اكرعن مهاين وروا. ّاريت، بن المياض عن ١(  ٦٧• ند)'الاحمدني رواء )٣( 
صحح.حديث و*و 

٢٢٨



والرحمة،الرأفة أيحل له: فال ثم فطرحها، ندها نم العاقة شيئأكهيتة فأحرج والحسد، 
فرحعتسليما، اغد فقال! اليمنى رجلي هزإبهام ثم الفضة، شبه أحرج الذي مثل فإذا 
أحمدانذكره الكبير. على ورحمة الصغير، على رئة بها 

ثمسآ'.أناف؛ه،تمام،ه وطل 

فقال(!الرحال،؟ ومن ت فقيل عاسة، ت فقال، إليه، النساء أحب عن ثل. وم
عنهاف رصي الخهياب بن عمر ت قال( _؟ ثم •' فقيل أبوها، 

فالامحمد، بشن، فامحلمة نال(! إليلث،؟ أحب أهللئ، أي والعباس! على ه أله وس
أسامةعليه وأنعمن، عليه افه أنعم س إلى أهلى أحس، ت نال، أهللئ،؟ عن نأللئ، حئنالث، ما 

حعلت،اف رسول، يا العباس نال، طالب،. أبي بن على نال(! _؟ ثم قالا! نيد، ابن 
وحسنه[الترمذي ]ذكره بالهجرة. مبقلن، عليا إن( قال(! أحرهم. عملن، 

رصيالحسن ت قال( إليك،؟ أحب ييتلث، أهل أي سئل؛ أنه. أيضا الترمذي وفى 
عنهاض رصي والحسين عنه اض 

صدر،يشرح الزراتدرخ/'آآآ(بابفىاول،امْ ُجعع المحض؛ي يذكر، ، صمم، ؤاسأد، ١( ٣ ٩ احمدرم/ روا، )١( 
•روا،صداضلرجال،ثتاٌت،ومما؛نجمان .ونال('• 

افرصي حديث عن يلونهم، الذين المحايأثم نفل باب المحابة يضائل رقم)ا"أهآ(في ملم روا، )٢( 

و،ئمرنم•لوكتشاواس، : )٣(روا،الخارىرلأ/ا<ا(فىشائلاسابالنيiوبابJول(الني. 
ُنحديثفيالاببابسضلئئرميامحمحها، رل^أا(؛يكائلاكحاة، 

•ى اف رصي العاص بن صري 
،كمائال( وهر حسن، حديث عل،ا الترمذي؛ وئال( نيئi بن أسامة مناب باب التائب ؛ي ( ٣٨٢رقم)١ الترمذي رواه )٤( 

صعق.ورإساد، متهما، افم رصي نيئ بن أمامة حديث من 
إ؛راممبوّغابن، وش'-د، ممهما، اة رصي والجن الخن مناقب باب الناما ئي ( ٣٧٧٤الترمذي)روا، ر0( 

.صعق وم اكبس 
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نذكرهاش. ني والبغض اش ني الحب نقال: اش؟ إلى أحب الأعمال أي س وسئل 
سا/

بمرانها- تؤذي أنها غير والصدفة والصلاة الصيام كيره امرأة عن ثل. وم
وصينها،وصيامها صلاتها فيكرغلة فلانة، إن فقيل: المار، ز هي فقال: بلمانها، 

.أحمدآ؛ نذكره الحنة. في هي ت فقال يلمانها، حبرانها تؤذي ولا 
أفريهمامنلث،إلى I فال أيهماأهدي؟ فإلى جارين لي إن فنالمت؛ عائثة المه. وس

]نكرْاوخاري[اى.بابا. 

ضفقال: •_>_!_، فسئل يمعنالحلوسباللرقاتإلأ؛حقها، 
الكرأ؛ا.عن والهي بالمعروف، والأمر السلام، وود الأدى، وكي البصر، 

أنت،فنال: مالي، اجتاح أبي ؤإن مالأووالدأ، لي إن فنال: رحل أله. وص
أبونذكره أولادكم. كب مجن فكلوا يكم، كأءلي><-ا من أولادكم إن ، لأيلئ، وماللم، 

داودارى.

صعق.وم ظ رثدبن ونه منه، اه رصي حل بن معاذ حديث محن (، ٢١٦٢٠رنم)المناو ثي احعاو رواه ر١( 
زآاا(،دسهالخاى(ر؛/آآا(دراكمدبمح.ص

■ى اه لصي ملرْ ابي حديث م مرالأمس، يروى لم صر؛ نت حي؛ مولى 
وابوداوديدأيالهديت، بمن ياب الهة وم الأبواب زب هم( ابراو حن( باب الأدب هم، ( ٤١٠٧ / ر'١ الخارك، رواء )٣( 

ءاسةرنحياه٣ا.حديث، عن رنمرههاه(فيالأدب(، 
سينءهمالأ-دخمايو"أفرير'كم4،

اهرضي الخيرتم، معيد أبي حديث، عن را؛رداردرنمرْائ(فيالأدبا، اللماس، م ٢( ١ ٢ ر١ رنم وملم 
.Cfi

ضعنال(رلد،،را؛نصرقمرمآآآآ(فىانمارات،
منها، ٠٠١رمحي العاص يروبن بن تمداف حلي-ث، عن حن ؤإمتاد، ٧( ■ • وا  ٦٩• رآ  ٦٦٧٨)ناو رالراحمان 

تمناياب وهم( منه، الذ رض جابر حديث اآ(مز( ورثم)اآآأماسة حديثا من ٢( ٢ ٩ رثم)' ماجه ابن وأحرجه 
ابن(وتمن ، الطراهم( مند سعود مابن وعن البزار، هد عمركلاما رعن ممر؛ رعن ، - ابن صحح ؛ي 

صطر0لأمحلعناكوترجوازالأجماجبم،قال،الخانظفىالفح)ْ/ه0ا(: ءمرهدا؛ييعاإى، 
ثواهوه.صحح 



قال!نمم، ت قال والدان؟ ألك فقال! معه، والحهاد الهجرة عن رجل أله. وم
مسلم[تذكرْ صحسهما. فأحسن والديك إلى ذار-أع 

ينحك،• نال نعم، ت أمك؟ئال أحية ا ويحك ت ممال ذلك، عن آخر وسأله. 
•ابن ]ذكره الحنة. فثم رحلها النم 

فال:موتهما؟ بعد شء برأبوي علكأمن بقي هل الأنصار: من رحل واله. 
ؤإكرامعهدهما، ؤإنماذ لهما، والامتغفار عكهما، الصلاة أرع! خصال نعم، 

برهماُن عليك بقي فهوالذي ملهما؛ من إلا لك وحم لا التي الرحم وصلة صدقهما، 
.أحمدار لذكرْ موتهما. بعد 

ابنونارك. حنتك هما ت فقال الولد؟ على الوالدين حق ما ; ثل. وم
.ذا

ؤييثون،إليهم وأحن ويقطيوني، أصلهم قرابة لي إن ممال: رحل ه تل وم
الفضلخد ولكن حميعآ، إذأثركون لا، قال; أفأكافئهم؟ ويذللموبي، وأعفوعنهم 

وعندأحمدا. نذكره . نلك٠ على كنت ما افه من فلهير معك يزال لن فإنه وصلهم، 
مادمت،ظهير اش من مهلث، يزال ولن المل، سمهم فكأنما قلن، كما كنن، تثن مسلم: 

ءلىذلك١ْ/

^ضددار'مهآافيامحادإبفىارجل.مد

نيوأحمد ، ( ٢٧٨رنم)١ ماجه وابن ، والدْ له ش اكخلف ني الرخصة باب الحياد ثي ١( ١ ر٦/ الناش رواه )٢( 
 /v(٤٢٩المني ) وشواهده.يطرقه صحح حديث وهر

٢(٠ ٣ ٠ ر حبان واين الأدب، رقم)أا"ا"'؟(في ماجه وابن الوالدين، بر ياب الأدب قي ٥( ١ ٤ )٢ رمحم أبوداود روا0 )٣( 
ممات.رجاله المد وباش حبان، ابن محر يوصه لم أسد أبي ص الراوي المدى صد بن يل سدْ وش 

صعق.ؤإمحتاد، منه افه رمحي اعاعة ابي حديث من ( ٣٦٦ر٢ رقم ماجه رواءابن )٤( 
والصلةالر كتاب ( ٢٥ ٥٨رنم)ملم ورواه جده، عن أيه عن قسا يمروبن حديثا من ( ١٨٨أحمد)؟/ رواه ر١( 

•ى اف رضي همثرْ أبي حديث س قلمتها، وضم ارحم صلة باب 
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لبسإذا ؤيكسوها طعم، إذا يهلعمها ت قال الزوج؟ على الرأة ض ما • ومثل. 
أبوداودارا؛.نذكره البيت. في إلا يهجر ولا شح، ولا وجها، لها يضرب، ولا 

البيت،ني معها إني ت نقال نعم، ت نال أمي؟ على أمتاذن •' فقال رجل أله. وس
عريانة؟تراها أن أتحب عليها، استأذن ت قال خادمها، إني ت فقال عليها، استأذن ت فقال 
]نكرْسا'؛.استأذنعليها. قال: لا، قال: 

نال:( ٢٧ؤحتىسأسواه)الور: تعالى: نوله في الاستئناس عن ئل وس
ابنلذكر0 الببت،. أهل ؤيوذن ويتثحنح وتحميده، وتكبيره، بتسبحة، الرجل يتكلم 

َب.

ماالقوم: فقال ه، الحمد قل: نال: اف؟ يارسول ماأقول فنال: رجل وعهلس 
اض؟رسول يا لهم أقول ما قال: اف، يرحمك له، قولوا نال: افه؟ رسول يا له نقول 
نذكرهأحمد[ر؛،بيهديكمافهويمحلحبالكم. ئللهم، ئال• 

٠٠ ٠٠ ٠٠

ينيهز حديث م حن، رإطد>ا عرزوجها، ارأ؛ حق ز اب النكاح و»م)آ؛اآومأأاآ(في ائوداود رواء ر١( 

بميمُإنمينسارلمدركاني
أنسار بن عطاء حلويث عن صالح ولا صحيح وجه من يتتلب أعلمه ولا صحح مرمل ت الر عثد ونال ، . 

رجلأ•
موره،أبو اساده في ضعيف ؤإساده عنه، افه رضي الأنصاري أيوب أبي حديث من ، ( ٠٣٧ )٧ رنم ماجه ابن رواه )٣( 

الحديث.مكر الخاري: مه نال 
وللحدديثصحح، وموحا.يث عتها، افه رصي عاتنة حاءيث من (، ٢٣٩٧٥(رتمر٧٩/٦رالتي م أحمل. رواه ( ٤١

.، ؟aLشوامحاد 
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■بمًسًً^ًمُ
١٢٠

١٢٣ ■

؛ ١٢٧:

١٣٥ءسالم_زل 

١٣٦رأة الموطء عن 
١٣٧المرأة حق عن 

١٣٨الرظع أحكام عن 
١٤١الطلاق سغتا,ا.ني نمل: 

١٤٢لاث الثالطلاق عن 

١٤٥طالق• هي ففلانة تزوجت عن'إن 

. ١٤٦

١٤٧ءنالثله__اروالفد_ان 

١٥٠المدد .في ف_اوو4 
١٥٢راش للفالولد 

١٥٣ءنالإحالادءراف0 

١٥٤..... ....................ونهاوكالعتاJة نقمة ؛ي فتراه. ني فمل; 
١٥٦المساشة الفترى ماتضسم؛شه 

١ ٥٨انة الحضنمل»ي 
١٥٩. .....٠ ٠ ّ . ..٠ ّ.. .ّ. اءوالحنايات.....٠ الو.باب في فتاؤيه. من فمل 
ر ١٦٢ة الديعن 

١٦٧السامة عن 

٠
٢٣٤





٢١٤الكام 

وربالقعند الشرين بلثع 
ودإراعادم

إلهافارجع ، فتاؤيه. من ترد فمل 
انالكهعن 

ع—زال—رئب—ا

فاالقنى 

عامةفتاوى 

٢٣٣الحتويات
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